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B?i)ka (Syúla.
Élet jelkrprajz.

Irta: L I S K A  J Á N O S .

Élő emberekről tárgyilagos igazsággal Írni mindig 
nehéz feladat volt. Kerüljük bármennyire az elfogultsá
got, kifogásolni való mégis akadhat előadásunkban. Mert 
szeretet és ragaszkodás, közöny és elfogultság, rokon 
és ellenszenv vezet bennünket mindennek a megítélésében. 
S még ha mérsékli is ítéletünket a tisztelet érzete, ben
sőnkben mindig, akaratlanul megnyilatkozik a jellemünk
ből s egyéni álláspontunkból kifolyó őszinte hang, mely 
pedig igen sokszor akadálya az igazságnak. S a köz
pályán működő férfiak minden cselekedeti ilyen ítélet alá 
kerülnek. A tisztelet és szeretet világításában nagyobbak
nak látjuk a köznapi tetteket is, viszont a közöny, hogy 
ne mondjam ellenszenv mindig lekicsinyli szemünkben 
azt is, a mi jobb meggyőződésünk szerint a közönsé
ges színvonalon felül emelkedett.

Benka Gyula volt igazgatónk egyéniségével szem
ben akaratlanul is felvetődtek e gondolatok, mert a ki
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közel 50 esztendőn át szolgálta a köznevelés ügyét, a 
kinek jelleméből kifolyólag osztályrésze volt a közélet 
minden megnyilatkozásából, a ki több mint egy ember
öltőn át érezte az emberi megítélés mindenféle gyarló
ságait : azt mi, mint a kik legközelebb állottunk hozzá, 
nem engedhetjük szótlanul távozni körünkből, mikor 
látóképessége gyengültével nyugalomba vonul, de köte
lességünk kiemelni életéből s pályájából azt, a mi érté
kes és követésre méltó ; nem azért, hogy jutalmazzuk, 
hiszen az igazak a saját szivükben bírják tetteiknek a 
jutalmát, hanem hogy a jövőnek is megőrizzük az ilyen 
becses munkásságnak tanúságait.

Benka Gyula 1838. április 8-án született Békés
csabán. Atyja : György, a szarvasi főgimnázium tanára, 
anyja: Szemián Johanna, Pál csabai orgonista tanítónak 
leánya. Édes atyja 1828 —1834-ig a mezőberényi főgim
názium segédtanára volt s mikor az akkori békési seni- 
oratus Szarvas és Mezőberény földesuraitól kért nagyobb 
mérvű segélyt és alapítványt iskolájára, oly elhatározással, 
hogy azon a helyen fejleszti tovább a főgimnáziumot, 
a melynek a földesura nagyobb mérvű hozzájárulást 
nyú jt: Benka György összeütközésbe került az esperes- 
séggel azon nézete miatt, hogy helyesebb lenne az is
kolát Berényben hagyni s a szűkösebb anyagiakkal beérni. 
Azon a czimen tehát, hogy mint az iskola pénzkezelője, 
mégis az urasággal ért egyet s annak a javára beszél, 
a tótkomlósi esperességi gyűlés majdnem hivatalától is 
megfosztotta, de buzgolkodó barátainak védelme folytán 
megelégedett a dorgálással. Így ezután Benka György 
1835-ben átjött a főgimnázium után Szarvasra s tanított 
egészen 1848. április 3-án bekövetkezett haláláig.

Benka Gyula tehát a főgimnázium levegőjében nőtt 
fe l; szülei a régi főgimnáziumi épület (mai tanítóképző) 
emeletén a déli szárnyon laktak. Vajda Péter az északi
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oldalon. Meg is látszik a gyermeken a környezet nevelő 
és emelő hatása. 1844—45-bcn Csillag Márton tanítóhoz 
járt s Vajda Péter olvasókönyvéből tanult olvasni. Vajda 
különben is szerette s bár népiskolába járó kis fiú volt, 
gyakran bevitte az alsóbb osztályokba az órára s a bá
tortalan gyerekeknek példaképül állította. Vajda ugyanis 
összefüggő előadásban adta elő magyarázatát, majd ta
nítványaival mondatta el az előadottakat, a mikor persze 
a sok nehéz fejlődésii gyerek alig-alig tudott beszámolni 
a hallottakról, inig a kis Gyula bátran elmondotta az 
első éves szófejtők között is a hallott magyarázatot.

Érdekesek Benka Gyulának visszaemlékezései Vajda 
Péterről, a kinek ugyan ő nem volt szorosan véve ta
nítványa, de mint vele egy fedél alatt lakó, szeretetét 
élvező gyermek hálásan tartotta meg magában emlékét, 
megfigyelte érdekes egyéniségét s részben maga emlé
kezéséből, részben bizonnyára mások felvilágosításai 
nyomán, rendkívül vonzó képet tud rajzolni Vajda Pé
terről. Vajda ugyanis szinte atyja volt tanítványainak. 
Egész költészete hü kifejezője annak a mélységes ter- 
mészetimádásnak, mely betöltötte lényét s melyet tanít
ványaiba is átültetni igyekezett. Ezért vitte őket gyak
ran a szabadba s ott a szabad ég alatt ébresztgette 
bennük a szeretet Istene iránti fogékonyságot, mutatott 
rá a természet szépségeire, feltárta előttük az avatatla
nok előtt ismeretlen csodáit. Versenyt úszott ve lük; 
szerzett tölgyfából készült varga csolnakot, abba ő és 
2 — 3 tanulója betette ruháját, elengedte a csolnakot s 
vizmentén utána úszott tanítványaival sokszor egész 
Szentandrásig. Gyakran vadászni is vitte őket. Volt egy 
Vitéz nevű cseh vizsla kutyája, azzal járta be a temető 
alatti ereket, a halásztelki nádasokat, a város körüli viz- 
boritotta zugokat. K ivlil a városon kezébe adta egyik
másik tanulójának a puskát, s mig a többit hátraállitotta
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óvatosan, a kiválasztottat megtanította, hogyan fogja a 
fegyvert s hogyan lőjje le a madarat, melyet a vizsla 
felkutatott és megállóit. Maga örült legjobban a sikeres 
lövésnek.

S Vajda eljárása lehet elitélhető a mai fővárosi 
paedagusok nagyképűségei által, de alkalmas arra, hogy 
a gyermekben mély vonzódást ébresszen a természet 
és azt ilyen modorban bemutató tanár iránt.

Hiszen persze más az akkori iskolának rendszere, 
szelleme, munkája. A szarvasi főiskola tanítványainak 
száma 90 körül van. Jóformán 2 tanár vezetésére van 
bízva az egész főgimnázium, egyik Benka György az 
alsó osztályokat vezeti I —IV., a másik V —V ili. osztá
lyok vezetője Molitorisz, 2 —2 osztály combinálva tanul 
heti 20 órában, igy is 40 órát kell egy tanárnak ellátnia. 
Hogy segít tehát magán ?

A tanárok csekély fizetésüknek pótlására 4 — 4 hold 
területet kaptak az iskola tulajdonát képező Halesz kert
ből. Ebből 3 hold luczernás, melyet megfelelően jöve- 
delmeztetett Benka György, a negyedik holdat pedig 
beülteti szőlővel, gyümölcsfával. Ide jár ki az előirt órák 
után, magával viszi a nebulók közül, a kire ráfér még 
egy kis deklinálás, conjugálás, s megengedi, hogy pösz- 
két, ribizlit szedjen magának, a ki ezt vagy amazt jól 
el tudta declinálni, conjugálni. Akad azután egy kis 
meggy, cseresznye, hulladék körte, alma, mind jó esz
köz arra, hogy könnyebben csússzék a sok latin szó. 
O tt volt aztán az aemulatio. Minden egyes tanulónak 
meg volt a maga aemulusa, a kivel versenyeznie kellett 
s kitüntetés, ha előhaladásával jobb aemulust kapott 
valaki.

Benka Gyula az 1847-ik év őszén került atyja keze 
alá a főgimnázium első osztályába, a szófejtők közé, 
de már nem sokáig élvezte a szerető atyának és gya
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korlott nevelőnek gondos szeretetét, miután Benka György 
1848. április 3-án meghalt. Utána Jakubovics Soma — a 
ki később Kemény néven maglódi pap lett — vette át 
az első évesek vezetését. Különben a szabadságharcz 
mozgalmai az iskolát sem hagyták érintetlenül; 1848- 
ban már áprilisban széjjel küldik a tanulóságot, a 48 -4 9 -  
iki tanév pedig csak 6 hónapos volt, az iskola épületét 
lefoglalják kórháznak. Egyre-másra hordták ide a bete
geket s ha valamelyik kiszenvedett, levitték a fáskamrába, 
a szalmára dobták s innen vitték a sirgödörbe. Ez idő
ből sok fegyver és egyéb katonai felszerelés maradt az 
iskola padlásán. A kis Benka Gyula is dugdosta a tető 
gerendái közé a Kossuth bankókat.

Ezek a viszonyok nem is maradhattak hatás nél
kül a kis Gyula fejlődő lelkére. Árvasága ugyan szerzett 
neki jóakarókat, pártfogókat, mert az iskola tanárai, ve
zető emberei a tanár árváját az iskola árvájának nézték 
és szeretettel felkarolták ügyét. De hát szomorú viszo
nyok voltak azok. Az iskolából jóformán csak az épület 
volt meg, tanárait a szabadságharc széjjel szórta, -mint 
a kik a nemzet ügyét különféle minőségben segítették 
elő. A ki pedig itt maradt, annak alig tudták kiszolgál
tatni a fizetését. A viszonyokat jellemzi, hogy Benka 
Gyula édes anyja a férje után maradt könyvtárat 300 
váltóforintért az iskolának adta el, de az árát pénzháiny 
miatt csak sokára tudta megkapni. Különben az özvegy 
1849-ben Csabára költözött édes atyjához, de nem so
káig maradt életben s meghalt 1851-ben, teljes árváknak 
hagyván itt Gyula és Pali fiait, — a kiknek mindössze 
6000 váltó forint maradt apai s anyai örökségképen.

A szarvasi főiskola is rendbe jö tt lassanként. Benka 
Gyula szerencséjére ide került tanárnak már 1848-ban 
Szemian Dénes, anyai nagybátyja, s igy volt természe
tes és közeli gyámja, pártfogója. De e mellett a többiek
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is szives szeretettel ügyeltek az „iskola árvájára“ . Ta
nárai voltak a középiskolában : Benka György, Jakubo- 
vics Soma, M olitórisz Adolf, Petz Gyula, Domanovszky 
Endre, Gally Tóbiás, Lukesh Flóris, Lányi Gusztáv, 
Golnhoffer (Szendi) György, Szemian Dénes, Szemian 
Dani, Előhaladása úgy látszik kedvére volt jóakaróinak, 
mert Gyulát mindig az iskola szorgalomdijasai között 
látjuk. Maga mondja különben, hogy a rhetorikai és poé
tikai fogalmakat nehezen bírta megérteni, de csüggedé- 
sében felbátorította anyai nagybátyja, Szemian Dénes, 
mondván, hogy „e dolgokat értelmes emberek értel
meseknek írták s erős akarat mellett lehetetlen neki meg 
nem érteni, a mit mások könnyen elsajátítanak.“ Érdekes 
adat arról az emberről, a ki a legjelesebb szónokok 
közé emelkedett s kinél jobban senki sem tudta magya
rázni s megvilágítani a poétikának sokszor nehezen 
érthető fogalmait, szabályait. E nehézségeket különben 
Benka arra magyarázza, hogy Petz Gyula tankönyvéből 
tanulták e dolgokat, a ki Blair Hugónak a rhetorikáját 
fordította magyarra s lehet nem mindig eléggé érthetően

Középiskolai tanulmányainak idejéből még két moz
zanatot emelek ki, mindakettőt annak a jellemzésére, 
hogy Benka mily viszonyban állott tanáraihoz. M ikor 
a Róth-Teleki dijat megkapta, e jó hirt elsőnek Haberern 
sietett vele közölni, Molitórisz Adolf temetésekor pedig 
1856. január 12-én Benka Gyula szavalta el ódáját egy
kori szigorú, de jó  tanára felett.

A főgimnáziumi tanulmányok végeztével pályát kel
lett választani; felmerült az a terv, hogy a felsőlövői 
tanítóképzőbe megy, de a szerény apai örökségből nem 
futotta mindarra, a mit a felsőlövői tanítóképzősnek, 
mint bennlakónak magával kellett volna vinnie. Neki az 
orvosi pályára lett volna kedve, de nagyatyja theologus- 
nak szánta s igy húszasokban kapott 100 ezüst forinttal
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Sopronba ment. Itt azonban sokat betegeskedett, a hi
deglelés kínozta s azért nem sokára Pozsonyba ment 
át, hol 2 évet töltött. Pozsonyban Lichner Pál igazgató 
karolta fel, a kinek segítségével Nehrer homeopatha 
orvos ajánlatára nevelőségct kapott Dadányi Sándor 
ezredes házánál. E megmagyarosodott oláh család leány
káinak adott naponként 2 órát az elemiekből, zongorá
ból és rajzból. Díjazása havonként 12 forint volt. Nagy 
segítség abban az időben.

A theologia végeztével kettős kandidatikumot tett 
Pozsonyban és Miskolczban, mert igy mind a két egy
házkerülettől kaphatott és kapott segélyt illetve ösztön
dijat külföldi tanulmány útjára, közben azonban Beniczky 
Márton földbirtokos családjánál nevelősködött Puszta 
Tázláron (Kecskemét és Kiskőrös között), másfél évig 
oktatván annak 2 kis leánykáját.

Ez idő alatt össze takarított vagy 400 forintot, mely 
összeggel azután 1860-ban Drezdán keresztül Berlinbe 
ment s a nyári semesteren át az egyetemnek volt hall
gatója. Tvvesten hires moralistától a theologiát, Trende- 
lenburgtól a logikát hallgatta. Kíváncsiságból hallgatta 
Julius Stahlt a jogtudomány kiváló m űvelő jét; rendes 
hallgatója volt Droysennek, a történelem hires tanárának, 
a kinek gyönyörű szabad előadását százakra menő kö
zönség, köztük őszhaju tábornokok, hallgatták 400 főnyi 
tanulója mellett, a m ikor Lengyelország felosztásáról 
tartott előadásokat, s ez alkalommal a legapróbb rész
letezéssel ismertette Maria Theresia és Kaunitz levélvál
tásait. — Itt hallgatta Pieper előadásait a Kristlichen 
alerthiimer, Marx ét a zeneelmélet köréből, Schott-ét a 
finn Kalevaláról.

Berlinből Göttingába ment a téli félévre, hol a kö
vetkező előadásokat hallgatta :

D orner: Systhematika, Theologia :
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Ehrenfeicht: Praktische Theologie, Exegetika.
M ü lle r: Die Geschicte der deutschen Volksschule.
Langenbeck : Bölcsészettörténelem.
Lotze: Lélektan és Logika. Lotze volt a legkedve

sebb professora.
Krüger árvaházi lelkész és hires zenésztől a zene

elméletet hallgatta.
Göttingának ekkor 9 —10 ezer lakosa és hat dalár

dája volt. Valóságos lelkesedéssel űzték a klasszikus dal 
kultuszát, sokszor pedig egyesülten adták elő a legszebb 
zenemüveket. Így Mozart Requiemjét 800 szövetkezett 
dalárdista adta elő, úgy hogy a solo részeket Berlinből 
külön e czélra lehozott tenoristák énekelték. Németország 
különben az időben éli az átalakulás lelkes korszakát. 
Társadalom és egyesek annak a nagy eszmének állanak 
szolgálatában, hogy egy egységes, erős és nagy Német
országot kell alkotni s ez eszme iránti lelkesedést éb- 
rentartani a legnemesebb eszköz a dal, melyet családi, 
baráti körben s egyesületekben egyaránt lelkesen énekel
nek. Benka mint zeneértő, dalolni szerető ember majd
nem mindenütt megfordul, hol ezt a nemes szórakozást 
űzik s csoda-e, hogy a lelkes németektől maga is lelke
sedve tér vissza hazájába.

De a nemesitő szórakozás mellett bőven van ideje 
a komoly tanulmányokra és pedig már az életre szóló 
czéllal. Most már tudja hogy tanár, és pedig a szarvasi 
főiskola tanára lesz. Szorgalma és jó igyekezete, vala
mint tanárainak kitüntető figyelme és jóakarata már mint 
gimnáziumi tanulóra is felhívta az esperesség vezető 
embereinek figyelmét. Ügyes zongorajátéka is sokszor 
bevitte a lelkes emberek körébe s már Kristóffi esperes
nek is nem egyszer úgy mutatta be Habereru, meg 
Domanovszky is, hogy megérdemli a figyelmet. 1857-ben 
pedig Nagylakon, a szeptember 23-iki gyűlésen ily
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határozatot hozott a szarvasi főgimnáziumot fenntartó 
esperesség:

„Tapasztalván, mikép gyakran történik, hogy tanári 
hivatalra alkalmas egyének hiányoznak, vagy az egyház
megye előtt ismeretlenek, inditványoztatott, hogy az 
esperesség maga igyekezzék jövőre alkalmazandó taná
rokul erre képességgel és hajlammal biró ifjakat nevelni. 
Mely indítvány általános összhangra találván, a tanári 
kar névszerint pedig az igazgató megbizatik, hogy kü
lönösen a fel. gimnáziumi ifjúságot e tekintetben is 
figyelemmel kisérvén, az erre alkalmas ifjakat kiemelje s 
azokat időről-időre az egyházmegyének terjessze elő, 
egyúttal pedig arra is felhivatik, hogy tervet készítsen, 
mikép lehetne az ily alkalmasoknak talált ifjakat a to
vábbképzésben segíteni ? Tatay István a főgimnázium 
akkori igazgatója már 1858-ban „Benka Gyula, Zsilinszky 
Mihály, Lányi József kitűnő szorgalmú, jeles magavise- 
letü és ismert képességű ifjakat az esperesség különös 
figyelmébe ajánlja.“ Itt az esperesség határozata: „T o 
vábbi haladásukhoz képest figyelembe fognak vétetni, 
némi ösztönül részükre a jegyzőkönyvi kivonat kiadatni 
határoztatván.“

Az erre vonatkozó jegyzőkönyvi határozatot már 
Pozsonyban megkapta Benka Gyula s a kitüntető figye
lem bizonyára erősen buzdította tanulmányaiban. Az 
1861. jun. 12-iki nagylaki esperességi gyűlés pedig 
Mihalovics Józsával és Zsilinszky Mihállyal együtt rend
kívüli tanárnak választotta meg.

A szarvasi főiskolának akkor 10 rendes tanára volt, 
de az 1861 iki nagylaki gyűlés kimondotta, hogy a fő
iskolát már a következő tanévre 2 régen óhajtott mellék
intézettel kívánja gyarapítani: egyik a tanitóképezde,
másik ehhez és a gimnáziumhoz egyaránt szükséges 
zeneiskola. Hogy pedig a két mellékintézet ki ne ma
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radjon a főiskola épületéből, az egyik bennlakó tanárnak 
a lakást felmondották.

Ezen meghívó hatása alatt folytatja Benka külföldi 
tanulmányait, most már határozottan azzal a tudattal, 
hogy a Szarvason újonnan szervezett tanítóképzőnek ő 
lesz a vezető tanára.

Ilyenül látogatja meg Hannoverában és Wolfenbiit- 
telben a tanítóképzőt, Halléban Pákh Károllyal a Kramer 
igazgatása alatt álló Franke-féle intézetet, hospitált a 
berlini Diesterweg-féle tanítóképzőben s látogatta Mik- 
lovitz Bálinttal, a későbbi hódmezővásárhelyi pappal a 
berlini protestáns felekezetek összes templomait. E 
látogatásairól behatóan tesz jelentést Tatay Istvánnak, 
a szarvasi főiskola akkori igazgatójának, a ki az 
1861—2-iki tanévről szóló értesítőben közli leendő kar
társa levelét „Közlemények meglátogatott tanitóképez- 
dékről“ czimen s a czikket a következő, Benkára jellemző 
sorokkal vezeti be:

„Rendkívüli tanártársunk Benka Gyula, külföldön 
híven szemmel tartva a feladatot, melyet neki a hozzá 
kimenesztett meghívólevél még tavai nyáron kijelelt, a 
tőle nemsokára elfoglalandó oktatói s nevelői hatástérre 
nemcsak akadémiák termeiben, hanem seminariumok és 
gymnasiumok szervezetének és működésének autoptikus 
tanulmányozásával is tesz előkészületeket. Felkértem őt 
minap, kedvezzen nekem és tanártársaimnak azzal, hogy 
levelileg közlendi velünk elébb a seminariumokban, majd 
a gymnasiumokban gyűjtött tapasztalatait. Imhol az 
elsőbbekről szóló közlemény az alább olvasható levél
ben, melyet a tanodái tudósitvány élén közzétenni azon 
meggyőződésben tartám jónak, miszerint e levél tartalma 
nemcsak azoknak kedves, kikhez íratott, hanem n a g y  
é r d e k k e l  f o g  s z ó l a n i  a nevelés vagy minden
esetre e tanoda barátainak tágabb köréhez is. És a tar-
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talom ily közhasznúságára vetett tekintetnél fogva merek
— ámbár a férfi, ki a hazai felsőbb tanpályát már évek 
előtt végezte, majd huzamosb ideig méltánylás közt 
nevelősködött és tavai ilyenkor a békési esperességtől 
cunctis suffragiis tanárrá választatott, szereti az ő szelle
mének messzebb czélra igyekvését azon szerénységgel 
jelezni, hogy neve alá folyvást oda írja a „tanuló“ cziinet,
—  merek mondám, a közlés által sértett szerénység 
részéről bocsánatra számolni. Szarvas jul. 11. 1862.“

A szarvasi tanszéket az 1862—3. tanév elején fog
lalta el Benka Gyula s vezette a néptanítóságra készülő
VII. VIII. osztályú növendékeket. Mindjárt ez évben 
lett vezetője a férfi dalkarnak is, mely a főiskola ez évi 
értesítőjének jelentése szerint „tanárokból, nagyobb 
ifjakból és a város némely lelkes polgáraiból alakult, 
mely is hetenkinti két órában tartá gyakorlásait és 22 
válogatott egyházi és világi énekmüvet tanult. A férfikar 
isteni tiszteletek alkalmával gyakrabban működött, azon
kívül magánkörökben s egypár hangverseny alkalmával is 
tetszéssel hallatta magát.“

Ezek a sorok érdekesen jellemzik az akkori viszo
nyokat s igazolják, hogy az időben minden rokon intéz
ményt a közmivelődés egy fontos tényezőjének tekin
tettek s ezért találunk ily sorokat a megalakult férfidal- 
karról a főiskola értesítőjében. Lelkes volt akkor a 
főiskola tanári kara. Tatayn kiviil Zsilinszky Mihály a 
történetiró és esztétikus, Koren István, a természettudós, 
országos tekintély a botanika terén, Sarlay János a jeles 
vegyész és fizikus, a buzgó Mihálfi Józsa, sőt vétek 
volna bármelyiket is mellőzni említés nélkül Delhányi 
Zsigmond, Kicska Dániel, Lányi Gusztáv, Lukesh Flóris, 
Szemian Dani, Szemian Dénes, Szendi György mind
annyian lelkes, tekintélyes tanfél fiák, ez időtől fogva egy 
emberöltőn át vezetői, irányitói a szarvasi főiskola s
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igy a nagy magyar Alföld ifjúságának. Avagy lehet-e 
elhallgatni a theologiában képzett tanárok buzgóságát, 
mely arra késztette őket, hogy vasárnaponként a tem
plom szószékéről hirdessék a szent igéket, melyeket 
pedig egész heti munkájokban hirdetni és gyakorolni 
meg nem szűntek. Zsilinszky Mihály, Benka Gyula, 
Delhányi Zsiga, Kicska Dániel szerepelnek igen gyakran 
ilyen alkalmi hitszónokokként. Csoda-e, ha ily körül
mények között arra gondol Haviár Dániel, a szarvasi 
egyháznak jeles lelkésze később a békési egyházmegye 
esperese és a főiskolai tanács elnöke, hogy a főiskolát 
fejlessze s kezdeményezésére elhatározta az 1863. május 
31-iki esperességi közgyűlés, hogy az intézetet külsőleg 
is kellőleg tágítani fogja, úgy hogy a tanépület meg- 
sziikült helyiségeit kibővíti s e czélból egy bizottságot 
küldött ki, azután pedig, hogy a „jövő tanévben 
Szarvason a bölcselem istenészeti (philosophico-theolo- 
gicus) első tanfolyam megnyittatik.“

Benka Gyula hetenként 7 órát tanított a bölcsészet 
theologiai tanfolyamon, azonkívül oktatta a tanítóképző
söket az egyházi zenében, tanított a főgimnázium 
V ll—V ili. osztályában magyart, lélektant, tanította a zene
csapat egy részét, vezette az ifjúsági és a férfidalkart; 
sokoldalú fáradhatatlan munkássága mellett szivén viseli 
a vezetésére bízott képző sorsát s fejlesztésére nézve 
már 1867-ben terjedelmes véleményt ad be a fenntartó 
esperességhez. Első, de nem utolsó Írásos véleménye 
ez ügyben, mert 40 esztendeig kellett küzdenie, százszor 
felszólalnia, ugyanannyiszor írnia, mig elérhette, hogy a 
szarvasi tanítóképző 1907-ben önálló intézet lett, a 
a bányai egyházkerület gondjai alá került s az 1907 — 8-ik 
tanévet a főgimnáziumtól teljesen függetlenül kezdte 
meg külön épületben, külön igazgatóval, 5 tanerővel.

1867. nov. 5-én meghalt Haviár Dániel a békési
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egyházmegye esperese s a szarvasi főtanoda patronusa 
s utána egy évvel megszűnik a bölcsészet-theologiai 
tanfolyam is, mely 4 éven át állott fenn a főgimnázium
mal kapcsolatban. Hogy miféle belső okok miatt szűnt 
meg ez az intézet Szarvason, azt ma nem tudjuk ? A 
hivatalos határozat okul azt hozza fel, a megszűnés 
„tüzetesebb képezdei tanithatás előnyére“ történt. Ezentúl 
tehát Benka a képzőnek és a főgimnáziumnak szenteli 
erejét egyszerű tanárként egészen 1884-ig, igazgatóként 
azóta.

Részletesen vázolni ez irányú működését lehetetlen 
is, felesleges is. Hiszen a tanár munkája zajtalan, külső
leg nem érinti a nagy világot, a hatás, melyet az ifjúság 
lelkére gyakorol nem időhöz kötött, egy időponthoz 
nem is rögzíthető. Maga a társadalom is, melyben egy 
kiváló tanférfiu átéli munkásságát, sokszor alig érzi, alig 
veszi észre a tanítás munkájának lassan fejlő eredmé
nyeit ; nemzedékeknek kell fejlődni, hogy a lélekre gya
korolt befolyás külső kifejezést nyerhessen.

Tehát keveset szólhatok Benka tanári pályájának 
külsőségeiről, de megkísérlem, gyarló lélekkel bár, vá
zolni tevékenységét, megvilágítani az irányt, melyen 
elindult, haladt s másfél emberöltőn át ezreknek és ez
reknek szivébe véste emlékezetét.

S itt akaratlanul figyelembe kell vennem azokat a 
czikkeket, melyekben Benka külföldi tanulmányutjáról 
számol be a szarvasi főiskolának 1861-2 -ik i és 
1862—3-iki értesítőjében. Ezekben látom én lerajzolódva 
Benka jellemét, egyéniségét, tanítási, nevelési irányát, 
hosszú közpályának egész foglalatját. Vegyük csak a 
következő idézeteket:

„A  vallásos tanítás szerintem abban áll, hogy a 
tanító — bármely tantárgyat ad is elő — elevenül érez-
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tesse növendékével, miszerint minden sugár egy 
központban találkozik, minden lét és gondolat egy vég- 
czél felé irányul, mely nem más mint isten.“

„Innen van, hogy a tanítók gyakran lerázzák ma
gokról a nevelő nehéz kötelességeit s megelégszenek, 
ha a feledésnek adhatnak holt tudományt. A tanítás 
azonban a nevelésnek csak egy alárendelt eszköze s 
mindig bérenc marad az, ki e kettős feladatot magában 
nem egyesíti.“

„H a megfontoljuk, könnyebb is egy egyetemi tanár
nak állása, ki — elvonva a roppant előmunkálatok ter
hétől, a paragraphusok leolvasása közben és után nem 
törődik hallgatóival, mint egy ilyen tanítóé, ki saját csa
ládja gondjait a végtelenig szaporítja az által, hogy a 
reá bízott növendékeket gyermekeinek tekinti, kiknek 
testi s lelki üdvéről gondoskodni köteles.“

„D e mért mondom, hogy nehéz e pálya ? (tanítóé). 
Nehéz, ha önmagunk teszünk akadályokat utunkba, ha 
járatlanságunk s ennek sok érzete elzárja előlünk azon 
örömet, melyet egy fejlődő gyermekvilág környezete 
minden romlatlan embernek nyújt.“

Ezeket tartottam szükségeseknek kiemelni a német
honi tanítóképzőkről szóló fejtegetéseiből, mert már itt 
látom a későbbi Benkának módszerét, vallásosságát, a 
növendékekhez való szeret étét s azt a felfogást, hogy a 
gyermek lelki világát, egyéniségét megismerni mily fon
tos szükség a nevelés terén.

A gimnáziumokról szóló czikke szintén ily irányban 
halad. Franke iskolájában tanulta, hogy mily fontos a 
tanítással foglalkozókra nézve az egyén fejlődésének 
elősegítése.

Franke elve: „Csak ki engedelmeskedni tud gyer
mekkorában, leend képes férfikorában egy magasabb 
eszmének hódolni.“
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Benka nézete szerint: „A z önállóságra törekvést 
az ifjúban nem elnyomni, de helyes utón igazítva elő
mozdítani lesz a protestáns nevelés feladata, mert nem 
a szolgaságnak, de a fiuságnak lelke jellemzi az igaz 
protestánst.“ Továbbá: „Szűkkeblű, elfogult protestáns 
nevelő az, ki a már már felserdült ifjúban az önállóságra 
törekvés minden nyilatkozatát balul magyarázva, eltűrni 
képtelen.“

Benka tanitásmodorát, fegyelmezésben eljárását, az 
ifjúságról Ítélkezését teljes egészében jellemzik saját 
sorai, melyeket Franke iskolájáról irt. „Mindenek előtt 
példás, követésre méltó életet sürget a tanítónál, ki 
feledhetetlen életével éleszt, hat, hasonló életre bírja 
növendékeit. Fegyelmi eljárásoknál a szelíd megintést 
ajánlja,melynek szerinte minden erőszakosabb büntetést 
meg kell előznie.“ A növendékekre atyai bánásmóddal 
akar hatni a szakrendszernek már akkor sem volt hive 
s helyesli, hogy a némethoni algymnasiumokban nincs 
bevéve a szakrendszer. „Rendesen — úgymond — csakis 
két tanító tanít Ggy-egy osztályban s ez által a tanulók 
fegyelmezésében s fejlesztésében több az egyöntetűség, 
az öszhangzat, mi a szakrendszer mellett nehezen esz
közölhető, nem is említvén azon félszegség káros hatá
sát, mit az elfogult szakember növendékeire az algym- 
nasiumban gyakorolhat.“

Ezzel be is fejezhetem az idézeteket s ha hozzá 
teszem, hogy a hallei iskolában tapasztalt rendszer meg
nyerte Benkának tetszését, mert fejlesztette az öntanitást, 
önelhatározást és a kötelességérzetet: ennek felemlité- 
sével körülbelül teljes egészében rajzoltam azt a nevelési 
módszert, mely a fiatal tanárt tanszéke elfoglalásakor 
áthatotta s egész tanári pályáján vezette és irányította.

Hogy vájjon minden tekintetben helyes volt-e mód
szere és eljárása, azt megítélni rendkívül nehéz? Külön-

2
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ben is a nevelés terén nemcsak a tanítvány és növendék 
egyénisége fontos, de még fontosabb magának a neve
lőnek, a tanárnak egyénisége. Itt is el lehet azt mondani, 
a mit a legközönségesebb dolgoknál hallunk, hogy egyik 
embernek illik, a másiknál rosszul fest. A hányán va
gyunk, egy és ugyanazt a dolgot annyiféleképen adjuk 
elő. Érzéseink, vérmérsékletünk, lelkesedésre hajló, vagy 
hideg természetünk épen úgy megnyilatkozik tanítás 
közben, mint más cselekedetünkben. S ezért nehéz egy 
oly nevelő munkásság felett igazságos ítéletet mondani, 
mint a minő Benkáé volt. Mert ő tanári működésében 
mindig elsősorban tartotta szem előtt a reá bízott nö
vendék egyéniségét, az öntanitást, önelhatározást, a kö
telességérzetet mindig elsőrendű tényezőknek tartotta. 
Pedig bármennyire helyeseljük ez álláspontot, hiányai 
mégis vannak. A fiatal lélek a nehézségekkel szemben 
könnyen ernyed s ha nem érzi maga felett a szigorú, 
bár jóakaró ellenőrzőt, ernyedése könnyen restségre 
válik. Mert kivételt nem engedő kötelességérzetet csak az 
élet nevel az ifjúban. E szempontból talán kifogásolha
tónak mondhatnám azt a túl szabadelvű, nagyon is hu
mánus felfogást, melyet Benka a maga tanítványainak 
megítélésében alkalmazott: ha nem tudnám, hogy az
elnéző megítélésben az a kiapadhatatlan szeretet vezette, 
melyet az ifjúság iránt érzett. Módszere, bánásmódja 
tehát nemcsak a szülők s hogy igy mondjam, a laikus 
világ előtt volt tiszteletre méltó s elismerést érdemlő, 
de rokonszenves maradt a tanuló ifjúság előtt is.

Benka Gyula különben mindig szerencsés volt abban, 
hogy megtudta találni az utat az ifjúság szivéhez. Pedig 
a korholásokhoz sem értett senki jobban nálánál. Mint 
tanár az osztályban, mint fegyelmező biró a tanári íté
letek közlésekor mennyire tudott dörögni, csak az tudja, 
a ki ezt a dorgálást hallotta s még inkább a ki kapta.
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Minden szava szinte súllyal esett ilyenkor a hallgatók 
fülébe s megtalálta az utat a szívhez, megremegtette a 
keb le t: de csodálatos, bántó, sértő soha sem volt. 
Egyéni tulajdonságai itt nagyban segítségére voltak, 
hiába, más azt nem igen tudná utána csinálni.

A férfias erő, mely egész lényéből sugárzott, hatal
mas teste az egészség mintaképe, — maga is mondja, 
egyszer volt beteg életében, — csengő, átható hangja 
mint külső tényezők erősen fokozták ilyenkor szavainak 
a hatását; hát még aztán a lelkesség, a komoly érzés 
s az őszinte meggyőződés, hogy a mit ajkai mondanak, 
az utolsó betűig igaz : hogy ne hatottak volna mind
annyiszor, mikor annak szükségét érezte.

De tanítás, magyarázat közben is ilyen. Hogy neki 
tudott lelkesedni, hogyfel tudottmindenkitlelkesitenUAzután 
meg a tudásnak a biztossága, terjedelme, mélysége! S 
minden komolysága mellett mily szeretettel tudott az 
ifjúsággal tréfálkozni. A feleltetéseket sokszor fűszerezte 
ezzel s néha annyira belemelegedett, hogy ő maga 
többet felelt, mint a tanítvány.

Mint a főgimnázium igazgatója igen komolyan fogta 
fel azt a kötelességet, hogy minden tanulót meg kell 
látogatnia s az apai ellenőrzést a tanuló lakásán is gya
korolnia. Minden tanulóját, minden évben 2 —3 szór is 
meglátogatta s hogy tudott a fiuknak aprólékos dolgai 
felől is érdeklődni s akár kicsi, akár nagy volt a meg
látogatott, meg tudta szólaltatni az elébe adott kérdé
sekkel. Sok szülő és lakásadó talán ilyenkor szerette 
meg.

A tanulók fegyelmi ügyeiben egészen sajátságos 
volt. Csendes napokban is igen gyakran kifakadt a ta
nulói pajzánság megnyilatkozásai miatt, sokszor mondo
gatta, ezzel vagy azzal szemben szigorúan kell eljárni,

2»
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mire pedig a büntetésre került a sor, ellágyult, megsaj
nálta a könnyelmű imposztorokat s védte őket a szigo
rúbb álláspontot elfoglalókkal szemben. A fegyelmezés
ben sokszor volt következetlen, de a szeretetben soha. 
Előveszi az „ultimatum“ -ot mint büntető eszközt, ha 
azzal megmenti az ifjakat a szigorúbb büntetéstől, de 
következményeiről mindig megfeledkezett, mihelyt Da- 
mokles kardja lett az ultimátumból. S itt nem volt előtte 
kivétel. Apa édes magzatának nem nézett el többet, 
mint ő tanítványainak.

Becsületes lelkének indításából szinte sajátságosán 
elnéző vo lt a kéregetők, vándortudósok s általában a 
jótékonyság élősdiivel szemben. Ki-kifakadt néha elle
nük, de ridegen elutasítani senkit sem tudott. Mintha a 
tagadás fogalma ismeretlen lett volna előtte. Az a gon
dolat pedig soha sem merült fel az ő nemes lelkében, 
hogy valaki csalás szándékával is közeledhet hozzá, 
visszaélhet az ő jószívűségével.

Tanártársaihoz való viszonyát az előzékenység, le
kötelező s elnéző jó akarat, baráti szeretet jellemzik Ő 
csakugyan mindig „primus inter pares“ akart is, tudott 
is lenni. Még véleményével sem erőszakoskodott soha 
s mások heveskedő fondorkodásaival szemben legtöbb
ször sikeresen alkalmazta a hosszú élet tapasztalata által 
erősített higgadtságot s ezért volt áldásos igazgatói 
működése s jó érzelmeket hagyott tanártársai emlékeze
tében is. 1884 —1907-ig, tehát 23 éven át volt a főgim
názium s vele kapcsolatos tanítóképző igazgatója s ez 
idő alatt személyeskedő ellentét sohasem merült fel közte 
és a tanári testület között. Elvi alapon is csak egyszer 
került élesebb ellentétbe a tanári testülettel. 1893-ban 
történt ez, a mikor már az öregebb tanárok, Benkának 
egy ember öltőn át munkatársai kidőltek, vagy nyuga
lomba vonultak, a tanári testület fiatalodni kezdett s a
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korkülönbségből kifolyó életfelfogás sok kérdésben szem
be állította az öregek és ifjabbak nézetét.

Benkát elkedvetlenítette a tanári értekezleteken egy
néhányszor mutatkozó izzó hangulat s mikor igazgatói 
megbízatása letelt, az épen Szarvason ülésező esperes- 
ségi gyűlésnek azzal köszönte meg az eddigi bizalmat, 
hogy az igazgatói tisztet viselni többé nem akarja, nem 
kívánja Ekkor azonban oly erővel nyilatkozott meg 
személye iránt az esperességi közgyűlésnek ragaszko
dása, hogy a terhesnek érzett tisztet továbbra is vállalta, 
annyival inkább, mert a fiatalabb tanártagok is ott a 
gyűlésen adtak kifejezést eddigi igazgatójuk iránt érzett 
nagyrabecsülésüknek s a Benkához menesztett küldött
ségben is részt vettek. S az a körülmény legjobban bi
zonyítja Benka tehetségeit, hogy bár lassan teljesen 
maga maradt öregebb tanárnak a hozzá képest fiatal 
tanári nemzedék között, mégis nagy tapintattal, igazsá
gossággal és békességgel tudta irányítani az iskola ügyeit 
s vezetni a különböző egyéniségekből álló tanári tes
tületet.

Ez az együttérzés jellemzi őt felettes hatóságaival 
szemben is Ma is vallja ő különben, hogy örökös 
hálára kötelezettnek érezte és érzi magát a fenntartó 
békési esperességnek kitüntető figyelméért, mellyel ifjú 
korától fogva felkarolta, elhalmozta. A sikerek sorozata 
az ő élete pályája s mindennek daczára az a szerény
ség volt legfőbb jellemvonása hajlott korában is, a 
mely tulajdonságát emeli ki Tatay István előbb idézett 
soraiban. S tiszteletet és hálát tanúsít Benka Gyula a 
fenntartó esperesség s annak tagjai iránt. De a jutalma 
is szeretet volt. S nem is csodálhatjuk, hogy ebben 
volt része, hiszen fiatalabb éveiben Zsilinszky Mihálylyal, 
tanártársával sorra látogatták a szünidőn át az esperes
ség papjait s keresték az őszinte, becsülést váró- és
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adó érintkezés alkalmait. Évtizedek óta tagja volt az 
esperességi, kerületi s egyetemes közgyűléseknek, részt 
vett sokszor irányitólag az egyházi s különösen iskolai 
ügyek intézésében, nem hárította el magától a nehezebb 
megbízatásokat sem s mindig tudott alkalmat találni 
arra, hogy egyházi és iskolai közéletünk érdemesei iránt 
tiszteletének és becsülésének kifejezést adjon. S az általa 
mutatott s kifejezett tisztelet és ragaszkodás nem is 
maradt viszonzás nélkül, mert evangélikus egyházunk 
kitűnőségei ma is szívesen adóznak tiszteletükkel s elis
merésükkel Benka Gyulának, egyházunk odaadó, lelkes 
munkásának. Ennek az őszinte becsülésnek és tisztelet
nek a kifejezése volt az is, mikor a főgimnáziumot kor
mányzó testület, a mely pedig a fenntartó három egyház
megye espereseiből, felügyelőiből, hat előkelő kiküldött
jeiből s a tanári kar képviselőiből áll, Benka Gyulától 
nyugalomba vonulásakor testületileg búcsúzott el s el
nöke üdvözlő szavaiban élő szóval köszönte meg szarvasi 
főiskolájáért tett értékes szolgálatait s jegyzőkönyvében 
teljes egészében örökítette meg búcsúzó sorait. Legyen 
szabad e sorokból egy hosszú munkás életnek hü tükre 
gyanánt a következőket szószerint idéznem:

„Tanári működésem 22 és igazgatói működésem 
24 éve alatt a kathedrán, a társadalomban, a tanuló ifjú 
ság előtt s tanártársaim körében ember, protestáns s 
magyar hazafi kívántam lenni minden körülmények között. 
Önérzetesen vallom, hogy protestáns életnézeteimnek nem
csak úgy akartam kifejezést adni, hogy szóval hirdes
sem a józan ész kritikájának szükségét, a lelkiismeret 
szabadságának életszabályozó hivatását és a belátó ön
fegyelmezés erkölcsi értékét; de épen ezen vezérgondo
latok befolyása alatt fejlesztettem egyéni jellememet. Ön
érzettel vallom, hogy magyar nemzetemnek és hazámnak 
őszinte szeretete mindenkor arra kötelezett, hogy a ta-
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nuló ifjúság előtt eszmei fenségében hirdessem azon 
kötelességeket, melyeknek teljesítésétől várhatni nemze
tünk és hazánk jobb jövőjét. •

Hogy aztán törekvéseim, terveim, működésem szin
tén magukon viselhették az emberi gyarlóság nyomait, 
azt alázattal elismerem s épen ezen körülmény kötelez 
arra, hogy a válás e pillanatában megismételve mond
jak hálás köszönetét minden pártfogóimnak és kérjem 
a jó Istent, hogy szarvasi főgimnáziumunk és tanító
képzőnk körében kifejtett minden nemes törekvéseiket 
és fáradozásaikat áldásával koronázza.“

S bár erejének s munkájának javarészét az iskolá
nak és egyháznak szentelte, tevékeny részese volt Szarvas 
társadalmi és közéletének is. Nemes czélok, hazafias 
eszmék szolgálatában mindenütt, mindig ott láthattuk őt, 
a hol a jók szövetkeztek. A szarvasi férfidalkarnak év
tizedeken át vo lt karvezetője, majd elnöke, ma is disz- 
elnöke. E dalkarnak éveken át maga irta s másolta a 
karénekeket. Közirányu munkásságáért választották meg 
az egyházi és községi képviselőtestület és a megyei tö r
vényhatóság rendes tagjai sorába. S ha volt Szarvason 
ünnepély, melynek fényét a szó hatalmával emelni kellett, 
Szarvas közönsége sohasem mulasztá el Benka Gyulát 
állítani a fényt emelők élére s azonkívül a helybeli kö
rök és testületek hány, de hány alkalommal gyönyör
ködhettek tartalmas és tanulságos felolvasásában. S a ma 
úgynevezett Szabad Lyceumnak is ő már évtizedekkel 
ezelőtt lelkes apostola volt, amennyiben a szarvasi főgim
názium tanárai már a 80-as években is tartottak népszerű 
előadásokat a tudományok köréből s a müveit közönség 
lelkesedéssel hallgatta az élvezetes tanításokat. S hogy 
Benkának ez alkalommal a lélektan köréből tartott soro
zatos előadásai mily magas, tudományos színvonalon
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állottak s mily tetszetős nyelvezettel bírtak, annak fé
nyes bizonyítékát adják az egykori feljegyzések.

De a mikor Benka Gyulát akarjuk jellemezni, lehe
tetlen megfelejtkeznünk róla, mint magánemberről. M in
denkit ismer, mindenkinek jóakarója, mindenkihez van 
barátságos szava. S ha szóba áll valakivel, minden ki
csiny tárgy érdekli s milyen finom, élvezetes a társal
gása! Nem keresi a szót, a thémát sem kedve szerint 
választja, a kivel beszélget, annak keresi kedvét. Oktat 
és mulattat egyszerre. Hát a mikor utazásairól, ifjúkori 
élményeiről kezd szólani, hogy tud színezni, mennyire 
lelkesedni s mily nagyszerűen ra jzo ln i! Egykori vadász
társai beszélik, hogy régen, m ikor még ő is fáradhatat
lan vadász volt, milyen megbecsülhetetlen társ volt Benka, 
különösen amikor tréfálkozni, adomázni, régi dolgokat 
feleleveníteni kezdett. S vadászkalandjaiban nem volt 
semmi hihetetlen, inkább egyszerű, de hangfestő volt 
előadása. Az ember szinte odaképzelte magát hallgatag 
szemlélőnek, ahol egykor Benka Gyula leste a vadludat, 
vadkacsát a régi barátságos világnak szabadabb, egysze
rűbb, nemesebb levegőjébe. S úgy, mulatozás közben 
milyen jó barát, milyen szeretetreméltó, mily hangulat- 
keltő társ tudott lenni. Csak azt az aranyos jó kedélyét 
tartsa meg nyugalmában, a mellyel annyiakat felvidított 
munkabíró idejében.

Nagy áldás reá névé, hogy hanyatló testi erőinek 
idején is maga mellett érzi életének osztályosát, szerető 
nejét Kollár Jolánt, Kollár János szarvasi ügyvédnek és 
volt országgyűlési képviselőnek fenkölt lelkületű leányát, 
a kivel 1870-ben kelt egybe s házasságuknak 38-ik esz
tendejét éli. 10 gyermek születése örvendeztette s nyolcz
nak elvirulása sújtotta bánattal s fájdalommal szülői 
sziveiket. Az ur kegyelme sokszor rájuk nehezedett s 
bizony erős vallásos érzületre volt szükségük, hogy a
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nehéz bánatban is megtalálják a megvigasztalódás eny
hítő balzsamát. De velük volt az U r ! Különös is sok
szor az élet iróniája ! Csendes megnyugvással beszéli 
ma Benka Gyula, hogy igen sokszor lett volna itt hagyni 
Szarvast. Hitták Pozsonyba, Eperjesre, Iglóra, Békés
csabára s ő leginkább azért nem ment, mert növekvő 
kis családját nem akarta kitenni a költözködéssel járó 
veszélyeknek. S Íme ő itt maradt, gyermekei pedig ket
tőnek kivételével mind elköltöztek tőle. Pedig sokszor 
nagyon kecsegtető kilátások csábították őket. Így külö
nösen Csabára hívták erősen őt és Zsilinszky M ihá ly t; 
nekik kellett volna szervezni, talpra állítani a sok nehéz
séggel küzdő csabai algimnáziumot. De Tatay István 
felvilágosító s jóakaró szavaira, hogy mily előnyök 
vannak tényleg egy olyan régi és már erősen fejlődő 
főiskolánál szemben egy a fennmaradás nehézségeivel 
küzdő intézettel : mindakatten Szarvason maradtak. Pedig 
még Purcsiék is várták különösen Benka Gyulát, hogy 
majd, mint az öreg Purcsi fejezte ki magát előtte, őket 
is akkordba fogja szedni.

Még tán irodalmi munkásságáról kellene szólanom. 
Legtöbbet dolgozott a szarvasi főiskola értesítőjébe, 
nagyobbrészt neveléstudományi czikkeket. Megírta a 
szarvasi főgimnázium történetét, sokat irt és ma is ir a 
helyi lapokba. Dalokat költ és dallamokat szerez. A 
közéletnek és társadalomnak szívverését még ma is érzi 
s a felszínen mutatkozó eszméknek és eseményeknek 
hatása alatt indulókat alkot magának és látogatóinak 
gyönyörűségére.

Még azt kell memlitenem, hogy 40 éves tanári 
munkájának évfordulóját az egész szarvasi és megyei 
társadalom ünnepelte, mikor Ő Felsége I. Ferencz József 
apostoli királyunk a Ferencz József rend lovagkereszt
jével tüntette ki. Az ünneplésre összesereglett sokada-
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lomban s a küldöttségek üdvözlő szavaiban hallhatta 
munkás életének jutalmát s láthatta az emberi elismerés
nek hervadhatatlan koszorúját.

De a mikor ez érdemekben gazdag élet rajzát be
fejezem, nem mulaszthatom el szives elnézését kikérni 
olvasóimnak, ha jellemzésem fogyatékos maradt s bo
csánatot kérek mint egykori tanítványa s reá tisztelettel 
gondoló tanártársa ő tőle magától, ha erőtlen elmém 
nem vo lt képes kellően megérteni, színtelen toliam nem 
bírta elevenebben festeni az ő tanári működésének sike
reit, emberi jó tulajdonságait. Hiszen az éltető napnak 
a hatását sem birja mindig még a művész tolla sem híven 
ecsetelni s a nap sugarai élesztette áldás mindig jobban 
értékelhető később, mint a sugarak szétszóródásának 
idején. S nem tehetek róla, de valahányszor Benka 
Gyulára gondolok, mindig az égi pályán lefelé hajló 
Napnak a képe van előttem. Korongja mind nagyobb 
és nagyobb lesz, a fénye vérvörös, mintha teljes erejét, 
minden áldását össze akarná szedni, hogy még egyszer 
elszórja a világon, melyet egész pályáján át világított, 
melegített. Aztán fénye egyre gyengül, eltűnik lassan, 
csendesen s mi emberek ekkor, csak is ekkor érezzük, 
mit vesztettünk a leáldozó Nappal. Így látom én meg
növekedve Benka Gyula egyéniségét most munkásságá
nak alkonyán, de látom, érzem sokszorosan a belőle 
kiáradó fényt s kezdem mind jobban, mind többre be
csülni értékét.

Adja Isten, hogy még sokáig élvezze körünkben 
embertársai elismerését és szeretetét.
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I.

É v i  j e l e n t é s .

A.) Főgimnáziumunk felett a felügyeletet a fenntartó három egy
házmegye közgyűlése által hat évre választott kormányzó testület 
gyakorolja. Ennek hatáskörét a főhatóság által megerősített „s z a- 
b á 1 y z a t “ határozza meg.

A kormányzó testület elnöke ns. j ^ a v i á r  D á n i e l  ügyvéd 
és Szarvas városának országgyűlési képviselője. Tag ja i: a) az arad- 
békési egyházmegye képviseletében: nt. Csepregi György esperes, 
ns. dr. Zsilinszky Endre felügyelő, Jeszenszky Károly mezőberényi 
lelkész és báró Solymossy Lajos nagybirtokos ; b) a békési egy
házmegye képviseletében : nt Veres József esperes és országgyű
lési képviselő, dr. Haviár Gyula szarvasi ügyvéd és Zvarinyi János 
szarvasi lelkész ; c) a csanád-csongrádi egyházmegyéből: nt. Pet- 
rovics Soma esperes és szentesi lelkész, ns. Hász Antal felügyelő 
és ns. dr. Laurovics János orvos Nagylakon. Nt. Czinkotzky Már
ton albertii lelkész, ki szeretetreméltó egyéniségével és intézetünk 
ügyei iránt tanúsított meleg érdeklődésével mindnyájunk osztatlan 
szeretetét és becsülését birta, a múlt tanév befejeztével váratlanúl 
elhunyt; d) a tanári kar választott képviselői: Liska János és Saskó 
Samu főgimn. tanárok; e) hivatalból Mocskonyi József igazgató
tanár, s Kutlik Endre főgimn. tanár, mint az intézet pénztárosa és 
gondozója.
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A kormányzó testületnek egyrészt előkészítő, másrészt vég
rehajtó bizottsága a helyben lakó tagokból és esetről esetre bevont 
szakértőkből alakuló h e l y i  b i z o t t s á g .  Ezen szükebb körű 
bizottság minden eljárásáról a kormányzó testület ülésein számol. 
A kormányzó testület pedig összes üléséről vezetett jegyzőköny
veit nyomtatásban küldi meg a három fenntartó egyházmegye egy
házainak, s tudomás, ellenőrzés, s netán szükséges további intéz
kedés czéljából a három egyházmegye közgyűléseinek is beterjeszti.

B. ) I g a z g a t ó :  Mocskónyi József igazgató-tanár.

C. ) P é n z t á r o s i  t i s z t s é g :  Kutlik Endre és Plencz- 
ner Lajos főgirnn. tanárok ; előbbi a főgitnn. pénztárosa és gon
dozója, utóbbi pedig ellenőre.

D. ) A d é l i  és e s t e l i  tanulói k ö z é t k e z ő n e k  gondo
zója (alumneum és konviktus ephorusa) Oláh Miklós főgimnáziumi 
tornatanár.

E. ) A főgirnn. házilag kezelt a l a p í t v á n y i  f ö l d j e i 
n e k  g a z d á j a :  Kepenyes Mihály gazdálkodó.

F. ) A f ő g i r n n .  o r v o s a i :  dr. Mikolay István községi 
főorvos és dr. Takács Izsó községi orvos oly munkafelosztással, 
hogy az előbbi a IV—V ili. osztálybeli tanulókat gyógykezeli, az 
utóbbi pedig a I— III. osztálybeli tanulók orvoslása mellett az ön
ként vállalkozó VII. és V ili- oszt. tanulóknak az egészségtant is 
előadja heti 2 órában.

0 . ) A t a n á r i s z e m é l y z e t  a következő :

a) Rendes tanárok:
1. B e n k a  G y u l a ,  igazgató-tanár. Működött 46 évet, 

ebből mint igazgató 24 évet. Nyugalomba vonult 1908. febr. 1-én.

2. M o c s k o n  y i  J ó z s e f ,  igazgató-tanár. Működik 25 
éve, igazgatóvá lett 1908. febr. 12-én.

3. K u t l i k  E n d r e ,  osztályfő a 11-ben. Működik 24 éve.

4. L i s k a j á n o s ,  osztályfő az 1-ben. Működik 19 éve.

5. M e l i s j á n o s ,  vallástanár. Működik 9 éve.

6. D r. N e m e s  B é l a ,  osztályfő az V-ben. Működik 
Szarvason 7 éve.

7. N e u m a n n  Jenő,  osztályfő a Vll-ben. Működik 23 éve,
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8. O l á h  M i k l ó s ,  tornatanár. Működik 31 éve.

9. P l e n c z n e r  L a j o s ,  osztályfő a VI ban Működik 13 éve.

10. S a s k ó  S a m u ,  osztályfő a lV-ben. Működik 11 éve.

11. S á r k á n y  I m r e .  Működik 27 éve, ebből Szarvason 
11 éve.

12. S u l e k  J ó z s e f ,  osztályfő a Vlll-ban. Működik 8 éve.

13. S z i r á c z k y  G y u l a ,  rajztanár. Működik 17 éve.

14. U d v a r d y  S á n d o r ,  osztályfő a 111-ban. Működik 12 éve.

15. W ü n s c h e n d o r f e r  A l a d á r .  Működik 6 éve.

b ) B e já ró  ta n á r o k  :
16. L é v i u s E r n ő .  A tanítóképző rendes tanára, tanítja a 

műéneklést. Működik 10 éve.

17. Dr. T a k á c s  I z s ó ,  községi orvos tanítja az egészség
tant. Működik 5 éve.

c) M á s  fe le k e z e tb e lie k  v a l lá s t a n á r a i :
18. Főtisztelendő 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. Főtisztelendő dr. B o r s o d i  J ó z s e f ,  helybeli rabbi.

21. S i p o s  L i p ó t ,  izr. főtanitö Szarvason. Az év elején 
elhalt.

Jegyzet. A mellékes tantárgyakat és gyakorlati ügyességeket 
— kivéve a tánczot és vívást — a folyó tanévben főgimnáziumi 
tanárok tanították: A gyorsírást Saskó Samu, a franczia és angol 
nyelvet Sulek József, a szabadkézi s művészi rajzot Sziráczky 
Gyula. A Vajda Önképzőkört ez évben is dr. Nemes Béla, a ta
nulók segélyző egyesületét Sárkány Imre s a protestáns tanulók 
egyházi fiók-gyámintézetét Wtinschendorfer Aladár tanár vezette. 
A tánczot a tanév elején a főgimn. tornacsarnokában Dobos Adolf 
veterán táncztanitónk, a vívást pedig Tóth Ferencz vivómester 
tanította.

A főgimnázium szerelvényeinek s gyűjteményeinek őrei voltak: 
1. Sulek József a fizikai-, 2. Plenczner Lajos a természetrajzi-, 
3. Dr. Nemes Béla a művészeti-, 4. Sárkány Imre az éremgyüjte- 
ményeké; 5. Sziráczky Gyula a rajz-, 6. Oláh Miklós a torna- és
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vivószerelvényeké. 7. A főgimn. könyvtárait kezelték : Sulel József 
a nagy könyvtárt, Dr. Nemes Béla az Önképzőkörét, Udvardy Sán
dor a 111. oszt., Saskó Samu a IV. oszt. ifjúsági könyvtárát; 8. a 
főgimn. régi épületében elhelyezett egyházmegyei levél- és irattár 
gondozója volt Plenczner La jos; végül 9. az iskolai épületek, ül
tetvények, kertek felett a felügyeletet az iskolai épületben lakó is
kolaszolga, Povázsay Pál gyakorolta.

d ) A lk a lm a z o t ta k  és s z o lg á k :

23. Iskolaszolga: Povázsay Pál.
24. Udvarosok ; Bartyik András és Mravik Pál.
25. A közétkező kifőzője: M isik Istvánná.
26. A közétkező mindenese: Maczik György.



A tai)úlók oWSora.
I. OSZTÁLY.

(Osztálytanár: Liska.)

Ambrus István ág h. ev. Nagylak, Csanádm.
Balázs János „ Szarvas, Békésm. Ismétlő.
Bencsik György rkatli. Békésszentandrás, Békésm. 
Bocskay János „ Szarvas, „
Borgulya György ág. h. ev. „ „ Ismétlő
Boros Pál „ „ „
Brachna Gyula 
Csaják János 
Csicsel György 
Delhányi Zsigmond 
Dispiter János 
Fecske Pál
Fehér József „ „ „
Finkelstein Vilmos izr. „ „
Frcska Samu ág. h. ev. „ „
Gabrinyi István „ Petrőcz, Bács-Bodrogm.
Galó Mihály „ Szarvas, Békésm.

Petrőcz, Bács-Bodrogm. 
Szarvas, Békésm.

»  f f

Kondoros, „
Szarvas, „



Gáthi Jenő ref. Szarvas, Békésm.
Golian Béla ághev. „ „ Ismétlő.
Guttmann Andor izr. Endrőd, „
Hajdú András ághev. Szarvas, „
Harsányi Kálmán „ Kondoros, „
Honti Sándor „ „ „
Janovszky István ághev. Szarvas, „
Janurik János „ „  „ Ismétlő.
Kasnyik János „ „  „
Kéry Imre ref. Gyoma, „
Kiszely Pál ághev. Szarvas, „ Ismétlő.
Klein Jenő izr. „ „
Kobák Sándor rkath. „ „
Kovács Pál ághev. „ „
Kriska János „ „ „
Kriska Mihály „ „ „
Kugyela Pál
Laudisz Lajos „ „ „
Lengyel Béla rkath. „ „
Liska János ághev. „ „ Év. elején kilépett.
Marsai Andor „ „ „
Mayer Károly „  Sajkásszentiván Bács-Bodroghm.
Medvegy György ághev. Szarvas, Békésm.
Mikolay Ernő „ „ „
Palyó János
Podani M ihály „  „  „
Pokorny Lajos „  Nagylak, Csanádm.
Pollák Ignácz rkath. Nagykanizsa, Zalam. Ismétlő.
Popják Nándor ághev. Szarvas, Békésm.
Pribelszky Pál „  „  „
Réthy Ferencz „  „  „
Ruzsicska György „  „  „
Sachsz Gyula rkath. ,, „
Sáfár Pál ref. Vésztő, ,,
Saguly Ernő ághev. Pitvaros, Csanádm.
Schmidt Ádám „  Sajkásszentiván, Bács-Bodrogm.
Simkovics Mihály „  Szarvas, Békésm. Ismétlő.
Sírok János rkath. „  „
Sterbecz József „  „  „
Szarka Béla „  „  „  Ismétlő. Évközben kilépett.
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Szebegyinszky György ághev. Szarvas, Békésm.1 
Takács Mihály rkath. „  „
Valastyan Pál ághev. „  „
Velentinyi Jenő „  „  „
Velki Mihály „  „  „
Veres Béla „  „  „
Viszkok János „  Kondoros „
Vostjar Samu „  Szarvas, ,,
Wolfmann Sándor izr. Törökszentmiklós, J.-N.-K.-Szolnokm. 
Zumpfe Ferencz'rkath. Szarvas, Békésm.

M a g á n t a n u l ó :

Janecskó János ághev. Szarvas, Békésm.
összesen: 68.

11. OSZTÁLY.

(Osztálytanár: KUTLÍK.)

Bagi Máté rkath. Békésszentandrás, Békésm.
Bagi Vincze „  „
Bakay Zoltán ághev. Nagyócsa, Zólyomm.
Bárány Dezső rkath. Szarvas, Békésm.
Belopotoczky János ághev. „  „
Blaskó Jenő „  „  „  Ismétlő.
Bodor József g. kel. Vekerd, Biharm.
Brózik Lajos ághev. Szarvas, Békésm.
Csordás László gkel. Vekerd, Biharm.
Demcsák Mihály ághev. Szarvas, Békésm.
Dietrich Miklós „  Feketehegy, Bácsm.
Gálik Dezső ref. Tiszaföldvár, J.-K.-N.-Szolnokm.
Garay Iván ághev. Petrőcz, Bácsm.
Gazsó Imre rkath. Békésszentandrás, Békésm.
Greifel János „  Szarvas, „  Ismétlő.
Grexa András ághev. „  „
Grosz Jenő izr. „  „
Groszmann Lajos ághev. Ujverbász, Bácsm.

8



34 —

Gyányi Gyula ref. Dévaványa, J.-N.-K.-Szolnokul. Ismétlő. 
Gyurik István ághev. Szarvas, Békésm.
Hanzó István „  „  „
Horcsák Lajos „  Péteri, Pestm.
Holub János ,, Szarvas, Békésm.
Hunya Mátyás rkatli. Endrőd, „
Janurik Mátyás ághev. Szarvas, „
Kemény Gyula izr. Cséffa, Biharm.
Készt Béla ,, Szarvas, Békésm.
Klein László „  Öcsöd, „
Konrád János rkath. Szarvas, „
Kopcsok György ághev. Petrőc, Bácsm.
Kovács György „  Szarvas, Békésm.
Krenyiczky János rkath. „  „
Kudlák Mihály ághev. „  ,, Ismétlő.
Kvasz István „  Kölpény, Bácsm.
Lampert Gábor „  Békésszentadrás, Békésm. Évközben kilépett. 
Lehoczky István ref. Szarvas, „
Lerner Henrik izr. Kondoros, „
Lestyan György ághev. Szarvas, „
Lévay Ferencz rkath. „  „  Ismétlő.
Medvegy Gyula ághev. „  „
Mikolay István „  „  „
Mikolay János „  „  „
Moldoványi Géza rkath. Csorvás, „
Nádházy János ághev. Szarvas, „
Németh András rkath. Békésszentandrás „
Palkovics Mihály ághev. Szarvas, „
Péczely Béla rkath. „  „
Piliszky János ághv. „  ,,
Pohl Jenő
Reich Sándor izr. „  „
Sárkány Barnabás ághev. Topolya, Bácsm.
Sárkány Pál „  Szarvas, Békésm.
Schrammel Endre „  Tiszakálmánfalva, Bácsm. Ismétlő.
Scholtz László „  Szarvas, Békésm.
Sűsz István izr. „  „  „
Szécsi András rkath. Békésszentandrás „
Szécsi János „  „  „
Szilágyi József ref. Szarvas, „



Szokolay Sándor ághev. Tótkomlós, Békésm.
Thúry Sándor „  Szarvas, f f

Valentinyi István f f  f f f f

Varga Lajos ref. f f

Vicián Mátyás ághev. „ f f

Welker Vilmos „  Bácsfeketehegy, Bácsm.
Összesen: 65.

111. O SZTÁLY.

(Osztálytanár: Udvardy.)

Balázs György ághev. Szarvas, Békésm. Évközben kilépett. 
Balga István rkath. Tiszaföldvár, J.-N.-K.-Szolnokm.
Behán Sámuel ághev. Szarvas, Békésm. Ismétlő.
Boros Pál „ „ „
Brózik Gyula „ Budapest, Pestm.
Brusznyiczky Mihály ághev. Szarvas, Békésm.
Bük Sándor izr. „ „
Chován József ághev. Ambrózfalva, Csanádm.
Császár Mihály „ Pincéd, Bácsm.
Csuthy Gyula ref. Szarvas, Békésm.
Dankó János ághev.
Deim János rkath.
Demeter Pál ághev.
Dósa Andor rkath.
Ferencz József ághev.
Frcska Béla „
Inczédy Gábor „
Illyés Lajos ref.
Janurik János ághev.
Jánovszki János „
Kálló Ferenc rkath.
Kerényi Zoltán izr.
Lehoczky István ághev. Tótkomlós, Békésm.
Liptay Gyula rkath. Szarvas „ Évközben kilépett.
Liska Mihály ághev. „ „

Mende, Pestm. 
Szarvas, Békésm.

Ismétlő.



Marsai Ferenc ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Mikolay Pál „ „ „
Moskovits Andor izr. Pázdics, Zemplénm.
Petric József g. kel. Szuszány, Krassó-Szörénym.
Povázsay György ág.h.ev. Szarvas, Békésm.
Rapos T ibor „ Mezőhegyes, Csanádm.
Rácz M ihály „ Szarvas, Békésm.
Rohály M ihály „ „ „
Salczman Sándor izr. Békésszentandrás, Békésm.
Stefánik Kázmér ág h. ev. Kosariszkó, Nyitram.
Szarka István „ Szarvas, Békésm.
Szekera János „ „ „
Szlovák Kálmán „ „ „
Ticsénszky Árpád rkath. Balassagyarmat, Nógrádm.
Tolnay Ferenc ref. Békésszentandrás, Békésm. Évközben kilépett. 
Tomka Pál ághev. Szarvas, Békésm.
Trizna Jenő „
Wéber István rkath. „ „
Zielbauer József „  Elek, Aradm.

Összesen: 44.
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IV. OSZTÁLY.

(Osztálytanár: Saskö.)

Ágoston Gyula rkath. Tápiószentmárton, Pestm. 
Antal Pál ághev. Tótkomlós, Békésm. 
Bakay Jenő „ Nagyócsa, Zólyomm.
Bállá Pál ref. Szarvas, Békésm.
Bárány Béla rkath. „ „
Bocskai István „  „  „
Bogár Pál ághev. „  „
Bravek László rkath. „  „
Burger Jenő „  Mezőkeresztes, Biharm. 
Cimrák János ághev. Szielnicz, Liptóm. 
Czinkotszky Kálmán ághev. Szarvas, Békésm, 
Czinkotszky Pál „  „  „
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Danecz Kornél gör. kel. Szászkabánya, Krassó-Szörénym.
Danko Károly ághev. Petrőcz, Bács-Bodrogm.
Egyed Béla „  Tápiószele, Pestm.
Farkas János „  Szarvas, Békésm.
Filyó János
Gaál Mátyás „  „  „
Gruity Vazul gör. kel. Turia, Bács-Bodrogm.
Juhász László ághev. Szarvas, Békésm.
Kolozsvári Kis Ferencz ref. „  „  Évközben kilépett.
Komlovszky Ferencz ághev. „  „
Kovács Sándor rkath. Turkeve, Jász-Nagy-Kun-Szolnokm.
Kovácsik Lajos ághev. Csorvás, Békésm.
Krajcsovics János „  Szarvas, „
Krausz István izr. Tápióbicske, Pestm.
Maitz Jenő ághev. Szarvas, Békésm.
Marhás Elemér ref. Tiszafüred, Hevesm.
Melis Mátyás ághev. Szarvas Békésm.
Messzik Béla „  Kiskér, Bács-Bodrogm.
Molnár László rkath. Békésszentandrás, Békésm.
Nippold János ághev. Sajkásszentiván, Bács-Bodrogm.
Oláh Sándor ref. Szarvas, Békésm Meghalt.
Pajtás Gyula ághev. Nagylak, Csanádm.
Petric Sámson g. kel. Szuszány, Krassó-Szörénym.
Petyus Béla ághev. Tiszaföldvár, J.-N.-K.-Szolnokm.
Podani János ághev. Szarvas, Békésm 
Reisman Imre izr. „  „
Simu Koriolán gkel. Vojvodincz, Temesm.
Steuer Miklós izr. Öcsöd, Békésm.
Szabó János rkath. Tápiöszentmárton, Pestm.
Szemző Pál izr. Szarvas, Békésm.
Szokolay Pál ághev. Tótkomlós „
Tepliczky János „  Szarvas „
Thury György „
Tímár Gyula rkath. Endrőd, „
Tóth Sándor ref. Öcsöd „
Törő Géza „  Szarvas „
Varga Mihály „  „  „
Vig Sándor izr. Öcsöd „

M a g á n t a n u l ó :
Doböczky Lajos rkath. Szentes Csongrádtn, Összesen: 54.
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V. O SZTÁLY.

(Oztálytanár: Dr. Nemes.)

Blum József izr. Nagy-Körű, Jász-N.-K.-Szolnokm.
Boros Pál ághev. Szarvas, Békésm.
Braun Márton izr. Breznobánya, Zólyomm.
Brusznyitzky M ihály ághev. Szarvas, Békésm.
Dimény Gyula unitárius „  „
Egyed Imre ághev. Tápiószele, Pestm.
Esztergály Gyula „  Rákos, „
Garass István ref. Czegléd „
Gazsó Pál ághev. Mezőberény Békésm.
Gulyás Ferencz ref. Nagymajlát, Csanádm.
Gutwein János ághev. Bács-Feketehegy.
Győrffy Kálmán ref. Turkeve, J.-N.-K.-Szolnokm.
Hageter Gusztáv ághev. Szarvas, Békésm.
Hajas Endre rkath. Bésszentandrás „  Évközben kimaradt. 
Hanzus János rkath. Szarvas, „
Kanya János ághev. Petrőcz, Bácsm.
Kapus Lajos ref. Szarvas, Békésm.
Kemény Gábor izr. Öcsöd, „
K. Kiss Balázs rkath. Szarvas, „
Kiss Gábor ághev. Óverbász, Bácsm.
Laukó Pál „  Szarvas, Békésm.
Lengyel Sándor rkath. „  ,,
Lévay József „  „  „
Margócsy Gyula ághev. „  „
Mészáros Jenő ref. „  „
Mihály László ref. Turkeve, J.-N.-K.-Szolnokm.
Némedy János ághev. Aszód, Pestm.
Neumann István „  Szarvas, Békésm.
Péczely Aladár rkath „  „
Pesti Lajos „  „  „
Ruisz István „  Kisbér, Komáromm. Ismétlő.
Salacz József „  Szarvas, Békésm.
Salczman Aladár izr. Békésszentandrás.
Sallai Sándor ref. Turkeve, J.-N.-K-Szolnokul.
Sass Ferencz ághev. Orosháza, Békésm.
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Sauer János ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Simon Béla r. kath. „  „
Szabó Sándor ref. Öcsöd „
Szebegyinszki Mihály ághev. Szarvas, Békésm. Évközben kimaradt. 
Szeberényi Iván ághev. Fóth, Pestm.
Szuchovszky Lajos „  Káva, „
Varga Jenő ref. Gádoros, Csanádm.

M a g á n t a n u l ó k :

Makk Iván rkath. Nagybecskerek, Torontálm.
Revuczky Béla ághev. Irsa, Pestm.
Zseltvay István g. kath. Keselymező, Mármarosm.

Összesen: 45.

VI. OSZTÁLY.

(Osztálytanár: Plenczner.)

Ábtahám István ref. Turkeve, J.-N.-K.-Szolnokm.
Ábrahám János „  „  „
Adamkovics Károly ághev. Nagylak, Csanádm.
Albulescu György g. kel. Nevrincsa, Krassó-Szörénytn.
Bieber János ághev. Szeghegy, Bács-Bodrogm.
Czinkotszky Jenő „  Szarvas, Békésm.
Deim Sándor rkath. „  „
Diel Ede rkath. Endremajor, Torontálm.
Dolesch József rkath. Szarvas, Békésm.
Dudok Márton ághev. Tápiószentmárton, Pestm.
Faranov Sándor g. kel. Emiliamajor, Torontálm.
Finkelstein Zoltán izr. Szarvas, Békésm.
Greksza Pál ághev. „  „
Gyendity Simon g. kel. Túrja, Bács-Bodrogm.
Hajas Béla rkath. Békésszentandrás, Békésm. Ismétlő.
Illyés István ref. Szarvas, Békésm.
Jankó Gergely ághev. Pusztaföldvár Békésm.
Kalmár Jenő izr. Szarvas, „
Kari Ferencz rkath. Aradszentmárton, Aradm.
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Készt Zoltán izr. Szarvas, Békésm.
Kindia Kornél g. kel. Vojtek, Temesm. Évközben kilépett. 
Klein István izr. Békésszentandrás, Békésm.
Kolényi Gusztáv ághev. Nagybecskerek, Torontálm.
Korell Vilmos „  Kölpény, Bácsm.
Kuthy Elek „  Szeged, Csongrádm.
Leichter Aladár izr. Tiszapüspöki, J.-N.-K.-Szolnokm.
Magyar Zoltán ref. Szarvas, Békésm.
Mikus Mihály ághev. „  „
Moravcsik Dezső „  „  „
Oláh István ref. „  „
Ország Nándor izr. Kondoros „
Páll János rkath. Szarvas „
Paulik Béla „  Mezőhegyes, Csanádm,
Pokorny Béla ághev. Nagylak „
Ponyiczky Pál „  Temesbuttyin, Temesm.
Reismann Jenő izr. Szarvas, Békésm.
Sauer Róbert ághev. „  „
Sárkány András „  „  „
Sárkány Mihály „  „  „
Schmitt Ernő „  Ujverbász, Bácsm. Ismétlő.
Schneider Pál „  „  „
Schwarz Fíilöp „  „  „
Simkovics Pál „  Szarvas, Békésm.
Szvoboda Ferencz rkath. Csépa, J.-N.-K.-Szolnokm. 
Temesváry Lajos „  Magyarbánhegyes, Csanádm. 
Temesváry Pál „  „  „
Urbán Lajos „  Szolnok, J.-N.-K.Szolnokm.

M a g á n t a n u l ó :

Becker Frigyes ághev. Szeghegy, Bácsm.
Összesen: 49.

VII. O SZTÁLY.

(Osztálytanár: NEUMANN.)

Altmann Ignácz izr. Szeghalom, Békésm.
Babarczy Imre rkath. Szolnok, J.-N.-K.-Solnokm.
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Bednár Lajos rkath. Bajmok, Bácsm.
Blay Gusztáv „  Szolnok, J.-N -K.-Szolnokm 
Bosnyák Károly „  Tótmegyer, Nyitram. 
Bukovinszky László ághev. Kondoros, Békésm. 
Deutschenschmied Jenő „  Szeged, Csongrádm. 
Dominusz Kornél izr. Makó, Csanádm. Ismétlő. 
Fekete Sándor ághev. „  „
Findeisen Gusztáv rkath. Újvidék, Bácsm.
Finkelstein Albin izr. Szarvas, Békésm.
Gajevszky Dezső rkath. „  „
Harsányi Dezső ághev. „  „
Hellebranth Béla „  Pádé, Torontálm.
Holub György „  Szarvas, Békésm.
Horváth Ákos rkath. Glogovácz, Aradm.
Karancsy István ref. Szarvas, Békésm.
Kegyes Zsigmond „  Mezőtúr, J.-N.-K.-Szolnokm. 
Kerényi István izr. Szarvas, Békésm.'
Kiss József ághev. Óverbász, Bácsm.
Kovaltsik József „  Orosháza, Békésm.
Krausz Antal izr. Tápióbicske, Pestm.
Krcsmárik Gyula ághev. Szarvas, Békésm.
Lucskay Béla rkath. Czibakháza, J.-N.-K -Szolnokm. 
Mogyorós István ref. Tulka, Biharm.
Opauszky János ághev. Szarvas. Békésm.
Placskó Samu „  „  „
Pribék Kálmán rkath. Temesbuttyin, Temesm.
Sarlay Aladár ághev. Öcsöd, Békésm.
Sauer Vilmos „  Szarvas, „
Schröder Henrik izr. „  „
Sefcsik Richard rkath. Ujverbász, Bácsm.
Stern Jenő izr Mezőberény, Békésm.
Szarvassy Imre rkath. Gyula, „
Szeitz Henrik „  Szabadka, Bácsm.
Szekera Pál ághev. Szarvas, Békésm.
Szemző Imre izr. „  „
Szollár Pál ághev. Nagyszénás, „
Tóth Béla ref. Szeghalom, „
Trstyánszky Gábor rkath Szarvas,,,
Welker Frigyes ághev. Bácsfekctehegy, Bácsm. 
Zgúth László ., Mossócz, Turóczm.
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M a g á n t a n u l ó k :

Bicskei M ihály rkath. Öcsöd, Békésm.
Grimm János izr. Savanyúkút, Sopronm.
Kéler János ághev. Gyula, Békésm.
Lelbach Ádám ,, Cservenka, Bácsm. Ismétlő.
Németh Lukács ref. Gyoma, Békésm.
Zseltvay János g. kath. Keselymező, Máramarosm.

Összesen: 48.

V ili. O SZTÁLY.

(Osztályfő: Sulek.)

Ambrus Ferenc ághev. Nagylak Csanádm.
Balogh Miklós ref. Gyula, Békésm.
Bálint Béla rkath. Zagyvarékas, Pestm.
Cimponeriu Trajáng. kel. Czebza, Torontálm.
Csete József ref. Gyula, Békésm.
Demcsák Lajos ághev. Kondoros, Békésm.
Enyedi András ref. Gyula, „
Fehérváry Árpád rkath. Vácz, Pestm.
Fenyvesi Gyula ághev. Szarvas, Békésm.
Gabányi Lajos „  Öcsöd, „
Gabrinyi János „  Petrőcz, Bácsm.
Gécza János gkel. Szirbova, Temesm.
Grcsity Mirkó „  Szerbaradácz, Torontálm.
Haller József ághev. üjsoóve, Bácsm.
Holéczy Barna „  Salgótarján, Nógrádm.
Honti Kálmán „  Szarvas, Békésm.
Jeletik Béla rkath. Öcsöd „
Készt Ármin izr. Szarvas, Békésm.
Kondacs Mátyás ághev. „  „
Krcsmárik Pál „  „  „
Krebsz Vilmos rkath. Békésszentandrás.
Lamos János ághev. Pinczéd, Bácsm.
Molnár Gusztáv rkath. Szolnok, J.-N.-K.-Szolnokm. 
Moravcsik Jenő ághev. Szarvas, Békésm.



Németh Balázs ref. Vezseny, J.-N.-K.-Szolnokm. 
Podani János ághev. Szarvas, Békésm.
Povázsay Pál „  „  „
Rapos Viktor „  Dunagálos, Bácsm.
Ruzsicska János „  Szarvas, Békésm.
Salacz Béla rkath. „  „
Schumacher Sándor ághev. Cservenka, Bácsm. 
Schuszter József „  Pinczéd, Bácsm. 
Szalay^Lajos ref. Mezőtúr, J.-N.-K.-Szolnokm. 
Szarvassy Endre rkath. Gyula, Békésm. 
Székács János ághev. Szentetornya, „
Turan István rkath. Mágocs, Csongrádm. 
Valkovszky György ághev. Szarvas, Békésm. 
Weinfeld Izidor izr. Újvidék, Bácsin.

M a g á n t a n u l ó :
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Kovács Kálmán rkath. Gyöngyös, Hevesm,
Összesen: 39.



III.

A  tantárgyak Vázlata.

Á lla m i la g  s e g é ly e z e tt fő g im n á z iu m u n k  a s ze rző d é s e s  v is z o n y 
ból k ifo ly ó la g  a z  á lla m i ta n ítá s i te rv  a la p já n  végzi a ta n ítá s t.

E zt ig a z o lja  a z  a lá b b  k ö v e tk e z ő  tá jé k o z ta tó  k im u ta tá s .

Ä) EgygtgnjgSgo kötelező tantárgyak:

I. OSZTÁLY.

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

M a g y a r ,  heti 5 óra. Nyelvtanból: Egyszerű mondat fajai, 
mondat és beszédrészek, igeragozás, névragozás, hangtan elemei. 
Az olvasókönyvből mesék, mondák, történetek, rajzok a tartalom 
elmondásával. 12 költemény könyv nélkül tanulva. Havonként 2 
iskolai dolgozet. Kk. Szinnyei József: Magyar Nyelvtan I. r. és 
Császár Elemér—Váczy János Magyar Olvasókönyv a középisko
lák 1. osztálya számár. Tanár: Liska.
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L a t i n ,  heti 6 óra. 20 latin s 20 magyar gyakorlat alapján 
a névszók és a cselekvő ige ragozása a rendhagyó-alakok mellő
zésével; 5 mese és 15 közmondás latin szövege emlékelve, az 
olvasmányokban előforduló szókincs elsajátítva. Havonként 2 iskolai 
dolgozat. Tankönyv : Dr. Hittrich Ödön Latin nyelvtan 1. Alaktan. 
Dr. Hittrich Ödön : Latin olvasó és gyakorlókönyv I. Tanár: Liska.

F ö l d r a j z ,  heti 3 óra. Földrajzi alapismeretek : tájékozódás 
a szabadban és földgömbön, térképolvasás. A magyar szent korona 
országainak részletes leírása a következő sorrendben: Budapest, 
az alföldek, a középhegység és a tuladunai dombos vidék, a fel
földek. Fiume. Horvá-Szlavonország. Mindenik rész fekvése, felü
lete, vízrajza, éghajlata, talaja, terményei, lakosai és helységei; 
végül az ország általános leírása. Térképvázlatok. Kk. Dr. Vitális 
István földrajza I. rész és Kogutovicz iskolai Atlasza. Tanár : 
Plenczner.

T e r m é s z e t r a j z ,  heti 2 óra. Ősszel közönségesebb gyü
mölcs formák leírása és csoportosítása, (szilva, baraczk, mandula, 
dió, mogyoró, alma, körte, szőlő, citrom, narancs). Házi állatok 
(kutya, ló, szarvasmarha, juh, d isznó) Télen: közönségesebb 
fenyők. Az ember lakása közelében, a mezőn és erdőn élő emlős 
állatok (egér, görény, denevér, vakond, 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. Kk. Szterényi Hugó: Természetrajz I. Tanár: Plenczner.

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-, térfogat- és sulymértékek ismerte
tése. Időszámítás. Kk. Dr. Gerevich-Orbók „Számtan“ T anár: 
Neumann.

M é r t a n i  r a j z ,  heti 3 óra. Planimetriai alaktan; pont, 
vonal és szögekről; három, négy és sokszögű idomok ismertetése, 
a körről általában. Az idomok hasonlósága, egybevágósága. Ido
mok symmetriája; idomok kerülete és területe. Egyszerű sikdiszit- 
mények rajzolása körző- és vonalzóval. Kk. Horti H. rajzoló geo
metriája, Tanár: Sziráczky.
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S z é p í r á s ,  heti 1 óra. Vajda Pál szépirási lapmintái után 
folyó és ütemirás. Tanár: Sziráczky.

II. OSZTÁLY.

V a l l á s ,  heti 2 óra. Bibliaismertetés : uj-szövetségi törté
netek, hegyi beszéd, példázatok emlékelése. Kiválóbb szemelvé
nyek olvastatása, magyarázása utalással az ó-szövetségi eszmekörre. 
Az apostoli levelek tartalmának és eszméinek ismertetése tekintet
tel a prot. dogmákra. Ének, ima. Kk. Bereczky : Bibliaismertetés
111. kiadás. Káro ly i: Uj-testámentom. Tanár : Melis.

M a g y a r ,  heti 5 óra. A beszédrészek szóképzés tekinteté
ben. Határozók részletesen. Összetett mondatok: mellék és aláren
delt mondatok fajai. Szórend főbb szabályai. Prózai olvasmányok, 
költemények részben könyvnélkül. Kéthetenként Írásbeli dolgozat. 
Kk. Szinnyei József: Iskolai Magyar Nyelvtan II. és Császár—Váczy: 
Magyar olvasókönyv II. Tanár: Wünschendorfer.

L a t i n ,  heti 6 óra. Alaktanból: az első osztály anyagának 
átismétlése után a szenvedő, álszenvedó és rendhagyó igék ragozása. 
Rendhagyó névragozás. Fontosabb mondattani szabályok az olvas
mányok alapján. 36 fordítási gyakorlat. (A római királyok története. 
A magyarok eredete. Mesék. Közmondások.) Havonként 2 iskolai 
dolgozat. Kk. Dr. Hittrich Ödön. Latin nyelvtan I. rész. Dr. Hittrich 
Ödön. Latin gyakorlókönyv 11. rész. Tanár: Kutlik.

F ö l d r a j z ,  heti 3 óra. Európa államainak részletes leírása 
(Magyarországot kivéve) a következő sorrendben : fekvés, nagyság, 
felület (függőleges tagozottság), vízrajz, talaj, éghajlat, termények, 
lakosok, helységek. Európa általános leírása. Ázsia és Áfrika álta
lános s országainak részletes leírása, ép úgy mint Európánál. 
Térképvázlatok. Kk. Dr. Némethy Károly: Földrajz II. rész és 
Kogutovics iskolai Atlasza. Tanár: Plenczner.

T e r m é s z e t r a j z ,  heti 2 óra. Néhány ősszel virító nö
vénynek leírása. Állattanból: majmok, tengeri emlősök, erszényes 
emlősök, madarak, csuszó-mászók, kétéltűek, halak legnevezete
sebb képviselőinek leírása. Csigák, kagylók, rovarok, pókok, száz
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lábúak, rákok, férgek osztályába tartozó s vidékünkön élő legfon
tosabb képviselőinek tárgyalása. Néhány feltűnőbb gyümölcstermő 
fa, erdei fa és bokor, valamint egyes termesztett és vadon termő 
növény leírása élő példányokon. Növény,- rovargyűjtés. Kk. 
Szterényi H. Természetrajz II rész. Tanár: Plenczner.

M e n n y i s é g t a n ,  heti 4 óra. Számolási rövidítések. Kor
látolt pontosságú szorzás és osztás. Az egyszerű hármas szabály; 
olasz számolási mód. A százalék számítás. Kk. Dr. Gerevich-Orbók 
„Számtan“ . Tanár: Neumann.

M é r t a n i  r a j z ,  heti 3 óra. Stereometriai alaktan. A 
koczka, hasáb, gúla, szabályos testek, a henger, kúp és gömb 
bemutatása és ismertetése, a testek felülete és köbtartalma; a 
testek axonometrikus rajzolása; a testek symmetriája, hasonlósága, 
egybevágósága. Kk. Horti H. rajzoló geometriája. Tanár: Sziráczky.

S z é p í r á s ,  heti 1 óra. Német nagy és kis betűk Írása 
lapminták után, utóbb folyó irás. Tanár: Sziráczky.

III. OSZTÁLY.

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

M a g y a r ,  heti 4 óra. A magyar hang-, szó-, és mondattan 
rendszeres tárgyalása elemezéssel kapcsolatban. Költemények em
lékelése, tárgyi és alaki fejtegetése. Olvasmányok a magyar törté
net, leírás és görög történet köréből. Kéthetenként írásbeli dolgo
zat. Kk. Szinnyei „Rendszeres magyar nyelvtana“ és „Olvasókönyve“ . 
Tánár: Udvardy.

L a t i n ,  heti 6 óra. Mondattanból: az esetek használata. 
Igeidők és igemódok használata egyszerű mondatokban. Ez anyag 
begyakorlására fordítási példák magyarról latinra. — Olvasmányok:



Corn. Neposból: Miltiades, Aristides és részben Hannibal. — 
Phaedrusból 18 mese, részben emlékelve. Havonkint két iskolai 
dolgozat. Kk. H ittrich : Latin nyelvtan II. rész. H ittrich : Latin 
olvasókönyv a III. és IV. osztályok számára. Tanár: Saskó.

N é m e t ,  heti 4 ó ra : Olvasás, irás begyakorlása. A főnév 
és melléknév ragozása; számnév, névmás, melléknév fokozás. 
Segédigék, erős és gyenge hajlitásu igék. Gyakorlatok, beszéd- 
gyakorlatok. Havonként két írásbeli dolgozat. Kk. Virányi „Nyelv
tana“ és „Olvasókönyve“ . Tanár: Udvardy.

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. V itá lis : Földrajz és Ráth: A math, és phys. földrajz elemei. 
Tanár: Sulek.

T ö r t é n e l e m ,  heti 3 óra. Magyarország története a 
mohácsi vészig: hazánk a honfoglalás e lő tt; nemzetünk pogány- 
kora ; a keresztyénség elfogadása s a királyság megalapítása; az 
alkotmány kifejlődése; szervezkedés hűbéri alapon ; a Hunyadiak 
kora; az ország hanyatlása. Kk. Dr. Szigethy Lajos: Magyarok 
története, I. rész. Tanár: Sárkány.

M e n n y i s é g t a n ,  heti 3 óra. Az összetett hármasszabáy. 
Az egyszerű és kamatos kamatszámítás. Diskont számítás. Arányos 
osztás. Elegyítés számolás. Láncszabály. Arany és ezüst ötvények 
és érmek számítása. Kk. Dr. Gerevich-Orbók „Számtan“ . Tanár: 
Neumann.

M é r t a n i  r a j z ,  heti 2 óra. Planimetriai construktiók. 
Egyenes vonalú idomok főbb tulajdonságai; idomok szerkesztése, 
mérése, osztása; idomok átalakítása. Sikdiszítmények rajzolása és 
festése, továbbá nagyméretű fali minták után szabadkézi rajzolás. 
Kk. Horti H. rajzoló geometriája. Tanár: Sziráczky.

IV. OSZTÁLY.

V a l l á s ,  heti 2 óra. Protestáns hit- és erkölcstan. Tekin
tettel a választó tanokra, bibliára és a társadalmi életre. Ének, 
ima. Kk. Bereczky: Keresztény h it- és erkölcstan. IV. kiadás.
T anár: Melis.
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M a g y a r , -  heti 4 óra. A stilus általános és különös tulaj
donságai. A verstan alapelemei. Szokottabb versformák ismertetése. 
Toldi fejtegetése; eredete, forrásai, műfaja, szerkezete, jellemzése. 
Négy ének emlékelve. Havonként két írásbeli dolgozat. Kk. Góbi 
Imre: Stilisztika. Arany-Lehr: Toldi. Tanár: Wünschendorfer.

L a t i n ,  heti 6 óra. Mondattan ismételve és folytatva: Alá
rendelt mondatok. Consecutio temporum. Oratio obliqua. Accusa- 
tivus és nomin. cum infinitivo, a participialis szerkezetek, a gerun- 
diva constructio használata. Az alaktan folytonos ismétlése. Olvas
mányok : Caesar galliai hadjáratából Alesia ostroma, a gallok és 
germánok erkölcsei. Ovidiusból. Quattuor aetates mundi. Gigantes. 
Deucalion et Pyrrha. Phylemon et Baucis. Egyes részletek emlé
kelve is. A mondattan begyakorlására a gyakorlókönyvből a meg
felelő fejezetek és olvasmányok szolgáltak. Kéthetenkint iskolai 
dolgozat. Kk. Dr. Hittrich : Latin nyelvtan, II. rész. Dr. Hittrich : 
Latin olvasókönyv a III és IV. osztályok számára. Dávid István: 
Rövid latin olvasó- és gyakorlókönyv. Tanár: Saskó.

N é n i é  t, heti 3 óra. A harmadik osztály anyagának ismétlése. 
Mondattani ismeretek, különös tekintettel a magyartól eltérő saját
ságokra és szórendre. Fordítások magyarról németre és fordítva. 
Versek emlékelése. Havonként két írásbeli dolgozat. Kk. Virányi I. 
Nyelvtana és olvasókönyve. Tanár: Wünschendorfer.

T ö r t é n e l e m ,  heti 3 óra. Magyarország története a mo
hácsi vésztől 1867-ig: a nemzet 2, majd 3 részre osztása, a sza- 
badságharczok kora, a királyával megbékült nemzet s a mai Ma
gyarország megalakulása. Jelenkori viszonyok: földrajz, közgaz
daság, nyelv, vallás, miveltség, alkotmányos szervezet, Horvát
ország, a közös ügyek, Ausztria. Kk. Dr. Szigethy L. Magyarok tör
ténete, II rész. Tanár: Sárkány.

Ter mészet r a j z  (Növénytan), heti 3 óra. Az őszi flóra kiválóbb 
képviselői. A növények külső tagoltsága. A biológiai anyag meg
értésére szükséges chemiai ismeretek röviden. A növények szövet- 
és élettana. Az osztályozás elvei. Linné rendszere és a természetes 
rendszer s ennek keretében a növények négy köre. Növénygyüjtés. 
Kk. Szterényi H. Növénytan a IV. oszt. számára. Tanár: Plenczner.

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

1
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A pozitív és negativ számok összeadása, kivonása és szorzása. A 
hatvány. A többtaguak négyzete és köbe; a közönséges szám 
négyzete és köbe. Osztás és a törtek. A legnagyobb közös osztó 
és a legkisebb közös többes. Első fokú egyenlet egy ismeretlennel. 
Az arányok és aránypárok. Kk. Kőnig-Beke: Algebra. Tanár: Sulek.

M é r t a n i  r a j z ,  heti 2 óra. Planimetriai construktiók. A 
kör és legfontosabb tulajdonságai, szerkesztése és érintőiről. Sza
badkézi rajzolás nagyméretű lapminták után. Kk. Horti H. rajzoló 
geometria. Tanár: Sziráczky.

V. OSZTÁLY.

V a l l á s ,  heti 2 óra. A biblia könyveinek rendszeres ismer
tetése. Eszméinek hit- és erkölcstani fejtegetése, összehasonlítása 
megfelelő szemelvények alapján. Kiválóbb szakaszainak olvastatása 
és megbeszélése. Ének, ima. Kk. Batizfalvy-Bereczky : Bibliaismer
tetés. II. kiadás. K áro li: Szent-Biblia. Tanár: Melis.

M a g y a r ,  heti 3 óra. A prózai műfajok elmélete: történet
írás, szónoklat, regény, elmélkedés, leírás, levél. Szemelvények 
megfelelő müvekből. Magyar nép- és müballadák ismertetése, fej
tegetése és emlékelése. Havonkint Írásbeli dolgozat. Kk. Riedl 
„Rhretorika“ és üreguss-Beőthy: Magyar balladák. Tanár:
Wünschendorfer.

L a t i n ,  heti 6 óra. Kk. Ciceró-Geréb : Védőbeszéd A. Lie. 
Archias ügyében. — Csenged János : Szemelvények Ovidiusból. Dr. 
Hittrich Ödön: Latin nyelvtana. Végzett anyag : Cicero Pro Arch ia 
egészen, fejtegetéssel. Pro Lege Manilia elemezve. Ovidiusból : 
A költő önéletrajza. A világ teremtése. A négy korszak. Niobe, 
Daedalus és Icarus. Orpheus és Eurydice, Midas, Romulus meg
dicsőülése. A Fabiusok veszte. Feralia. Uj év napja. Terminálja. 
Cerialia. Árion. A stílusgyakorlatokból 15 pont latinra fordítva. 
Nyelv- és mondattani ismétlés. Régiségtani ismeretek alkalmi köz
lése ; képzőművészeti alkotások alkalmi bemutatása. Havonként 
két írásbeli dolgozat. Tanár: Dr. Nemes.
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G ö r ö g ,  heti 5 óra. Az attikai nyelvjárás alaktana a „m i“ 
végű igékig. Az alaktan begyakorlása olvasmányok alapján. Ha- 
vonkint két iskolai dolgozat. Kk. Dr. Szamosi János: Görög ol
vasókönyv. Dr. Szamosi János: Görög nyelvtan. Tanár: Kutlik.

N é m e t ,  heti 3 óra. Prózai olvasmányok: Die Hasenjagd, 
Die Standeswahl, Das seltsame Recept, Caesars Ermordung, Aus 
dem Leben Karls des Groszen, Di Erfindung der Uhren, Das 
ungarische Tiefland. Költemények: Leise zieht, Du bist wil, Die 
Lorelei Drübengeht, Auf dem Teich, Der Nachtwind hat, Einst 
und jetzt, Die drei Zigeuner, Die Heideschenke, Barbarossa, Der 
Sänger. Könyvnélkül 8 költemény. Ismétlése a nyelvtannak. Kk. 
Albreht János Olvasókönyve I. rész és nyelvtana. Tanár: nov. 
30-ig Wünschendorfer, december 1-től Plenczner.

T ö r t é n e l e m ,  heti 3 óra. Az ókor története: a keleti 
népek, a görögök, Macedonia, Róma 476-ig, fő tekintettel a mű
veltségi viszonyokra. Kk. Dr. Szigethy L. Egyetemes történet, I. 
rész. Tanár: Sárkány.

M e n n y i s é g t a n ,  heti 3 óra. a) Algebra: Első fokú 
egyenletrendszer több ismeretlennel. Négyzetgyök és a másodfokú 
egyenlet. Köbgyök. b) Geometria : Az egyenesek fekvése a síkban; 
síkidomok egybevágása, hasonlósága és területe. Kk. Dr. Kőnig- 
Dr. Beke : „Algebra“ és Dr. Lutter-Eberling „Geometria“ . Tanár: 
Neumann.

T e r m é s z e t r a j z  (Állattan), heti 3 óra. Általános állttan. 
Az állati szervek és szervrendszerek leírása. A hét állattörzs és 
főbb osztályaik illetőleg rendjeik leírása, kiváló tekintettel a Ma
gyarországon élő közönségesebb s fontosabb fajokra s földrajzi 
elterjedésükre. Kk. Szterényi H. Állattan az V. osztály számára. 
Tanár: Plenczner.

G ö r ö g p ó t l ó  m a g y a r ,  heti 2 óra. Görög és magyar 
epikai költészet: Ilias, Odyssea, Murányi Vénus, Poraiból megéle- 
dett Phőinix, Buda halála. Görög és magyar történetírás : Hero- 
dotos, Heltai, Bethlen, Kemény, Cserei, Apor. Három írásbeli 
dolgozat. Kk. Kempf „Iliása“ és „Odysseája“ . Geréb: Szemelvé
nyek Herodotosból. Badics: Magyar irodalmi olvasókönyv.
Tanár: Melis.

4*
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G ö r ö g p ó t l ó  r a j z ,  heti 2 óra. Színes sikékitmények raj
zolása nagyméretű fali lapminták után, később testek rajzolása szem
lélet után körrajzban és árnyékolással ceruza, szén és ecsettel. 
Tanár: Sziráczky.

VI. OSZTÁLY.

V a l l á s ,  heti 2 óra. Az egyház története megalakulásától 
napjainkig. Tekintettel a tan, istentisztelet és alkotmány fejlődésére. 
Egyes kiváló akakok, különösen az uj-kor nevezetesebb áramlatai
nak ismertetése és méltatása. Ének, ima. Kk. Bereczky: A keresz
tény egyház története. Tanár: Melis.

M a g y a r ,  heti 3 óra. A költői műfajok elmélete: lira, 
epika, dráma. A legjelesebb alkotások alapján a műfajok osztályo
zása. A képzőművészetre vonatkozó ismeretek elemei. Havonként 
Írásbeli dolgozat. Kk. Riedl Frigyes „Poétikája“ , Schakspere 
„Coriolánusa“ . Tanár: Udvardy.

L a t i n ,  heti 5 óra. Livius élete és történeti müve. Olvas
mány a XXL könyvből: A II. pún háború előzményei és Hannibal 
jelleme. A hadüzenet; XXII. könyvből, a Trasumennus, a cannaei 
csata és következményei. A XXIV. és XXV. könyvből: részletek 
Syracusae ostromából. Vergilius élete és müvei. Aeneis epikai 
méltatása. Olvasmány: Szemelvények Aeneis I., II. és IV. énekéből, 
a szebb részletek emlékelve is. Havonként két iskolai dolgozat 
felváltva magyarról latinra és latinról magyarra. Latin alaktan, 
mondattan folytonos ismétlése. Régiségekből főleg a katonai régi
ségek. T iti L ivi ab űrbe condita lib ri XXI—XXV. Pirchala : P. 
Vergilii Maronis Aeneidos libri Xll. I. rész. Dr. Schmidt : Római 
régiségek. Szabó-W irth: Latin stílusgyakorlatok Livius és Vergili- 
ushoz. Tanár: Saskó.

G ö r ö g ,  heti 5 órán. Nyelvtan. Az ötödik osztály tananya
gának átismétlése után a „m i“ végű igék ; a mondattan legfon
tosabb részei az olvasmánnyal kapcsolatban. Olvasmány. Nagyobb, 
összefüggő szemelvények Xenophonból. Könnyebb lírai szemel
vények. 6 aesopusi mese. A gyakorlókönyvből szemelvények. Xe-
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noph. Kyros neveltetése 13 c. Kyros beszéde halálos ágyán 11. c. 
A földmivelés dicsérete 5 c. Házastársak kötelességei 6 c. Sokrates 
vallásosság a 9 c. Tyrtaios-, Theognis-, Solon-, Simonides-, Anakre- 
onból szemelvények. Kk. Sclienkl-Abel-Vajda:Görög elemi olv.-könyv. 
Dr. Geréb József: Herodotos, Xenophon és Plátöból szemelvények. 
Dr. Keczer Géza: Anthologia lyrica Graeca. Havonként 2 iskolai 
dolgozat. Tanár: Kutlik.

N é m e t ,  heti 3 óra. A mondattan ismétlése és gyakorlása 
mellett prózai olvasmányként: Der kluge Sultan, Erzählung aus 
dem Morgenlande, Das Wunderkästchen, Die leichteste Todesstrafe, 
Andreas Herczeg, Der Sailer von Fürfeld, Die Ungarn in St. 
Gallen, Columbus, Das Rittertum, Die ungarische Puszta. Bürger, 
Göetlie, Schiller, Uhland és Heinétől tiz költemény, nagyobbrészt 
könyvnélkül is. Kéthetenkint Írásbeli dolgozat az olvasmányok köré
ből. Kk. Albrecht „Német olvasókönyv“ II. rész. Tanár: Udvardy.

T ö r t é n e l e m ,  heti 3 óra. A középkor s az újkor 1648-ig: 
a középkori államalakulás, az Izlam, a pápaság és császárság 
harczai, a keresztes háborúk, az egyház egységének felbomlása; 
a renaissance, a felfedezések, a reformatio és ellenreformatio; a 
30 éves háború; folytonos figyelemmel Magyarországnak a világ- 
eseményekkel való összeköttetésére. Kk. Dr. Szigethy L. Egyete
mes történet, 11. rész. Tanár: Sárkány.

M e n n y i s é g t a n ,  heti 4 óra. a) Algebra: A hatványozás 
általánosítása A logarithmus. Briggs-féle logaritm usok és alkal
mazásuk- Az aritm etikai és a véges geometriai sor. b) Geometria: 
A kör. Goniometria és a trigonometria. Kk. Kőnig-Beke: Algebra. 
Lutter: Mértan és Polikeit: Logaritmusok. Tanár: Sulek.

T e r m é s z e t r a j z ,  (Ásványtan és chemia), heti 3 óra. 
Chemiai és ásványtani alapfogalmak. A már szerzett chemiai is
meretek kibővítése Elem, vegyület, elegy, keverék; bázis, sav és 
só fogalma ; mesterségesen előállított sók, gyakorlati értékük. Che
miai átalakulások. Kristályrendszerek. Ásványrendszer. Legfonto
sabb ásványok leírása s ezekkel kapcsolatosan az egyszerű és 
összetett kőzetek leírása. A Geológia alapfogalmai. Kk. Dr. Hankó 
és Dr. Melczer: Ásványtan és chémia Tanár: Plenczner.

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
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története. Szofoklesz Antigonéja részletesen tárgyalva s olvasva. 
Kk. Dr. Badics: Magyar irodalmi olvasmányok III. kiadás Schill: 
A görög irodalom története. Szofoklesz-Csiky: Aniigone. Tanár: 
Mocskonyi.

G ö r ö g p ó t l ó  r a j z ,  heti 2 óra. Testcsoportok rajzolása 
és árnyékolása különféle modorban; építészeti díszletek rajzolása 
relief minták után. Tanár: Sziráczky.

VII. OSZTÁLY.

V a l l á s ,  heti 2 óra. A prot. egyház története megalakulá
sától napjainkig. Főbb szereplő alakok jellemzése nemzeti és val
lási szempontból. Törvények, kir. rendeletek ismertetése és mélta
tása. Ének, ima. Kk. Bereczky: A magyar protestáns egyház tör
ténete. T anár: Melis.

M a g y a r ,  heti 3 óra. K k .: Beöthy Irodalomtörténete. Vég
zett anyag : A magyar nemzeti irodalom története Kisfídudy Káro- 
lyig. Szemelvények az irók legjellemzőbb alkotásaiból, a mivelődés- 
történet folytonos szemmeltartásával. Szemléltető eszközül a Vende- 
féle képes irodalom. Havonként dolgozat. Tanár: Dr. Nemes.

L a t i n ,  heti 5 óra. K k .: Bartal-Malmosi: Sallusti Crispi De 
coniuratione Catilnae et Bellum Ingurthinum. Vergilii Aeneis edidit 
G. Némethy. Cicero: Orationes selectae ed. David. Cserny-David: 
Latin stílusgyakorlatok III. rész. Cserép : Római régiségek. Végzett 
anyag : Cicero Catilina ellen tartott I. beszéde egészen ; Sallustius 
Catilinájából 20 caput. Aeneis V I. : 480 sor, V II. : 25-58, 285-353, 
406-434,600-628, V III.: 608-731, XI. : 532-591, X II.: 697-952 
sorok. Stilgyakorlatok : fordítás latinra. Régiségtan: magistratusok, 
jogügy, vallási régiségek. Havonként két írásbeli dolgozat. Tanár: 
Dr. Nemes.

G ö r ö g ,  heti 5 óra. Homeros Odysseiájából a IV., X. és 
XXII. énekek. A Herodotos szemelvényekből a 11., 111., VI., X., XII., 
XIV., XV., XVI. szemelvények s a XVll-nek a fele. Havonként 2 
iskolai dolgozat. Az epikai költészet s a történetírás ismertetése.
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Kk. Homeros Odysseiája szemelvényekben dr. Csengeri Jánostól; 
Görög prózai szemelvények Herodotos, Xenophon és Platon ira
taiból dr. Geréb Józeftől. Tanár : Liska.

N é m e t ,  Kk : Heinrich : Német tan. és olvasókönyve 111. 
rész. Schiller-Heinrich : Wilhelm Teell. Orosz Alajos : Német stí
lusgyakorlatok. Végzett anyag: A német irodalom ismertetése a 
reformációig. (Niebelungének, Kudrun, lovagi eposzok, Minne- és 
Meistergesang, Luther, Hutten, Sachs). Te libő l: I. felv. egészen ; 
11., I l i , IV.-ből szemelvények, az egész dráma összefoglaló elemzése. 
Stilgyakorlatokból a főbb lovagi eposzok parafrázisának németre 
fordítása. Havonként Írásbeli dolgozat. Tanár: Dr. Nemes.

T ö r t é n e l e m ,  heti 3 óra. Az uj-kor 1648-tól a jelen
korig: az absolutismus fénykora, a felvilágosodás, a franczia for
radalom, I. Napoleon, a szent szövetség, az alkotmányosság és 
nemzeti egységért folytatott küzdelmek kora; folyton kiemelve 
Magyarország összeköttetését a világeseményekkel. Végül Európa 
s Amerika államainak jelenkori közgazdasági, miveltségi s alkot
mányos viszonyai. Kk. Dr. Szigethy L. Egyetemes történet, 111. rész. 
Tanár: Sárkány.

M e n n y i s é g t a n ,  heti 3 óra. a) Algebra: A kamatos kamat 
és járadék számítás. A végtelen geometriai haladvány kapcsolatban 
a szakaszos tizedes törtekkel. A másodfokú egyenlet elmélete. A 
másodfokú függvény szélső értékei, b) Geometria: Az algebra és 
geometria kapcsolata. A stereometria legfontosabb tételei. A sza
bályos testek. A hasáb, gúla, henger, kűp és gömb felszíne és 
térfogata. Kk. Dr. Kőnig-Dr. Beke : „Algebra", Dr. Lutter-Eberling: 
„Geometria“ és Dr. Polike it: „Logarithmusok". Tanár: Neumann.

T e r m é s z e t t a n ,  heti 4 óra. Mechanika, hangtan és fény
tan. (a fényinterferencia tüneményekig). Kk. Fehér-Szekeres : Kísér
leti természettan. Tanár : Sulek.

G ö r ö g p ó t l ó  m a g y a r ,  heti 3 óra. Thukydides és 
Demosthenes kapcsolatban magyar történetírókkal és szónokokkal. 
A görög irodalom főbb korszakai. Kk. Schill Salamon: Görög 
irod. történet. Szilasi M ó ric : Szemelvények Thukydidesből. Dr.
Badics Ferenc : Magyar irodalmi olvasókönyv. Dr. F ö ld i: Demos
thenes válogatott beszédei. T aná r: Kutlik.
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G ö r ö g p ó t l ó  r a j z ,  heti 2 óra. Az építészet körébe tar
tozó diszitmények rajzolása relief minták után szén, czeruza és 
ecsettel. Tanár: Sziráczky.

V ili. OSZTÁLY.

V a l l á s ,  heti 2 óra. Protestáns hit- és erkölcstan tárgyalása 
tekintettel a bibliára és az életre. Ének, ima. Kk. Banesó: Keresz
tény hit- és erkölcstan. Tanár: Melis.

M a g y a r ,  heti 3 óra. A magyar irodalom története Kisfa
ludy Károlytól olvasmányokkal kapcsolatban. Havonként írásbeli 
dolgozat. Kk. Beöthy „Irodalomtörténete“ . Tanár: Udvardy.

L a t i n ,  heti 4 óra. Horatius Carm. I. 1. II. 3, 10, 14, 16, 
17. III. 1, 2, 8, 30. IV. 5. Epod. 2. Sat. I. 9. Epist. 1. 10. Ars 
poetica. Cicero De officiis III. 1—6, 12— 14, 23 fej. Tacitus Ann.
I. 1—12 fej Az olvasott irók életének és müveinek ismertetése; 
a római régiségek az olvasmányokkal kapcsolatban. Havonként 2 
iskolai dolgozat (felváltva latin és magyar szövegből való ford). 
Kk. Cserny-Dávid : Latin stílusgyakorlatok III. r. Bartal-Csengeri: 
Q. Horatii Flacci opera. Csenged : M. T. Cicero De officiis. Dr. 
Gyomlay: Szemelvények P. Cor. Tacitus müveiből. Wagner-Horváth: 
Római régiségek és római irodalomtörténet. Tanár: Mocskonyi.

G ö r ö g ,  heti 4 óra. Homeros Iliásából II. 1—483, VI. 
119—432. Platon Kriton 1—8, 14— 17 fej. Phaidon 1—3, 66 fej. 
A homerosi époszok méltatása és a görög bölcselet áttekintése. 
Havonként 2 isk. dolgozat. Kk. Dr. Csengeri: Homeros Iliása. 
Dr. Simon : Szemelvények Plafonból. T anár: Mocskonyi.

N é m e t ,  heti 3 óra. A német irodalom története fővonásai
ban. Herder, Sturm und Drang, Goethe, Schiller, Romantik, Heine, 
Naturalismus. Schiller Wallenstein-trilogiája; a harmadik rész 
elemzése, bőséges szemelvények fordítása. Havonként dolgozat. 
Kk. Heinrich: Német tan- és olvasókönyv ; Schiller-Szelényi: 
Wallensteins Tod. T a n á r: Wünschendorfer.
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T ö r t é n e l e m ,  heti 3 óra. A magyar nemzet története 
1867-ig; yégül hazánk jelenkori közgazdasági, népességi s alkot
mányos viszonyai Kk. A magyar nemzet története s a mai magyar 
állam ismertetése. Irta Dr. Szigethy Lajos. Tanár: Sárkány.

M e n n y i s é g t a n ,  heti 3 óra. a) A lgebra: A kapcsolás
tan. A kéttaguak pozitív, egész hatványai. Az algebra összefoglaló 
áttekintése, b) Geometria: A gömbháromszögtan cosinus tétele és 
alkalmazása a geográfiái helyek távolságának meghatározására. A 
geometria összefoglaló áttekintése. Kk. Kőnig-Beke: Algebra, 
Lutter: Mértan és Lu tte r. Logarithmusok. Tanár: Sulek.

T e r m é s z e t t a n ,  heti 4 óra. A fénytanból az interferencia 
tünemények, a kettős törés és sarkitás, Hőtan, Elektromosság és 
mágnesség. A kosmografia elemei. Kk. Fehér-Szekeres: Termé
szettan. Tanár: Sulek.

B ö l c s é s z e t ,  heti 3 óra. Kk. Szitnyai E lek: Lélektan és 
Logika. A lelki élet tüneményeinek és a helyes gondolkodás fel
tételeinek magyarázata és példákon való megbeszélése. Tanár: 
Dr. Nemes.

G ö r ö g p ó t l ó  m a g y a r ,  heti 2 óra. A görög bölcsészet 
fejlődése Aristotolesig. Plafonból: Apologia, Kriton, Politeia. Aris- 
totelestől a Nikomachosi ethikából részletek. A görög művészet 
remekeinek ismertetése. Kk. Alexander Bernát : Platon és Aristo
teles. Schill Salamon : Görög irodalomtörténet. Zsámboky Gyula : 
A görög művészet kiválóbb alkotásainak ismertetése. Tanár: Liska.

G ö r ö g p ó t l ó  r a j z ,  heti 2 óra. Természet utáni tárgyak
nak rajzolása fősz utánzatban, u. m. virág, bimbó, gyümölcs, 
továbbá állatfejek rajzolva különféle modorban. Tanár: Sziráczky.

B) ÖokéOte& taijíilnjáoyok, vállalatok. Egyleti glgt.

1. E g é s z s é g t a n  dr. Fodor József előadásai nyomán heti 2 
órában az önként vállalkozó VII. és Vili. osztálybeli tanulóknak. 
Az emberi szervezet ismertetése főbb vonásokban. Bakteriológia. 
Fertőző betegségek. Az első segélynyújtás. Levegő, viz, talaj, lakás. 
Tanár: Dr. Takács Izsó.
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2. A V a j d a  Ö n k é p z ő k ö r  szept. 19. alakult meg dr. 
Nemes Béla tanár vezetésével. Tisztviselökarát a következő módon 
választotta meg: alelnök-titkár lett Povázsay Pál Vili. o. t , főjegyző 
Gécza János Vili. o. t., aljegyző Schuster József Vili. o. t., levél
táros Gabrinyi János Vili. o. t., „Zsenge“ -szerkesztők Krcsmárik 
Pál és Enyedi Endre Vili. o. t., könyvtárosok Készt Ármin és 
Ambrus Ferenc Vili. o. t., könyvtári ellenőrök Ruzsicska János 
Vili. és Kovalcsik József Vll. o. t., pénztáros Opauszky János VII. 
o, t., ellenőr Hellebrantli Béla Vll. o. t., laptárosok Sauer Vilmos 
és Gajevszky Dezső Vll. o. t. Tartott a Vajda-kör a tanév folya
mán 1 alakuló, 25 rendes, 2 házi, 1 nyilvános diszülést, 1 záró- 
iilést és egy hangversenyt. Jelige alatt beérkezett 6 munka, ön
kéntes felolvasás volt 15, a Kör elnöke által kitűzött 7 irodalmi 
tétel mindegyike talált kidolgozót. írásos bírálatok száma 27. El
hangzott 42 szavalat. A Kör megünnepelte nemzeti történelmünk 
nagy dátumait: okt. 5-ikén házi ünnepélyben emlékezett meg az 
aradi m ártírokról; novemberben az ifjúság Vajda Péter sírjához 
vonult s lerótta kegyeletét alapitója iránt. Vajda emlékét a Kör 
januárban is — születése századik évfordulóján — szerény, de 
bensőséges módon egyik ülésén ujitotta fel. Március 15-iki nyil
vános diszülésének műsora a következő: Hymnus, énekelte az ifj. 
dalkar, megnyitó beszédet mondott Povázsai Pál Vili. o. t., Petőfi 
Talpra magyarját szavalta Készt Ármin Vili. o. t., Kozma Andor 
Látomány c. versét Moravcsik Jenő Vili. o. t., Kossuth és a sza
badságharc c. jutalmazott dolgozatát felolvasta Hellebranth Béla 
Vll. o. t., Arany Koldusénekét Karancsy István Vll. o. t., Petőfi 
Egy gondolat bánt engemet c. rapszódiáját előadta Schumacher 
Sándor Vili. o. t , a Szózatot énekelte az ifj. dalkar. Ez alkalom
mal Hellebranth Béla Vll. o. t. ngs. Haviár Dani orsz. képviselő, 
isk. felügyelő ur adományából dolgozatáért 10 koronás aranyat, 
Moravcsik Jenő Vll. o. t., mint a Kör legjobb szavalója az elnök
től 5 koronát kapott. Március 4-ikén a Kör hangversenyt rendezett, 
mely anyagi és szép erkölcsi sikerrel járt. Műsora: Ének, előadta 
Levius Ernő zenetanár vezetésével az ifj. dalkar, beszédet mondott 
dr. Nemes Béla elnök-tanár, a Vajda-emlék c. verset (szerzője 
Szeitz Henrik Vll. o. t.) szavalta Schumacher Sándor Vili. o. t., 
magyar dalokat énekelt Levius tanár zongora-kíséretével Cimpo- 
neriu Traján Vili. és Grcsity Mirko Vili. o. t., Váradi Antal Az Ur 
ítél c. költeményét Moravcsik Jenő Vili. o t., Kozma Andor A 
karthagói harangok c. versét Karancsy István Vll. o. t. szavalta.
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Ki a nyertes ? c. egyfelvonásos bohózatot előadták Moravcsik Jenő, 
Oete József Vili. és Bukovinszky László VII. o. tanulók; a hang
verseny az ifj. dalkar énekével ért véget. — A Kör idén is szer
kesztette a „Zsengéket“ . Járatta a Budapesti Szemle, Vasárnapi 
Újság, Hét, Kor, Uj Idők, Tolnai Világlapja, Kakas Márton, 
Magyar nyelv c. képes lapokat és folyóiratokat. Könyvtára a tanév 
végén 958 mii (1243 kötetben). A Kör vagyona 350 K., a Zsengék 
tőkéje 147 K. 49 fillér. A tagok száma e tanévben 123 volt.

3. F r a n c z i a  n y e l v ,  heti 2 óra. A nyelvtanból a főnevek 
deklinácziója. A melléknév. A számnév és a névmás. Az avoir és 
étre segédigék ragozása. A rendes ragozásu igék. Fordítás fran- 
cziából magyarra és magyarról francziára. Kk. Bartos-Chovancsák:
Franczia nyelv és olvasókönyv, 
kező 16 tanuló:
Enyedi András Vili. oszt. tan.
Fehérváry Árpád „ „  „
Készt Ármin „ „  „
Krebs Vilmos „ „  „
Weinfeld Izidor „ „  „
Bednár Lajos VII. „ „
Kegyes Zsigmond „ „  „
Seitz Jenő

Tanár: Sulek.

A tanfolyamon résztvett a követ-

Welker Frigyes VII. oszt tan.
Becker Frigyes VI. „ „
Bieber János „ „ „
Kuthy Elek „ „ „
Schneider Pál „ „ „
Esztergályi Gyula V. „  „
Némedy János „  „  „
Péczely Aladár „  „  „

4. A n g o l  n y e l v  tanulására a tanév elején 5 kezdő és 3 
haladó jelentkezett. Két hónap múlva — a résztvevők csekély 
szorgalma miatt — a kezdők tanfolyamát feloszlatta a vezető tanár 
és igy csak a haladók tanfolyama állt fenn a tanév végéig heti 1 
órában. Angolból magyarra fordított nagyobb olvasmányok : The 
emigrant. A day in Holland. Magyarból angolra több kisebb ol
vasmányt fordítottak a tanulók. Kk. Gaspey-Ranschburg: Angol 
nyelvtan és olvasókönyv. Tanár: Sulek.

Résztvettek a tanfolyamon : Bálint Béla Vili. oszt. tan., Kiss 
József Vll. oszt. tan. és Schwartz Fülöp VI. oszt. tanulók.

5. S z a b a d k é z i  r a j z r a  16 tanuló járt heti 2 órában. A 
kezdők jobbára stilizált levelek és virágok rajzolásában, a haladók 
pedig egyszerű tájképek, továbbá fősz minták rajzolásában gyako
rolták magukat. Évi díjban fizetett a tanulók mindenike 12 koro
nát. Tanár: Sziráczky.
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6. G y o r s í r á s ,  kezdők számára heti 1 órában. 20 tanuló 
tanulta a levelező gyorsírást a Gabelsberger-Markovics módszere 
szerint, Forrai Soma kézikönyve alapján. Évi tandíj volt 8 korona. 
A gyorsírókor járatott szaklapokat, rendezett házi versenyt. Tanár: 
Saskó.

7. T a n u l ó k  d a l o s k ö r e ,  (Cantus). A főgimnázium összes 
osztályaiból önkéntesen vállalkozók ez évben is vegyes karrá szer
vezkedtek, a mely a tanítóképző ifjúság különválása folytán ez 
alkalommal 60 tagot számlált. Ezen dalkar tanári vezetés mellett 
gyakorolta az összhangzatos éneklést heti 2-3 órában s kellő elő
készület után többször bemutatta az elért sikert az iskolai ünne
pélyeken. Az alkalmi énekek mellett a dalkar ez évben több m ii- 
dalt tanult be Sz. Nagy L - tó i ; két choralos gyászéneket; Üdvöz
lőt; „Hajós dal“ -t Bellmann-tól. Tanár: Levius

8. A d i s z t o r n á s z o k  50 főből álló csapata megalakult áp
rilis elején, hogy magát a versenyjátékokban és tornázásban a 
fürdési idő tartama alatt is gyakorolja. Működésének eredménye 
az „Évi események“  czimü rovatban lesz részletesen felsorolva.

9. A v í v á s t  Tóth Ferencz budapesti vivómestertől csak 2 
gimn. tanuló tanulta, minek oka a tanfolyam rövidsége s a vidéki 
tanulóknak távolléte lehetett, a mennyiben a tanfolyam aug. és 
szept. hónapokban tartatott; a május hóban kérelmezett tanfolyamot 
pedig a tanárkar a tanulóknak nagy elfoglaltságára való tekintettel 
nem engedélyezhette Tóth Ferencz urnák.

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 .  A szegénysorsu 
tanulókat segélyző egyesület iskolánkban a lefolyt tanévvel 10-ik 
évét töltötte be. Ez évi alakuló közgyűlését Sárkány I. tanár el
nöklete mellett 1907. szept. 6-án tartotta, a melyen jegyzőül Gabrinyi 
János Vili., gondnokul Gabányi Lajos Vili., pénztárosokul Kéler 
János Vll. és Welker Frigyes VII. o. tanulókat választották meg; 
az egyes osztályok pedig 3-3 választmányi tagot választottak. A 
választmány szept. 27-iki, majd 1908. febr. 3-iki ülésében össze
sen 57 tanulónak 823 K. segélyt szavazott meg tandíj, ebéddij, 
lakás vagy ruházatra. E segély a tanári kar jóváhagyása után 
osztatott ki az illetőknek. (Névsorukat hátrább a jótéteményesek 
közt közöljük.) Az egyesület vagyonát kegyes adományokkal gya
rapították : Mikolay Mihály kir. tanácsos, közjegyző ur elhunyt
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édes anyja emlékére 100, a békésszentandrási takarékpénztár 50, 
Szemző István ur 20, Dobos Adolf ur 10 koronával. Fogadják e 
helyen is egyesületünk hálás köszönetét. A f. évi bevétel május 
15-éig 1648 k. 61 f., a kiadás 2424 k. vo lt; a tőkevagyon e 
napon 12268 k. 69 fill. A mennyiben a múlt évi értesítőben közölt 
tőkevagyon 13035 k. 8 f volt, meg kell jegyeznünk, hogy a tőke
vagyon csökkenését az a körülmény okozta, hogy a főgimnázium
mal kapcsolatos tanítóképző önálló intézetté lett s igy a főgimná
zium kormányzó testületének 1907. jun. 18-iki ülésében hozott 
határozata alapján a tőkevagyonból 1600 k. az eddigi hozzájárulás 
arányában a tanítóképzőnek adatott ki, a mi a kiadást felfokozta. 
Végül az egyesület 10 éves fennállása alkalmából közöljük, hogy 
a 10 év alatt összesen 7138 koronát fordított egyesületünk szegény 
tanulók segélyezésére.

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 ta
nítóképző-intézet önállósítása következtében e testvérintézetünk ez 
idén önállóan szervezte az ifjúsági gyámegyletet. A gimnáziumban- 
a tanév első napjaiban alakult meg 200 taggal Wünschendorfer 
Aladár tanár elnöklete alatt. Az aláirt önkéntes adományok összege 
kitesz 130 kor. 20 fillért, mely összeghez az egyes osztályok 
a következő arányban járultak hozzá: I. o. 1770. 11. o. 9 ’66. III. 
o. 8-80. IV. o. 14-52. V. 24-— . VI. 2P — . VII. 52. Vili. 23 — . Mint 
osztálypénztárosok szerepeltek : 1. o. Pokorny Lajos, II. o. Kvasz 
István, 111. o. Szakéra János, IV. o. Nippold János, V. o. Sass 
Ferencz, VI. o. Dudok Márton, VII. o. Szekera Pál, Vili. o. Lamos 
János. A múlt évi maradék hozzáadásával kiosztható volt 128 
koronányi összeg a kiadások levonásával. Ebből alapszabály sze
rint jutott az év végén az egyetemes gyámintézetnek 30 kor. A 
budapesti prot. árvaház kapott 30 ko r.; a rozsnyöi ev. árvaház 
10 kor.; a nagybányai egyház 10 kor. templomépitésre; a tapoly- 
komlósi (Sáros) egyház ugyanilyen czélra 10 koronát; a torzsai 
konfirmandusok otthonára, illetve árvaházára 10 ko r.; végül a kis- 
szebeni (Sáros) egyház leégett paplakának újból való felépítésének 
céljára 12 koronát.
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Talpárok bcti njüköd?

Sor. NEVEK
Osztályok, tantárgyak s

I. II. III. IV.

1 BENKA GYULA 
igazgató-tanár. — — — —

2
MOCSKÓNY1 JÓZSEF 

igazgató-tanár. — — — —

3
KUTLIK ENDRE 
osztályfő a 11-ben. — latin 6 — —

4 LÉV1US ERNŐ 
bejáró zenetanár. az összhangzatos éneklés vezetője

5 LISKA JÁNOS 
osztályfő az 1-ben

la tin  6 
magyar 5 — — —

6 MELIS JÁNOS 
rendes vallás-tanár. vallás 2 vallás 2 vallás 2 vallás 2

7 Dr. NEMES BÉLA 
osztályfő az V-ben. — — — —

8
NEUMANN JENŐ 

osztályfő a Vll-ben. mennyis. 4 mennyis. 4 mennyis. 3 —

9 OLÁH MIKLÓS 
rendes tornatanár. torna 2 torna 2 torna 2 torna 2

10
PLENCZNER LAJOS 

osztályfő a Vl-ban.
fö ld ra jz 3 
term r. 2

fö ld ra jz 3 
termr. 2 — te rm r. 3

11
SASKÓ SAMU 

osztályfő a IV-ben — — latin 6 latin 6

12
SÁRKÁNY IMRE 

rendes-tanár. — — tört. 3 tört. 3

13
SULEK JÓZSEF 

osztályfő a Vlll-ban. — — fö ld ra jz 2 mennyis. 3

14
SZIRÁCZKY GYULA 

rendes rajztanár.
rajz 3 

szépírás 1
rajz 3 

szépírás 1
rajz 2 rajz 2

15 Dr. TAKÁCS IZSÓ 
bejáró egészségt -tanár

— — — —

16 UDVARDY SÁNDOR 
osztályfő a 111-ban — — magyar 4  

német 4 —

17 WÜNSCHENDORFER ALADÁR 
rendes tanár magyar 5 — magyar 4 

német 3

Az osztályok heti ó rá i: 28 28 28 28
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Séről táblás kirrjütatáS.

ezekre eső heti órák cn
‘2 ft JEGYZET

V. VI. VII. | Vili. O  8:0

— — — bölcs. 3 3* *Ez óraszám a végösz- 
szegben nem szerepel, 

mert Benka igazgató 
nyugalomba vonulása 
folytán tárgyát Dr. 
Nemes tanár vette át.

— görögp. 3 — latin 4 
görög 4 11

görög 5 görög 5 görögp. 3 — 19

3** Ezzel kapcsolatos, 
hogy Mocskónyi igaz
gató-tanár óraszáma 
11, Kutlik tanáré 19,

— — görög 5 görögp. 2 18

görögp. 3 
vallás 2 vallás 2 vallás 2 vallás 2 19 Dr. Nemesé 20, Plencz- 

neré 22.

la tin  6 —
magyar 3 
német 3 

latin 5
bölcs. 3 20 * *  Mint önkéntes tár

gyak a heti órák vég
összegében nincsenek 

beszámítva.
mennyis. 3 — mennyis. 3 — 17

torna 2 torna 2 torna 2 torna 2 16

termr. 3 
német 3

te rm r. 3 — — 22

— latin 5 — — 17

tört. 3 tört. 3 tőrt. 3 tőrt. 3 18
Az V, V I, VI!., Vili. 
osztálybeliek heti óra
száma 30—31, mert 
aki a görögöt tanulja, 
nem tanulja a pótló

— mennyis. 4 termt. 4
termt. 4  

mennyis. 2 19

rajz 2 rajz 2 rajz 2 rajz 2 20

— — egészségi,2 egészség. 2 2** tárgyakat és megfor
dítva.

—
magyar 3 
német 3 — magyar 3 17

magyar 3 — — német 3 18

35* 35* 35* 34* 251



IV.

Magyar Stilfcladv/áQyok.
V. O SZTÁLY.

Tanár: W ü n s c h e n d o r f e r .

„Szilágyi és Hajmási“ (népballada) jellemzése. — 
Definitiók és divisiók (Példák). — Mik a jó tanuló kö
telességei ? — A „Walesi bárdok1 fejtegetése. — Kossuth 
Lajos beszéde (Méltatás). — Deák felirati beszédének 
gondolatmenete. — Arany balladáinak jellemzése példák 
alapján. — Ki mint vet, úgy arat.

VI. O SZTÁLY.

Tanár: U d v a r d y.

A szüret (leírás). A művészetek, mint a szellemi 
látókör bővítői. — A vas az ember szolgálatában. — 
Coriolanus jelleme és tragikuma. — Az idő pénz. — 
Petőfi Sándornak két levele Arany Jánoshoz. — Horné-
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rósz époszainak jellemzése. — Tűrés és szenvedésre 
tanít a hit. — Hogyan fejlődött a dráma ?

VII. O SZTÁLY.

Tanár: Dr. N e m e s .

Milyen adataink vannak a magyarság pogánykori mű
veltségéről ? — Hogy jellemzi a „Buda halála“ a huno
kat? — Balassi Bálint hazafias és vitézi énekei. — A munka 
az erény forrása. — A  magyar dráma a XVI. és XVII. 
században. — Mikes levelei. — Mért van szükségünk 
a hitre ? — Kölcsey mint szónok. — Szabad elmélkedő 
tétel.

V ili.  OSZTÁLY.

Tanár: L  d v a r d y.

Tanév kezdetén — Kisfaludy „Csalódások“ c. vig- 
játékának célzata és jellemei. — Tetteidben szived az 
eszedtől, eszed a szivedtől kérjen tanácsot. — A hexa
meteres éposz kora és főbb képviselői. — Mennyiben 
igazolja a népek történelme Berzsenyi „A  magyarokhoz“ 
címzett ódájának alapeszméjét ? — Petőfinek egyik lírai 
ciklusa. — „Toldi szerelme“ méltatása. — A sérelmeket 
homokba ird, a jótetteket márványba vésd.

B



V.

Taneszközök évi gyarapodása.
A) A főgin?i)áziún?i könyvtár.

Arany János munkái. 1 mü, 2 k. 2 db.
A protestáns országos árvaegylet választmányának 48. 

évi jelentése az 1906. évi működéséről. 1 mii 1 k. 
1 db.

A Kisfaludy Társaság évlapjai X U . 1 mii 1 k. 1 db.
Beöthy Z so lt: A miivészetek története II. 1 mü 1 k. 1 db.
Badics Ferencz : A magyar irodalom története 11. 1 mü 

1 k. 1 db.
Baróti Szabó Dávid : Vergilius Aeneise. 1 mü 1 k. 1 db.
Békefi Rémig : A magy. tud. egyetem Rákóczi ünnepé

lyén tartott emlékbeszéd, l mü 1 k. 1 db.
Bowidean János : A jelenkori gondolkozás mesterei 1 

mü 1 k. 1 db.
Dóczy Lajos : Goethe költeményei. 1 mü 1 k. 1 db.
Dr. Dollinger G yu la : A magy. szent korona országai 

rákos betegeinek statisztikája. 1 mü 1 k. 1 db.



—  67 —

Br. Eötvös József munkáiból. 1 mü 1 k. 1 db.
Escott T. H. S. A mai Anglia III. 1 mü 1 k. 1 db.
Fáy András : A Bélteky ház. 1 mü 2 k. 2 db.
Ferenczi Zoltán : Csokonai. 1 mü 1 k. 1 db.
Dr. S. Frick: Physikalische Technik 11. 1 mü 1 k. 1 db. 
Gagyhy Dénes : Hitért, hazáért. 1 mü 1 k. 1 db.
Dr. L. Graetz : Die Elektrizität. 1 mü 1 k. 1 db.
Gyurátz Ferencz : Bibliás Máté. 1 mü 1 k. 1 db.
Hegyfoky Kabos: A madárvonulás Magyarországon az 

1905. év tavaszán. 1 mü 1 k. 1 db.
Heinrich Gusztáv: Egyetemes irodalomtörténet 111. k. 1 

mü 1 k. 1 db.
Dr. Eduard Heis : Sammlung von Beispielen und Auf

gaben aus der allgemeinen Arithmetik und Algebra. 
1 mü 1 k. 1 db.

Dr. Johann Christ. Aug Heyses Deutsche Grammatik 1 
mü 1 k. 1 db.

Hoitsy P á l: Az égi mozgások elméletének néhány feje
zete 1 mü 1 k. i  db.

Horváth Dezső : Ányos Pál. 1 mü 1 k. 1 db.
lhering R udo lf: Küzdelem a jogért. 1 mü 1 k 1 db.
Jelentés a Luther-Társaság működéséről az 1906. évben. 

1 mü 1 k. 1 db.
Br. Jósika Miklós : Abafi. 1 mü 1 k. 1 db.
Dr. Yolland A rthu r: Angol-magyar szótár. 1 mü 1 k. 1 db. 
Johnston H. H. Der Kilima-Ndjavo. 1 mü 1 k. 1 db. 
Kapi Béla: Kovács Balázs esete. 1 mü 1 k. l  db.
Katona József válogatott munkái. 1 mü 1 k. 1 db.
Kisfaludy Károly munkái. 1 mü 1 k. 1 db.
Kolozsváry Aladár: Arany János élete. 1 mü 1 k. 1 db. 
Kovács V . : Hitetlen Tamás. 1 mü 1 k. 1 db.
Kozma A n d o r: A magyar szabadságharcz német dalnoka. 

1 mü 1 k. 1 db.
Leibnitz G. V . : Értekezések. 1 mü 1 k. 1 db.

6*



68 -

Lieberman Leo-Bugarszky István: Chemia. 1 mű l k  1 db. 
Dr. Luther Márton egyházszervező iratai 1 mii 1 k. 1 db. 
Magyarország vármegyéi és városai. (Hont vármegye.) 

1 mü 1 k. 1 db.
Magyarország vármegyéi és városai. (Komárom vármegye.) 

1 mü 1 k. J db.
Magyar statisztikai évkönyv. XIV. 1906. 1 mü 1 k. 1 db. 
Magyar statisztikai közlemények. (1900. évi népszám

lálás 111. rész.) 1 mü 1 k. 1 db.
A magyar szent korona országainak 1903., 1904. és 

1905. évi népmozgalma. 1 mü 1 k. 1 db.
A magyar szent korona országainak 1900. évi népszám

lálása Vili. és IX. 2 mü 2 k. 2 db.
A magyar szent korona országainak külkereskedelmi for

galma. 3 mü 3 k. 3 db.
Magyar Történeti Életrajzok (szerk. Szilágyi Sándor.) 10 

mü 3 k. 3 db.
Magyar Törvénytár. Az 1907. évi törvényczikkek. 1 mü

1 k. 1 db.
Marczali H enrik : Az 1790—91. évi országgyűlés 1 mü

2 k. 2 db.
Melich János : A magyarok lapja. 1 mü I k. 1 db. 
Melich János : Szláv jövevényszavaink. 1 mü 1 k. 1 db. 
Der Monismus. (Kiadják többen). 1 mü 1 k. 1 db.
Dr. Nielsen Frigyes : A kér. egyház történetének vezér

fonala 1 mü 1 k. 1 db.
Paulik János : Gerhardt Pál születésének 300. évi évfor

dulójára. 1 mü 1 k. 1 db.
Dr. J. von Pflugk Harttung: Weltgeschichte 1500— 1650. 

1 mü 1 k. 1 db.
Dr. Ranschburg P á l: A gyermeki elme ép és rendelle

nes működése, egészségtana és védelme. 1 mü 1 
k. 1 db.

Rényi Káro ly: Magyar könyvészét 1903. 1 mü 1 k. 1 db.
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Schenk Jakab : A madárvonulás Magyarországon az 1904.
év tavaszán. 1 mü 1 k. 1 db.

Schenk Jakab : Jelentés az 1906 évi tanulmányi kirán
dulásokról. 1 mü 1 k. 1 db.

Stromp László . Magyar protestáns egyháztörténeti adat
tár VI. évf. 1 mü 1 k. 1 db.

Ludvig Sütterlin : Die Deutsche Sprache der Gegenwart.
1 mü 1 k 1 db.

Szabó József: Debreczeni Lelkészi Tár V. 1 mü 1 k.
1 db.

Gróf Széchenyi István munkáiból 1 mü 1 k. 1 db. 
Torkos László : A bánat tisztit. 1 mü 1 k. 1 db.
Vikár Béla : A magyar népköltés remekei. 1 mü 1 k. 1 db. 
Dr. Beke Manó : Bevezetés a differencziál és integrál 

számításba. 1 mü 1 k. 1 db.

A felsorolt müvek legnagyobb részét vétel utján 
szereztük be. Chován Károly nyug tanár ur ez idén is 
megajándékozta könyvtárunkat a „Természettudományi 
Közlöny“ legújabb évfolyamával. Sárkány Imre tanár ur 
a Magyar Történeti Életrajzok 3 kötetét, Benczúr Sándor 
lapszerkesztő ur pedig a „Szarvasi Hírlap“ 1 évfolya
mát ajándékozta könyvtárunknak. A  nevezett urak jó in 
dulatukért fogadják hálás köszönetünket.

Értesítőt 207 iskola küldött 207 darabot.

Főgimnáziumunk könyvtára az elmúlt tanévben a 
következő folyóiratokat járatta:

Akadémiai Almanach 1 k. Akadémiai emlékbeszé-
r  f

dek. Akadémiai Értesítő 1 k. Archaeologiai Értesítő 1 k. 
Atheneum 1 k. Budapesti szemle 4 k. 4 db. Egyetemes 
Philologiai Közlöny 1 k. Evang. Családi Lap. Evangé
likus őrá lló  1 k. Értekezések a bölcseleti tudományok
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köréből. Értekezések a történeti tudományok köréből 1 
k. Értekezések a nyelv és széptudományok köréből 1 k. 
Értekezések a társadalmi tudományok köréből. Földrajzi 
közlemények 1 k. Gyámintézet. Irodalomtörténeti köz
lemények 1 k. Középiskolai math. Lapok 1 k. Magyar 
Írók Élete és Munkái. A magy. kor. országainak külke
reskedelmi forgalma 1 k. Magyar Nyelv 1 k. Magyar 
Nyelvőr 1 k. Magyar Paedagogia 1 k. Magyar történelmi 
életrajzok. Math, és természettudományi értesítő 1 k. 
Math, és Physikai Lapok 1 k. Math, és Természettudo
mányi Közlemények l  k. Nyelvtudományi Közlemények 
1 k. Numizmatikai Közlöny 1 k. Országos Középisk. 
Tanáregyesületi Közlöny 1 k. Protestáns Egyház és Is
kola 1 k. Protestáns Szemle 1 k. Statisztikai közlemé
nyek 1 k. Századok 1 k. Theologiai Szaklap 1 k. T ö r
ténelmi Tár 1 k. Herkules. Hivatalos közlemények.

Ezen folyóiratok 31 kötettel 31 darabban gyarapí
tották könyvtárunkat.

Ezek szerint a könyvtár gyarapodása az 1907(1908. 
tanév alatt (1908. évi május hó 15-ig)

Önálló és rendes munka 79 mü 79 kötet 79 db.

Tudományos folyóirat 28 „ 31 „ 31 „

Vegyesek (értesítő s tb ) — „ 207 „ 207 „

Összesen: 107 mü 317 kötet 317 db.

A tavaly kimutatott álladék volt 14954 mü, 24539 
kötet, 23983 db., a mihez hozzáadva az idei gyarapodást 
kitűnik, hogy könyvtárunkban most — 1908. május 
15-én — 15061 mü, 24856 kötet, 24300 darab van.
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B) Régiség- és érQn?gyüjtgn>éoy.

Régiséggyiijteményiinket Szokolay Pál IV. o. tanuló 
a tótkomlósi határban talált agyaggyöngyökkel gyarapí
totta. E gyűjteményben van jelenleg (1908. május 15.) 
230 régiség.

t
Érmeket és régi pénzeket ajándékoztak: Finkelstein 

Zoltán VI. o. t. 1 réz, 1 papír, Gyendity Simon VI. o. t. 
2 réz, 1 papír, Kalmár Jenő VI. o. t 1 papír, Hajas
Béla VI o. t. 1 ezüst, Bárány Béla IV. o. t. 2 ezüst,
Bocskay István IV. o. t. 1 ezüst, 3 réz, 1 papír, Dankó 
Károly IV. o. t 4 réz, Filyó János IV. o. t. 1 réz, 1
papír, Kovécsik Lajos IV. o. t. 1 papír, Pajtás Gyula
IV. o. t. 1 réz, Reisman Imre IV. o. t. 2 ezüst, Szemző 
Pál IV. o. t. 3 réz, Szokolay Pál IV. o. t 1 réz, Törő 
Géza IV. o t. 3 réz, Frecska Béla 111. o.t. 1 réz, Konrád 
János 11. o. t. 1 réz érmet, illetve régi pénzt, tehát a 
f. évi gyarapodás 33 db. Ezzel gyűjteményünk 4131 da
rabra szaporodott.

C) Foldrajz-törtgQgln?i Szertár.

Ez évi gyarapodás: 1) a nmélts. vallás és közok
tatásügyi minister ur ajándékából Oroszország fali tér
képe, kiadta a magy. földrajzi intézet, 22 kor. 2) Vétel 
utján Europa fali térképe ugyanazon intézettől 18 kor., 
továbbá a következő történeti képek : Augustus császár, 
a kölni dóm belseje, az utolsó vacsora Leonardo da 
Vincitől, Mózes szobra Michelangelótól, a Vedramin- 
palota, Colleoni lovasszobra, I. Károly angol kir. és a 
budavári Mátyás templom Lampel-Wodianer kiadásában
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4CTkor. értékben. A szertár állománya m o s t: 66 db. 
földrajzi és 40 db történeti térkép, 85 db. földrajzi és 
történelmi szemléleti kép összesen 1435 20 Kor. értékben.

D) A pbySikai Szertár gyarapodása.

Tenger álatti kábelnek egy darabja (értéke 6 kor.) 
2 db. mellék alkotó rész a vetítőkészülékhez, (49 k. 20 f ), 
1 db. Amici-féle prizma, foglalatban (78 k.) 14 db. szá
raz elem (39 k. 60 f.), 1 vetítő ernyő (66 k ), 1 db. 
szinkép-korong (12 k.) 1 db. sziréna korong czinkből 
(7 k. 80 fill.) 4 db. Savart-féle fogazott korong (közös 
tengelyen) (értéke 16 k. 20 f.), 1 db. légtüzszerszám 
üvegből, rézfoglalaíban (38 k. 40 f.) 4 db. üvegphotog- 
ram (7 k. 20 f.), 1 db. tolómércze (5 k. 40 f.), továbbá 
beszereztünk 20 db. pótló-ólombiztositékot a nagy kap
csoló asztalhoz és megvettük a kísérletekhez szükséges 
anyagokat.

E) T?rnjéSzetrajzi Szertár gyarapodása.

Vétel utján beszerezve: 2 darab Stereoskop és 108 
db. stereoskopikus fénykép, zöld Hydra, ollós százlábú 
ászka, kacsalábu rák, kaszás pók, az emberi lakás-, a 
kert-, az erdő-, a vizek rovarvilága skatulyákban, Saepia, 
nyolczkaru fejlábu, kalmár, macska czápa, tőkehal, mexi
kói axolott, szétszedhető emberi vese papirmachóból, 
15 db. mikroskopi praeparatum, 2 db. ásvány (Nagnágit 
és Silvanit). Mexikói pulyka, sirály, uráli bagoly, tengeri 
rák. 3 db. kristályminta, 5 db. simmetria síkkal ellátott 
kristályváz, kristályminták behúzása színes papirossal
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Vételár: 43480 korona. Ajándékozás utján: Plenczner 
Lajostól 1 db. zergeagancs, 2 db. gém tojás, 1 db. 
Pleurosigma praeparatum, 1 db. Murex kagyló, 2 db. 
Murex trunculus kagyló, 1 db. Eschara tömlős állat, Bor
sodi József dr.-tól 1 db. Tetraí;drit ásvány, Bocskay 
István IV. o. tanulótól 1 db. Cerithium kövület.

Múlt tanévi értesítőből kimaradt a természetrajzi 
szertárban levő kályhának és vízvezetéki kagylónak az 
értéke. E két tárgy értéke 6 0 + 1 6 = 7 6  korona.

Vegytafyi Szertár.

A vegytani szertár ez idén nem szaporodott.

F) TorijaSzerelvéOVSk.

Gyarapodtak 50 pár tornagolyóval, 1 db. kókusz
szőnyeggel, 10 darab kis bőrlapdával, 1 darab hordoz
ható gerelyfővel és 10 darab gerelyruddal, 1 nagy füles 
lapdával, 2 darab határdobó bőrlapdával, 1 mentő szek
rénnyel első segély adhatás céljából, 2 darab Iapdahordó 
hálóval. Kijavíttatott a főgimnázium uszodája.

G) Rajzszerekéoyek.

A rajzszerelvények a folyó tanévben nem gyara
podtak, mivel a múlt tanévben nagyobb megrendelést 
tettünk különféle, főleg pedig fősz- mintákban.
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H) Pbilologiai Szertár.

A szertár az elmúlt tanévben nem szaporodott. 
Állománya 26 szobormű, 80 db. festmény-reprodukció 
(Téry-féle) és 1 db. mütörténeti díszmunka — 368 K. 
értékben. A szertár őre dr. Nemes Béla.

j) Az ifjúsági könyvtárak.

Felgimnázista tanulóinknak nincs osztályonként külön 
külön ifjúsági könyvtára, mert rendelkezésükre áll a nagy 
könyvtár a maga gazdag ifjúsági irodalmával. Ennek évi 
gyarapodását a nagy könyvtárról szóló kimutatás tünteti 
föl. Ugyancsak rendelkezésére áll a felső osztályoknak 
a Vajda Önképzőkörnek mintegy 1400 kötetből álló 
s úgy tudományos müvekben, mint tudományos, szépiro
dalmi s képes folyóiratokban változatos s évről-évre 
céltudatosan fejlesztett, tisztán ifjúsági könyvtára. Külön 
ifjúsági könyvtára van tanári ellenőrzés mellett a 111. és 
IV. osztálynak, s lesz jövő tanévtől kezdve —  a fel
ügyelőség remélt hozzájárulása esetén az 1. és II. osz
tálynak is. Az előbbi két könyvtár nem mutat évente 
feltűnő gyarapodást, mert az elhasznált müvek kiselej
tezése folytán a nagy gonddal beszerzett kiválóbb ifjú
sági irodalmi termékek nem igen emelik a könyvek lét
számát.



VI.

Alúti)i)eún).

Beíratott ezen tanévben ebédre 145 tanuló; kima
radt évközben 9 ; létszám tehát évzártakor 135. Ezek 
között 90 koronát fizető 97, 60 koronát fizető 10, 40 
koronát fizető 5. Ingyenes a 2 senior. 8 tanítóképzős 
helyett fizetett a főgimnázium 720 koronát.

Vacsorára 70 kor. évi fizetés mellett beiratkozott 
az év folyamán 68, kilépett 19, maradt év végén 49. 
Ingyenes volt a 2 senior.

Supplicatio eredménye: 271116 kor.
Arad, Békés, Csanád és Csongrádmegyéből befolyt 

tisztán, vagyis a supplicans illetményének levonásával 
497 59 kor. Éhez járult a békéscsabai ág. hitv. ev. egy
ház 10 kor., a békéscsabai takarékpénztár 10 kor., Békés
csaba községe 10 kor., Kárász lmréné 10 kor., Aradi 
ág. ev. egyház 10 kor., Dr. Laurovics János 10 kor., 
Dr. Hösz Mihály 8 kor., Chovan Károly 6 kor,, Hász 
Antal 10 kor., Kondoros községe 10 kor. Gyűjtő neve 
Lestyán Lajos.
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Pestpilisoltkiskunmegyéből Kondacs Mátyás gyűjtött: 
233 14 kor. Éhez járu lt: Genersich Antal 6 kor. Az 
osztálysorsjáték igazgatósága 10 kor. Gregersen G. és 
fiai 10 kor. Rimamurány-Salgótarjáni vasmű részvény- 
társaság 10 kor., báró Prónay Dezső 20 kor. Kéler Na
póleon 10 kor. báró Prónay Gábor 10 kor.

Szabolcs, Szathmár, Szilágy és Abauj Tornamegyé- 
b é l: 110 kor. 88 fii. Éhez járult Nyíregyháza városa 6 
kor. Gyűjtő neve: Dobozy-Jenő.

Zemplén, Ung, Bereg, Ugocsa, Máramaros várme
gyéből Supkégel Aladár gyű jtö tt: 9273 kor.

Gömör, Szepes, Sárosmegyéből Szollár Pál gyűj
tött tisztán: 18213 kor.

Bihar és Bácsbodrog megyéből Zelenka István gyűj
tö t t : 114 80 kor.

Heves, Nógrád és Borsodvármegyében ~ gyűjtött 
Ambrus Ferenc: 130 73 kor. Éhez járultak a báró Prónay 
baronessek 10 koronával.

Hajdú és Jásznagykunszolnok megyében Ganyecz 
Pál gyű jtö tt: 180 koronát.

Komárom, Nyitra, Trencsén, Liptó, Turócz és Ár
vamegyéből Ruzsicska János gyű jtö tt: 10947 koronát.
Éhez járult Reviczky Kálmán 10 koronával.

Szolnok, Doboka, Besztercze, Naszód, Kolozs, Ma- 
rostorda, Tordaaranyos, Alsófehér vármegyéből Dauda 
József gyű jtö tt: 2944 3 kor. Éhez járult Sárkány Miklós 
10 koronával.

Csik, Kisküküllő, Udvarhely, Nagyküküllő, Hunyad,



Szeben, Fogaras, Brassó és Háromszékmegyében Klein 
Henrik gyű jtö tt: 17894 koronát Éhez járult a „Kron- 
städter allgemeine Sparkasse“ 10 koronával.

Hont, Zólyom és Barsvármegyéből Povázsay László 
gyű jtö tt: 185'67 koronát.

Szarvas városában Podani János gyű jtö tt: 369 11 
koronát. Éhez járult gróf Bolza Pál 20 kor. N. 10 kor. 
Haviár Dani 20 kor. Dr. Sziráczky János 10 kor. Dr. 
Mikolay István 10 kor. Szarvasi takarékpénztár 10 kor. 
Békésszentandrási takarékpénztár 10 kor. Dr. Haviár 
Gyula 10 kor. Szarvas községe 10 kor. Szarvasi Hitel
bank 10 kor. Szarvasi ág. h. ev. egyház 10 koronával 
és ezenfelül 570 kg. búzával, melynek értéke 108 kor. 
és 30 fillér.

Supplicatió megváltás czimén küldött a pozsony- 
megyei esperesség 27 84 kor. a kőszegi egyház 4 kor.

A supplicáns kerületeket a lefolyt tanévben az efo- 
rus 9-ről i3-ra bővitette ki, mi által tanuló ifjaink közül 
többnek nyílt alkalma tanulmányúiban résztvehetni, más
felől az anyagi eredmény is jelentékeny összeggel na
gyobbodott a tápintézet javára.
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VII.

Évi sssnjsoyek.

Az 1907—8. iskolai év a szept. 1., 2., 3. és 4. napjain lefolyt 
beiratásokkal vette kezdetét. Ugyanezen napokon ejtettük meg a 
felvételi-, utó- és magánvizsgálatokat. Szept. 2-án tettek javító 
vizsgálatot az 1—IV., 3-án az V—Vili. osztálybeliek nem általános 
sikerrel, mert különösen az alsóbb osztálybeliek közül néhányat 
ismételt készületlenségük miatt vissza kellett tartanunk,.

Szeptember 5-ét a fegyelmi törvények felolvasásának és is- 
mertetétésének szenteltük s a köztanitást 6-án kezdtük meg.

Szeptember 15-én ősi szokásunkhoz híven összes tanulóinkkal 
a közeli ág. h. ev. ó-templomba vonultunk tanévnyitó istentiszte
letre, melyen Melis János vallástanár tartott alkalmi beszédet, s 
intézett közvetlen buzdító szavakat tanuló ifjúságunkhoz.

Tanulóságunk némi csekély apadást tüntet föl főleg azért, 
mert ez évben még nagyobb számmal utasítottuk el a másfelől 
kétes bizonyítvánnyal jelentkezőket, mint az előző évben. A tanulók 
létszáma a következőleg alakult meg.



— 70 —

O s z t á l y o n k é n t

és pedig
>■ > > > KD

Minőség
szerint

Tanítási díjra 
nézve

beírva év elején1 

beírva év végén j 
megvizsg. év v.

68 64; 44 54 
68 65| 44 54 
65164 41151

44
45 
40

49 47,39 409;| 399 lü| 
49 48 39 412|j 399 13
46; 44, 391 390,1 385i 5

373
378

16 20 
16 18

356 I 16, 18

A beiratkozott tanulók között:

a) Osztályismétlő volt 24, folytató 388.

b) A vallást tekintve v o lt : 221 ág. h. ev., 42 ref., 90 r. kath., 
2 gör. kath., 14 gör. kel., 1 unitárius, 42 izraelita.

c) Korra nézve: 9 éves 10, 10 éves 34, 11 éves 47, 12 éves 
53, 13 éves 44, 14 éves 61, 15 éves 44, 16 éves 46, 17 éves 26, 
18 éves 21, 19 éves 17, 20 éves 2, 22 és több éves 4.

d) Illetőségre nézve v o lt : helybeli 209, megyebeli 56, más 
megyebeli 147.

e) Anyanyelvre nézve saját bevallása alapján mind a 412 
magyar.

f) A 203 vidékről jövő tanuló mintegy 100 olyan család 
körében volt szálláson, melyek évek óta tartva tanulókat iskolánkat 
a nevelői munkában az adott viszonyokhoz képest lehetőség sze
rint jó igyekezettel támogatják. Vidéki tanulóink nagy része a köz- 
étkezőben váltott ebédet, s elég szép számmal vacsorát is. Teljes 
ellátáson vagy cserében évről évre kevesebben vannak részint a 
fokozódó drágaság miatt, részint a közétkező étkeinek kielégítő 
volta miatt.

Intézetünk tanulóságát javarészben még mindég a Nagy 
Magyar Alföld szolgáltatja, s igy annak képe évről évre akár 
szellemi és testi fejlettségét, akár erkölcsi magaviseletét s tanulás
a i  eredményét illetőleg nagyobb ingadozást nem mutat. Az alább 
közölt adatokban találunk némi tájékozást tanulóinknak a félévek 
végén összegezett tanulási és magaviseleti eredményéről, de nem 
találjuk meg e statisztikai adatokban a küzdelmes munkának ama 
folyamatát, mely tanárt és tanulót ezen eredményekhez is eljuttatott-
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A tantárgyakból kapott osztályzatok
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5, 7 3 6 7 2 7 44 55

elégséges 30
!

34 29 34 17 22 26 24 17 27 14*25 17 26 21 28 171 2 '0
1-ből

elégtelen 6 7
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3,13 11 6 7 9 1 59 48
2-ből

elégtelen 6 5 12 7 5 4 7 6 6 2 3 1 3 4 2 1 44 30
többől

elégtelen 16 7
1

12 6 9 3 2 1 5 2 9 1 10 1_ 64 20
összesen 66 65 64 6443 41 52 51 41140 48|46 42 44 37 39 393 390

A két félév létszámában mutatkozó külömbséget a magánta
nulók okozzák, kik részben júniusban, részben csak a következő 
szeptember elején teszik vizsgálataikat. Az osztályok végeredmé
nyében észlelhető feltűnő eltérésnek oka pedig főleg abban rejlik, 
hogy az első félévi gyengébb osztályzat sok tanulásra képes, de 
elernyedést mutató tanulónál csak figyelmeztetés a hanyagság 
esetleges következményeire az év végén, s azon tanulóink, kik ezt 
megszívlelik, fokozott szorgalommal rendesen pótolják a hiányokat.

Tanulóink erkölcsi viseletére vonatkozó adataink a következők: 
év derekán volt jó 269, szabályszerű 125, kevésbé szabályszerű 8; 
év végén volt jó 285, szabályszerű 92, kevésbé szabályszerű 8. 
Örvendetes eredményként említem föl, hogy e tanév folyamán nem 
volt olyan súlyosabb fegyelmi esetünk, hogy abból kifolyólag va
lamely tanulónkat el kellett volna távolitanunk. Egy tanulónkkal 
történt, hogy önkéntes távozása után újra föl nem vettük, s egy- 
kettővel, hogy szülei tanácsunkra más pályára adták.

Örvendetes tényként hozhatom föl azt is, hogy tanulóink 
jórésze az állami tanítási terv által reá rótt nagymérvű elfoglaltsága
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mellett is tudott időt szakítani arra, hogy rendkívüli tárgyakkal is 
finomítsa ízlését, nemesítse kedélyvilágát s fejlessze tudását.

Többen tanulták az egészségtant. Ezzel kapcsolatban nem 
hagyhatom szó nélkül az Országos Közegészségügyi Egyesület 
elnökségének azon hálára kötelező figyelmét, hogy a folyó tanév
ben intézetünket is felvette azon iskolák közé, melyeknek egész- 
zégtant hallgató tanulói közül a legbuzgóbbat jatalomban részesí
tették. Az előadó tanár ur Babarczy Imre és Fekete Sándor Vll. 
oszt. tanulókat nevezte meg mint e jutalomra méltókat. Az elnökség 
Fekete Sándor Vll. o. tanulót részesítette az elismerő oklevélben, 
neki juttatta az Egészség cimü folyóirat 1907. évi évfolyamát 
diszkötésben s az 1908. évfolyam medjelent és megjelenendő fü
zeteit. Az elnökség óhajára az igazgató buzdító szavak kíséretében 
adta át a jutalmat a kitüntetett tanulónak.

Tanulták elég szép számmal a gyorsírást, a franczia és angol 
nyelvet, a művészi rajzolást és festészetet s a vívást. A felsőbb 
osztálybeliek részt vettek az Önképzőkör önkéntes vállalatában, 
akik közül többen szerepeltek tehetségüknek és szerzett ügyessé
güknek arányában az iskola ünnepélyein . Ilyenek voltak : a „Vajda 
Önképzőkör“ által rendezett hangverseny, márczius 15-ének meg
ünneplése, a junius 3-án lefolyt juniális, az év zártakor tartott 
tornaverseny, s a záró vizsgálat.

A téli zordonabb időt kivéve rendesen látogatta minden fele
kezetű tanulóságunk az isteni tiszteletet, s részt vett mindazon 
vallásos cselekményben, mely valláserkölcsi érzelmeinek ápolására, 
fejlesztésére szolgált. E tanévben történt először, hogy főt. Popovics 
Elek, békési gör. kel. lelkész, a főgimn. régi dísztermében áldo
zással egybekötött isteni tiszteletet tartott növendékeivel, melyen az 
igazgatóval a tanári kar több tagja is megjelent. A protestáns 
ifjúság az isteni tiszteletek látogatása mellett úrvacsorához járult 
1907. decz. 10-én és 1908. május 29-én, s megünnepelte október 
31-én a reformáció évfordulóját.

Protestáns tanulóságunk vallásos érzületének fejlesztésére 
és egyházi czélokért való lelkesedésének s áldozatkészssgének fej
lesztésére, ébrentartására szolgált ez évben is a tanulói fiókgyám- 
intézet. Sok szegény tanulónk anyagi helyzetén könnyített a tanulói 
segélyző egyesület. Szorgalom, jó magaviselet és kedves jellemala

6
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kulás tekintetében érdemesebb tanulóinkat örömmel részesítettük á 
rendelkezésünkre álló alapokból s nemes tanügybarátaink által 
juttatott adományokból ösztöndíjakban, jutalmakban, segélyezés
ben, amint alább következik:

a) Az Egyetemes dijosztó bizottságtól juttatott Teleky-Róth 
ösztöndíjban részesültek (á 70 kor) Szekera Pál VII. s Gabányi 
Lajos és Gabrinyi János V ili. o. tanulók. Ez utóbbi megkapta a 
„Szarvasi Hitelbank“ 50 koronás mathematikai jutalomdiját is.

b) A főgimnázium rendelkezésére álló nagyobb ösztöndíjakból 
kaptak: 1. Krcsmárik Pál Vili. a Benka alapítványból (195 kor.),
2. Ruzsicska János Vili. a város Rákóczy alapítványából (100 kor.).
3. Welker Frigyes VII. a Németh István-féle ösztöndíjból (84 kor.)
4. Povázsay Pál Vili. a Beyschlag-Töltéssy alapból (65 kor.) 5. 
Készt Ármin Vili. és Bálint Béla Vili. a Tatay alapból (á 65 kor.) 
6. Krcsmárik Gyula VII. és Pokorny Béla VI a Boczkó Dániel 
alapból (á 52 kor.) 7. Kovaltsik József Vll. az Urszinyi alapból 
(65 kor.) 8. Harsányi Dezső Vll. a Hudoba Lukács-féléből (65 kor.) 
9. Sarlay Aladár Vll. az Ifj. Haviár Dani-féléből (65 kor.) 10. 
Moravcsik Dezső VI. és Scholtz László II. osztoztak az özv. Kva- 
csala Jánosné ösztöndiján (á 32 kor.).

c) A kisebb alapítványokból inkább jutalom, mint ösztöndíja
kat kaptak: 1. Neumann István V. a Rafinszky alapból (26 k.) 
2. Fenyvesi Gyula Vili. az id. Haviár Dániel alapból (22 k.) 3. 
Kegyes Zsigmond Vll. a Zsilinszky-féle rajzjutalomból (18 k.) 4. 
Egyed Béla IV. a Party alapból (13 k ) 5. Sárkány Mihály VI. a 
szarvasi festők alapjából (13 k.) 6. Szokolay Pál IV. a Székács
féléből (13 k.) 7. Hageter Gusztáv V. a Vozárik-féle alapból (13. k.) 
8. Salzmann Aladár V. a Szécsi alapból (13 k.) 9. Szlovák Kálmán 
111. dr. Szlovák Pál adományából (10 k.) 10. Moravcsik Jenő Vili. 
Ponyiczky Máté szavalati dijából (20 k )  11. Valantinyi István 11. 
a Bernáth alapból (26 k.) 12. Valentinyi Jenő 1. a Szemián Dániel 
alapból (13 k.) 13. Leichter Aladár VI a Debreceni stiljutalomból 
(6 k.) 14. Kalmár Jenő VI. és Ilyés István VI. a szarvasi nöegy-
let aranyaiból (á 20 k.).

d) A bányai ág. h. ev. egyházkerület ösztöndíjából kaptak : 
Inczédi Gábor 111. és Sass Ferencz V. (á 20 k.); Dudok Márton 
VI. (15 k.); Ambrus Ferencz Vili., Mikus Mihály VI., Korell Vilmos 
VI., Czinkotszky Jenő VI., Zguth László Vll., Schwarcz Fülöp V I,
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Nippold János IV. és Pajtás Gyula IV. (á 10 k ) ; Laukó Pál V., 
Némedy János V., Margócsy Géza V. (á 8 k.); Rapos Tibor 111. 
(9 k ); Thury György IV., Czinkotszky Kálmán IV , Tepliczky János
IV. , Gyurik Jenő IV., Szekera János 111. és Lehoczky István 111. 
(á 7 kor.).

Könyvjutalmat kaptak: a nemzeti szövetkezet könyvjutalmát 
Dankó János 111; dr. Borsodi József két jutalomkönyvét Kalmár 
Jenő VI. és Leichter Aaladár VI.

e) Tornajutalmat kaptak Hageter Gusztáv V., Pesti Lajos V., 
Szollár Pál V ili. egy-egy darab 10 koronás aranyat dr. Mikolay 
István ur szives adományából. Gécza János Vili. tanuló pedig a 
szarvasi nőegylet 12 koronás diját vitte el előtornászi jutalom 
címén.

Díszoklevelet nyertek: tornaversenyeken és pedig 1908. év 
jan. 19-én gyorskorcsolyázásért Scholtz László 11. o., Bállá Pál IV. o., 
Mészáros Jenő V. o., Varga Jenő V. o., Opauszky János Vll. o 
Mikus Mihály VI. o .; mükorcsolyázásért Szarvassy Imre VII. o., 
Mészáros Jenő V. o., Bállá Pál IV. o. A mászóverseny győztesei 
jun. 3-án : Gabrinyi János Vili. o., Készt Ármin Vili. o., Ábrahám 
János VI. o., Leichter Aladár VI. o., Hageter Gusztáv V. o., Simon 
Béla V. o., Németh András II. o., Reisman Imre IV. o., Liska 
Mihály 111. o., Balázs János 1. o. Sikversenyben junius 3-án 80, 
100 és 150 méterre: Klein László II. o., Schrammel Endre 11. o., 
Krausz István IV. o., Simon Béla V. o., Varga Jenő V. o., Szollár 
Pál Vll. o., Krebsz Vilmos Vili. o., Findeisen Gusztáv Vll. o. 
Gyorsuszászban jun 14-én 100 yardra : Kiss József Vll. o , Klein 
István VI o , Laukó Pál V. o., Bakay Zoltán 11. o., Groszman 
Lajos II. o., Frcska Béla 111. o. Távolugrásban : Hageter Gusztáv
V. o. 554 ctm., Krebsz Vilmos Vili, o. 552 ctm., Gécza János Vili.
o. 524 ctm. — Sulydobásban : Schuster József Vili. o., Mikus 
Mihály VI. o., Gutwein János V. o. — Szertornázásban: Gécza 
János V ili. o., Pesti Lajos V. o., Sefcsik Richard Vll. o. — Magas
ugrásban : Székács János Vili o. 150 ctm., Hageter Gusztáv V. o. 
140 ctm., Szollár Pál Vll. o. 140 ctm. — Diszkoszvetésben: 
Mihály László V. o. és Gutwein János V. o. — Futómászásban : 
Kopcsok György 11 o., Marsai Ferencz 111. o., Rácz Mihály 111. o.

f) A tanulók segélyző egyesületétől segélyben részesültek:
A V lll-ik osztályból Csete József 26, Enyedi András 8, Jeletik 

Béla 8, Készt Ármin 24, Ruzsici/.a János 20, Szalai Lajos 10 kor.

6*
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A Vll-ikből Babarczy Imre 8, Fekete Sándor 18, Kéler János 
10, Lucskay Béla 18, Sauer Vilmos 15, Szollár Pál 18, Zgúth 
László 18 kor.

A Vl-ikból Dudok Márton 16, Finkelstein Zoltán 18, Illyés 
István 20, Korell Vilmos 18, Magyar Zoltán 18, Páll János 10, 
Pokorny Béla 8, Sauer Róbert 10, Schneider Pál 18, Schwarz 
Fülöp 12 kor.

Az V-ikből Brusznyiczky M ihály 18, Dimény Gyula 10, Egyed 
Imre 20, Kapus Lajos 10, Salczmann Aladár 2o, Sass Ferencz 25, 
Sauer János 20, Szebegyinszky M ihály 8, Szuchovszky Lajos 16 k.

A 1 V-ikből Ágoston Gyula 10, Danecz Kornél 10, Dankó 
Károly 8, Egyed Béla 18, Gyurik Jenő 10, Hegedűs Lajos 10, 
Kovács Sándor 10, Krausz István 10, Messzik Béla 18, Nippold 
János 18, Vig Sándor 8 kor.

A 111-ikbó Boros Pál 8, Balga István 10, Dankó János 20, 
Illyés Lajos 20, Rapos Tibor 12, Salczmann Sándor 20 kor.

A 11-ikból Holub János 10, Kvasz István 18, Német András 
27 korona.

Az I-ből Finkelstein Vilmos 18, Gáthy Jenő 10, Pokorny 
Lajos 16, Pribelszki Pál 10, Sírok János 8 kor. Összesen 57 tanuló 
kapott 823 koronát.

Intézetünk tanári testületének életében a folyó tanév mind
nyájunkra emlékezetes változást hozo tt: kivált közülünk annak egyik 
oszlopos tagja, az iskolának 45 éven át volt tanára, 24 éven át 
igazgatója B e n k a  G y u l a .  Szinte hihetetlenül hangzik, mert 
hiszen őt a szarvasi főgimnázium nélkül, s a szarvasi főgimná
ziumot nélküle elképzelni évek óta lehetetlennek hittük Úgy össze
forrt ő az iskolával családi összeköttetései, gyermek- és ifjú évei
nek tanulmányai, férfi- és öreg korának rá és az intézetre országos 
hírnevet hozó s királyi kegy által is kitüntetett tanári és igazgatói 
munkássága által, hogy évtizedek óta bátran nevezhettük volna e 
főgimnáziumot a Benka Gyula iskolájának. Hogy mégis meg kellett 
válnia, az a két szeme okozta, melyen keresztül annyiszor bepil
lantottunk az ő jóságos leikébe, s mely egy páratlanul derült ke
délynek volt ragyogó tüköré, s mely — Isten kegyelméből reméljük — 
még soká fogja az ő most is ép és hatalmas alakját az őt szere
tettel váró kartársak közé biztos léptekkel elvezérelni (Érdemeinek 
méltatását Liska János kartársam az értesítő elején ad ja !)

Folyton súlyosbodó szembaja miatt szept 11-én félévre tér-
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jedő szabadságot kért és kapott, majd febr 1-én a nmlt. Vallás és 
Közokt. Miniszter Ur engedélye alapján a jól megérdemelt nyu
galomba vonult Búcsúlevelét, melylyel a febr. 12-én tartott fel
ügyelő-bizottság ülésén nyugdíjaztatását bejelentette, érdemeinek 
méltatása mellett jegyzőkönyvébe foglalta a bizottság, s tőle laká
sán testületileg vett búcsút. Tanártársai is az igaz szeretet hangján 
búcsúztak tőle, minőn lakásán az arczképeiket rejtő albumot az ő 
utóda, az uj igazgató, tanári kar „s z e r e t e 11 G y u l a  b á c s i 
j á n a k “ átnyújtotta.

A tanári kar többségének ajánlatára a felügyelő-bizottság 
egyhangúlag Mocskonyi Józsefet, a főgimnázium egykori növen
dékét s immár 25 éves tanárát választotta meg szept. 11-én he
lyettesül, utóbb febr. 12-én 1908. febr. 1-től 1914. jun. végéig 
terjedő megbízatással igazgatóul. Nagy elődök után nem az ő si
kereiknek elérhetése, hanem csak az ő nagy alkotásaik megőrzésé
nek reménye s a „laudanda voluntas“ sarkalhatja a kisebb utódot! 
Ennek tudatában vajha a jó igyekezetnek megfelelő eredményekkel 
a tanuló fijuság javára, a tanártársak s a nagy közönség meg
elégedésére vezethetné az uj igazgató újabb száz éves virágzás 
felé az évszázados intézetet!

E változás folytán már a tanév közben kellett volna uj tanerőt 
alkalmazni, de a tanári kar maga vállalta az óra többletet a más 
intézeteknél szokásos helyettesítési dij mellett. A felügyelőség a 
tanári kar ajánlatára a német-latin tanszékre hirdetett május hó 
folyamán pályázatot, melyre négy okleveles tanár és 3 alap- illetve 
szakvizsgás tanárjelölt pályázott. Közülök Lang János okleveles 
tanárt, jelenleg a rozsnyói ág. h. ev. főgimn. ideiglenes helyettes 
tanárát, választotta meg végleges rendes tanárul a kormányzó tes
tület junius 18-án tartott ülésében.

A tanári kar és a tanuló ifjúság egészségi állapota általában 
kielégítő volt. Tanulóink sorából egyet ragadott el a vörheny, 
Oláh Sándor IV. éves növendékünket. Az ő halála kedves kartár
sunknak, Oláh Miklós tornatanárnak családját borította gyászba. 
Mindnyájunk őszinte részvéte szolgáljon vigaszul! Súlyosabb láb
baja miatt Revuczky Béla V. o. tanulónak kellett a nyilvános 
tanulók sorából kiválni.

A kartársak közül Sipos Lipót helybeli izr. tanítót, az izr- 
növendékek vallástanárát ragadta el a halál. Évek óta volt ő buzgó 
kartársunk. Emlékét kegyelettel őrizzük meg. Betegség miatt Wüns- 
chendorfer Aladár tanár volt kénytelen őszinte sajnálatunkra hosszabb
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időn át a tanítástól tartózkodni. Kérelmére előbb deczember és január, 
utóbb február havára is szabadságolta a felügyelőség. Egy hónapig 
a tanári kar, két hónapon át Bogár István tanárjelölt helyettesítette 
őt. Ezenkívül részint rövidebb rosszullét, részint a tanári családok
ban előfordult gyászeset vagy ragályos betegség akasztotta meg az 
iskolai munka rendes menetét, ilyen esetben a kartársak végezték 
a lehetőség szerint a helyettesítést.

A rendes iskolai munka mellett ki vette részét tanárkarunk 
azon munkásságból is, a melylyel közművelődés és jótékonyság ol
tárán hozta meg áldozatát a társadalomnak. Többen buzgó mun
katársai voltak a helyi és vidéki lapoknak. Próbára tették erejüket 
irodalmi pályázatokban ; felolvasások és ünnepi beszédek tartásával, 
művészi estélyek rendezésével tettek eleget azon társas köröknek, 
melyek bizalommal fordultak hozzájuk. Egyesek a polgári leány
iskolában való öraadással, mások az egyháznál, kaszinóban s pénz
intézeteknél való tiszteletbeli állásokkal szolgálták a közügyeket.

Ezen közhasznú szolgálatok viszonzásául a nagyközönség, 
egyesületek és egyesek is igaz hálára kötelező áldozatkészséggel 
támogatták a főgimn. anyagi érdekeit e tanévben is. Békésvár
megye törvényhatósági bizottsága 400 korona segélyt juttatott a 
közétkezőnek. Ugyané czélra adományozott Trstyánszky Károly 
gyógyszerész 576 kor. 20 fillért olyképen, hogy ennyi értékű 
gyógyszert ingyen szolgáltatott ki az alumnistáknak. Réthy Béla 
békészcsabai gyógyszerész édes atyja halálának 30 éves évfordulója 
alkalmából 500 k alapítványt tett a közétkezőnek : báró Solymossy 
Lajos felügyelő pedig 30 korona napidiját juttatta a jótékonyczélú 
intézménynek. A Békésszentandrási Takarékpénztár 50 koronát, 
ngs Mikolay Mihály kir. közjegyző édes anyja halála alkalmából 
100 kor., Dobos Adolf veterán táncztanitönk 10 koronát adott a 
tanulói segélyző egyesületnek. A Szarvasi Hitelbank 50 koronával, 
dr. Szlovák Pál 10, Ponyiczky Máté 20 és dr. Mikolay István 30 
koronával, dr. Borsodi József két jutalomkönyvvel gyarapiták az 
idei ösztöndiják számát. A jótékonyságáról országszerte ismeretes 
néhai özv. Kvacsala Jánosné úrnő végrendeletileg hagyott ösztön
díj alapitványkép 2000 koronát. A Szarvasi Jótékony Nőegylet az 
eddig évente adományozott 10— 10 koronás arany ösztöndíját 
20—20 koronára emelte föl.

Nem hagyhatom szó nélkül, hogy özv. Mihálfi Józsefné úrnő 
főgimnáziumunknak több régi értesítőjét ajándékozta az igazgatói 
irodának illetve az intézetnek.
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Feiemlitésre méltó kedves adat az is, hogy a tanulóságnak 
1908. jun. 3-án tartott tavaszi ünnepe alkalmából 101 k. 08 fill, 
jutott a csekélyke belépő dijakból a tanuló ifjúság kirándulási 
alapjára. Ez alapra adott Dobos Adolf 4 koronát. Itt van helyén 
megemlítenem, hogy már e tanévben megtörtént az első tanulmányi 
kirándulás is a Magas Tátrába; Plenczner Lajos vezető tanár fel
ügyelete mellett jun 19— 25. napján 20 tanulónk vett abban részt. 
E kirándulás czéljára utalványozott kormányzó testületünk 70 ko
ronát a vezető tanár költségeire ; a kirándulásban résztvevő tanulók 
segélyezésére adott a Szarvasi Hitelbank 25, Perczel János 10 
koronát.

Hálásan emlékszem meg ngs. Géressy Kálmán tankerületi 
főigazgatónak, miniszteri biztosi minőségben, az államszerződés 
revideálása alkalmából intézetünk iránt tanúsított előzékenységéről 
és jóindulatáról. S hálásan említem föl azt az önzetlen áldozatkész
séget és jóakaratot, melylyel iskolánknak minden, de különösen 
építkezési ügyében úgy a felügyelőség, mint annak elnöke ngs. 
Haviár Dániel orsz képviselő, az intézetnek újabban hat és félévre 
megválasztott felügyelője, eljárt.

Ez évben úgy az egyházi hatóságokkal és főhatóságokkal, 
valamint a közoktatási kormány kiküldötteivel való érintkezésünk 
az iskolára nézve kedvező volt. Ngs. Géressy Kálmán tankerületi 
főigazgató decz. 4., 5. és 6. napjain végezte iskolalátogatását; 
ngs. Szaffka Manó miniszterileg kiküldött tornafelügyelő május 6. 
és 7-én tanulmányozta tornaügyünket, s ngs. dr. Pruzsinszky János 
mintagimn. tanár a közokt kormány megbízásából május 21 , 22. 
és 23. napjain figyelte meg iskolánkban a latin nyelv tanítását. 
Mindhárman megelégedésüknek adtak kifejezést a tapasztaltak leg- 
nagyobbrésze felett, mint amelyekben egyikök szavai szerint 
„plura nitent“ .

Az elért eredmények felett érzett öröm, s az előforduló hiányok 
kiküszöbölésében való bizalom és remény érzetében veszünk búcsút 
ezen tanévtől és készülünk a következőre.

MOCSKONYI JÓZSEF.



VIII.

Érettségi vizsgálatok Szarvason az 1907—8 . 
iskolai évbeo.

A VIII. osztályba beiratkozott ez évben 37 nyilvá
nos és 2 magántanuló, kik közül egy az év folyamán 
szintén nyilvános tanulóvá lett. Ezek közül az osztály
vizsgálatot sikerrel megállotta 36 nyilvános és egy ma
gántanuló. írásbeli érettségi vizsgálatot — két csoportra 
osztva — 37-en tettek.

Az írásbeli dolgozatok értéke felett nt. Veres Jó
zsef esperesnek, mint mélt. főt. Scholtz Gusztáv bánya
kerületi püspök helyettesének elnöklete mellett és ngs. 
dr. Eöttevényi Nagy Olivér kormányképviselő jelenlétében 
az érettségi előértekezlet határozott. E szerint a szóbeli 
érettségihez járultak 37-en.

Ezek érettségi vizsgálata számokban kifejezve követ
kező eredményhez vezetett;
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a) J e l e s e n  é r e t t e k :  Gabányi Lajos, Gabrinyi 
János és Készt Ármin.

b) J ó l  é r e t t e k :  Bálint Béla, Holéczy Barna, 
Kondacs Mátyás, Krcsmárik Pál, Povázsay Pál, Ruzsicska 
János, Schumacher Sándor, Schuster József.

c) E g y s z e r ű e n  é r e t t e k :  Ambrus Ferencz, 
Balogh Miklós, Cimponeriu Traján, Csete József, Dem- 
csák Lajos, Fenyvesi Gyula, Gécza János, Jeletik Béla, 
Kovács Kálmán, Krebsz Vilmos, Lamos János, Morav- 
csik Jenő, Németh Balázs, Rapos Viktor, Salacz Béla, 
Székács János, Turan István, Weinfeld Izidor.

d) N e m  é r e t t e k :  1) két hó múlva teendő javító 
vizsgálatra utasittatnak hatan ; 2) egy év múlva teendő 
ismétlő érettségi vizsgálatra pedig ketten.

A tanári kar a főgimnázium kötelékéből kiváló ifja
kat azon remény és óhaj kapcsán bocsátja útjukra, hogy 
az itt szerzett tanulmányaikat az élet nagy iskolájában 
nemcsak a választott élethivatás, de az intézet jó hír
neve érdekében is fokozottabb szorgalommal fogják 
kiegészíteni.

Adja Isten, hogy úgy legyen !



IX.

Első taQ(iln)áoyúti kirán-
dúláSúok.

A szarvasi főgimn. 20 tanulója Plenczner Lajos 
főgimn. tanár vezetése mellett 7 napra (jun. 19-től jun. 
26-ig) terjedő tanulmányuti kiránduláson volt a Magas 
Tátrában. Útba ejtette a történelmileg nevezetes Kassa 
és Késmárk városát is. Kassán megtekintette a 11. Rá- 
kóczy Ferencz és bujdosó társai mauzóleumát, a kassai 
dómot, a Szent Mihály kápolnát és a Felső-Magyaror
szági u. n. Kassai Múzeumot és a színházat. Késmár
kon megtekintette a Tököly hamvait záró rézkoporsót 
az ev. uj-templomban, (a Tököly mauzóleumot most 
építik), a régi 1717-ből való remek ev. fatemplomot, 
mely tisztán cirbolya fenyőből és tiszafából épült, a 
Tököly várat és Kápolnát, a szép gőtstilu r. kath. tem
plomot és a temetőt, melyben Késmárk városa a Heister 
császári tábornok által kivégzett három késmárki pol
gárnak — Kray, Lány és Toperczer —  a hamvai nyu-
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gosznak ; valamint a Wein-féle vászon és damasztgyárat, 
melyben a hires szepességi vászon készül. — A Magas- 
Tátrai kirándulás egy ködös napot kivéve, szép időben 
történt. Kiinduló pont Lucsivna fürdő volt, honnan három 
létrás kocsi vitte a kirándulókat a fenséges csorbái tóhoz, 
mely 1351 m. tengerszin feletti magasságban fekszik. 
A csorbái tó alatt igen nevezetes a középeuropai víz
választó az u. n. magas erdő (Hochwald), mely a Fe
kete tenger és a német Keleti tenger vizeit (Vág-Poprád) 
elválasztja egymástól. Innen felmásztak, semmi fáradsá
got nem érezve az 1513 m. magasságban fekvő szik
láktól és törpefenyőktól körülvett vadregényes poprádi 
tóhoz. Ez fekszik a menguszfalvi völgyben. Felső-Hágit 
érintve kocsikon a Klotild utón Széplakra értünk. Innen 
junius 22-én, kissé ködös időben kirándult a csapat a 
felkai völgybe, hogy a lengyei nyerget megmássza. A 
felkai völgyben az 1676 m. magasságban fekvő sziléziai 
menházig mindnyájan felmentek, a meredekebb fáradal- 
rr.asabb útra pedig 11-en vállalkoztak, a kiket Plenczner 
tanár a 2208 m. magas lengyel nyeregre felvezetett. 
Útközben a felkai és hosszú tavat érintették, egy-két 
hómezőn mentek át, melyek közül az egyik 40 m. szé
les volt. Junius 23 án a három Tátrafíiredet érintve fel
mentek a tarpataki vízesésekhez. A négy nagy és egy 
óriási vízesésnél tanulságos, hogy egy zugó hegyi patak 
romboló működésé milyen nagy. Innen Tátralomniczon 
keresztül a csapat Madárházán nyugovóra tért. A Magas 
Tátra utolsó napját arra szánták a kirándulók, hogy 
megtekintsék Barlangligetet, illetőleg a benne lévő csepp
kőbarlangot. A barlang a bélai mészkőalpokban van, 
üregének hossza 3200 m., a barlang legmagasabb pontja 
1001 m. tengerszin feletti magasságban van. Ezt a szép 
barlangot, mely méreteire nézve mindjárt az aggteleki 
után következik, 1881-ben fedezték fel (Húsz és Britz.)
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Kirándulóink mindenütt a legjobb fogadtatásban és 
ellátásban részesültek. Az egyes fürdőtelepek igazgatói 
és vendéglősei fogadják ez utón is köszönetünket azért 
a szives ellátásért, mellyel a kirándulókat lekötelezettekké 
tették. A kiránduló tanulók pedig bizonyára sokáig fog
nak a látottakra visszaemlékezni és magasztalva fogják 
emlegetni Magyarország szép vidékeit.

PLENCZNER LAJOS.



X.

Tájékoztató az I908|9. isk. évről.

Az 1908—9. iskolai évre való beiratkozások szept. 
1., 2., 3., 4. és 6. napjain d. e. 8— 12-ig, d. u. 3—4-ig 
lesznek.

Az engedélyezett utó-, javító-, felvételi és magán- 
vizsgálatok szeptember hó 1., 2., 3., 4. napjain folynak 
le részletezve a következő sorrendben: Szept. 1-én d. 
e. 8-tól a felgimnázisták, szept. 2-án d. e. 8-tól az al- 
gimnazisták javító vizsgálatai lesznek ; a magántanulók, 
utó- és felvételi vizsgálatot tévők d. e. 8-tól írásbeli, d. 
u. 2-től szóbeli vizsgálatot tesznek és pedig szept. 1-én 
1 — IV., 2-án V., 3-án VI., 4-én VII. osztálybeliek. Szép 
tember 7-én felolvassuk a fegyelmi törvényeket és meg
kezdjük a tanítást.

A javító és teljes utóérettségieket a mélts. és főt. 
Püspök ur a szarvasi főgimnáziumban szeptember elejére 
tűzte ki és pedig szept. 2., 3. és 4-ére az írásbelieket, 
5-ére a szóbelieket.

Miután a közoktatási törvény meghatározza azt,
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hogy a gimn. egy-egy osztályába 60 tanulónál több föl 
nem vehető, fölkérjük különösen a helybeli lakókat, hogy 
az első osztályba már szept 1-én és 2-án Írassák be 
fiaikat. A törvényes létszám betelte után jelentkezők, 
akár helybeliek, akár vidékiek csak magántanulói minő
ségben vehetők fel.

Az első osztályba azokat vesszük be, kik 9. élet
évüket már betöltötték, s a 12 évesnél nem idősebbek. 
Belépéskor ez okból minden tanuló tartozik felmutatni 
születési bizonyítványát s a legutóbb végzett tanulmá
nyokról szóló iskolai bizonyítványát. Folytatólag felsőbb 
osztályokba lépni óhajtók szintén tartoznak elhozni szü
letési és évzáró bizonyítványaikat. A  félévi értesítők 
nem vehetők tekintetbe.

A magántanulók legkésőbb szeptember végéig tar
toznak beiratkozni. Megkésve jelentkező nyilvános és 
magántanulók megnehezítik felvételüket.

A szarvasi főgimnáziumban beiratkozó tanuló fizetni 
tartozik felvételi, tan- és tanulói segélyző dijat. Ez vég
összegekben a külömböző dij osztályokba tartozó be
lépőkre nézve a következő : a) Helybeli keresztény val- 
lásu I — IV. oszlálybeli fizet 45 koronát; még pedig be
lépéskor 35 koronát s február elsején 10 koronát. V —Vili. 
osztálybeli egész évre 41 koronát. Ebből év elején 31 
koronát, februárban 10 koronát.

b) Az iskolát fenntartó egyházmegyék kötelékébe 
tartozó ág. h. ev. tanulók fizetnek 1—Vl-ig 53 koronát. 
Ebből belépéskor 39 koronát; február elsején 14 koro
nát. Az V — V ili. osztálybeliek 49 koronát, év elején 35 
koronát, februárban 14 koronát.

d) Az izraeliták, ha helybeliek, fizetnek 84 koronát; 
a belépéskor -60 koronát, február elsején 24 koronát. A 
vidékiek 94 koronát; év elején 64, februárban 30 kor.-t.
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e) Tandijmentesek fizetnek 12 kor., féltandijmente- 
sek az első félévi teljes összeget.

Ezenkívül fizet minden tanuló tanulói segélyző díj
ban 1— lV-ig 1 ko r, V — V i l i ig  2 koronát.

A közös étkezőben az ebéd dija: 10 hónapra 90 
kor., vacsora d ija : 70 kor. Mindkét összegnek fele a 
belépéskor, második fele február elsején fizetendő. Ha 
azonban a mostani gabona és hús árak nem apadnak 
akkor mindkét dij mérsékelt felemelése várható.

Kedvezményre igényt tartók augusztus 20-ig ter
jesszék be szegénységi- és iskolai bizonyítvánnyal fel
szerelt folyamodványaikat a főgimn. igazgatósághoz ; 
czimezzék azokat a főgimn. kormányzóságának elnök
ségére. Elkésve beérkező kérvények el nem intézhetők.

A főgimn. pénztárát illető pénzeket K u 11 i k Endre 
pénztáros czimére kell küldeni.

Az V. osztálybeliek a görög nyelv és a görögpótló 
tárgyak között szabadon választhatnak. Tartoznak azon
ban szüleik beleegyező nyilatkozatát kikérni s az osz
tálytanárnak év elején átadni.

A melléktárgyak tanulására is van alkalma tanuló
ságunknak. 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. E melléktár
gyakért járó tandíj mérsékelt. Az önként vállalkozók egész 
évre, illetve a tanfolyam tartamára kötelezik magukat; 
közben tehát ki nem léphetnek.

A vidéki tanulók elhelyezésének nehéz kérdését is 
igyekszünk megoldani. A főgimn. és tanítóképző tanári 
kara ugyanis a kormányzótestület hozzájárulásával a la
kásokra nézve a következő intézkedéseket tette és teszi:
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Felszólította a szállást adó gazdákat, hogy julius 
1-ig jelentsék be a két igazgatónál a lakásra szánt szo
bák számát, jelezzék hány tanulót s milyen feltételek 
mellett hajlandók tartani, mert a jövő tanévtől kezdve 
a tanári kar csak az ilyen bejelentett helyeken engedé
lyezi a tanulók tartását. Felszólította a tanuló ifjakat is, 
hogy vagy a tanév végén, vagy a beiratkozáskor jelent
sék be szállásukat, mert azt csak azon esetre foglalhat
ják el, ha az igazgató jóváhagyólag tudomásul vette 
illetve engedélyezte. — Kérem egyrészt a lakásadó gaz
dákat, hogy ne lássanak abban semmi zaklatást, ha a 
szünet alatt a két igazgató az intézeti orvosokkal a la
kásokat végig nézi, mert tisztán egészségügyi és neve
lési szempontok vezérlik akkor, midőn megakarják álla
pítani, hogy mely szobában hány tanuló helyezhető el. 
Az igy orvosilag is megvizsgált s a követelményeknek 
is megfelelő lakások közül a tanulók szabadon választ
hatnak, de az igazgató előzetes tudtával illetve enge
délyével Kérem a szülőket is, hogy a tanári kar ezen 
intézkedését tartsák szem előtt, mert ezt a vidéki tanu
lók fölvételének egyik föltételéül kötjük ki.

Szarvason, 19o8. junius 26.

M O CSKÓ NYI JÓZSEF,
igazgatö-tanár.



XI.

NaSzi)álao<ló taijköijyVsk a Szarvasi á g . b- (V. fö- 
ginjoáziún^bao 1908—9-bgo-

I. OSZTÁLY.

7. Vallás. Bereczky: Bibliaismertetés IV. kiadás.
2. Magyar. Szinnyei J : Magyar nyelvtan I. Császár-Váczy: Magyar

olvasókönyv I. o. számára. (Ath.)
3. Latin. Dr. Hittrich Ödön: Latin nyelvtan (Franklin.)

„ „ „ Latin olvasókönyv. (Franklin.)
4. Földrajz. Vitális István : Földrajz I. rész. (Lampel.)

Kogutovitz : Iskolai atlasz. (Lampel.)
5. Természetrajz. Dr. Szterényi H. I. rész. (Lampel.)
6. Számtan. Dr. Beke Manó: Számtan Vll. kiadás. Kiadja :

Singer ésWolfner, (2 k. 60. f.)
7. Rajzoló mértan. Hornitschek (H o rti): Rajz. geometria I. rész.

II. OSZTÁLY.

1. Vallás. Bereczky: Bibliaismertetés. IV. kiadás.
Károli: Ujtestamentom.

2. Magyar. Szinnyei J : Magyar nyelvtan II. rész. (Legújabb kiadás
Hornyánszky)
Császár-Váczy: Magy. olvk. II. rész. (Legújabb k. Ath.)

1

mm
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3. Latin. Dr. Hittrich Ödön : Latin nyelvtan 1. rsz Alaktan.
Hittrich Ö dön: Latin gyakorló könyv a 11 o. számára.

4. Földrajz. Dr. Némethy Károly: Földrajz 11. kötet, ötödik k. (Lamp.)
Kugotovicz: Iskolai atlasz.

5. Természetrajz. Dr. Szterényi H. : 11. rész. (Lampel.)
6. Számtan. Dr. Gerevich és Orbók 111. kiadás. (Läufer.) ára 3 kor.
7. Rajzoló geometria. Hornitschek (H o rti): Rajz. geom. 11. rész.

III. OSZTÁLY.

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

Szinnyei: Magyar olv. 7-ik kiadás.
3. Latin. Dr. Hittrich Ödön : Latin nyelvtan 1 rész és mondattan

II. rész.
Dr. Hittrich Ödön: Latin olv. és gyakorló könyv 111. és

IV. oszt. számára.
Fodor-Roseth: Fordítási gyakorlatok magy.-lat. Corn. Neposból 

(Franklin.)
4. Német. Schuster A lfréd : Némef nyelvtan (direkt módszer alap

ján 1. k.
5. Földrajz. Dr. Némethy K .: 111. r. (legújabb kiadás Lampel.)

Kugotovicz: Iskolai atlasz.
6. Történet. A magyarok története. 1. rész. Dr. Szigethy Lajos.

(Singer és WolfnerJ
Helmár: Két térkép a magyar történethez. (Stampfel.)

7. Számtan. Dr. Gerevich és Orbók „Számtan“ . 111. kiadás. (Kiad
ja Lauffer, ára 3 korona,

8. Mártani rajz. Hornitschek (H o rti): Rajzoló geometria 111. rész.

IV. OSZTÁLY.

1. Vallás. Bereczky: Keresztény hit és erkölcstan IV. kiadás.
2. Magyar. Négyesy L : Magyar Stilisztika. (Legújabb kiadás.) 

Arany-Lehr : Toldi. (Franklin.)
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3 Latin. Dr. Hittrich Ödön : Latin nyelvtan 11. rész. Mondattan.
Dr. Hittrich Ödön : Latin olvasókönyv a 111. és IV. o. sz. 
Dávid István: Rövid latin olvasó és gyakorlókönyv. 
Hittrich olvasókönyv magyar-latin fordításhoz, ha esetleg 
van.

4. Schuster Alfréd : Német nyelvtan, (direkt módszer alapján) I. k.
5. Történet. A magyarok története II. r. Ir ta : Dr. Szigethy Lajos.

(Singer és Wolfner.)
6. Természetrajz. Szterényi H . : Növénytan a IV. oszt. számára.

(Lampel, legújabb kiadás.)
7. Mennyiségtan. Kőnig-Beke : Algebra.
8. Rajz Hornitschek (H o rti): Rajz. geom. IV. rész.

V. OSZTÁLY.

1. Vallás. Batizfalvi-Bereczky: Bibliaismertetés 111. kiadás. Károli
Szent Biblia.

2. Magyar. Reidl Frigyes: Rhetorika (Legújabb kiadás.) Greguss-
Beöthy: Magyar balladák.

3. Latin. Dr. Csengeri János: Szemelvények Ovidiusból (uj kiadás
Franklin). Cicero védőbeszede A. Lie. Archias ügyében. 
Magyarázta: dr. Geréb József. (Ath.) M. T. Ciceronis de 
imperio Gnaei Pomp, oratio ad Quirites. Magyarázta : dr. 
Kont Ignác. (Ath. Ára 1 k.) Stílusgyakorlatok Ciceróhoz 
és Ovidius Fastijához (Lampel ára 70 f.) Latin magyar és 
magyar-latin szótár. Hittrich : Latin mondattan.

4. Görög. Dr. Szamosi János: Görög nyelv- és piondattan.
Dr. Szamosi János: Görög olvasókönyv.

5. Görögpótló. Kempf: Homeros lliása. Szemelvények Herodotos-
böl. Badics : Magyar irod. olvasmányok (1. r. 3. ki.^

6. Német. Albrecht János: Német olvasókönyv 111. kiadás (Az első
nem használható) Albrecht János : Német nyelvtan. Kele
men-féle szótár.

7. Történet. Egyetemes történet 1. r. Ir ta : dr. Szigethy Lajos (Sin
ger és Wolfner) Helm ár: Iskolai atlasz az ó-korhoz.

8. Mennyiségtan. Kőnig-Beke: Algebra.
Lutter: Geometria.
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9. Természetrajz. Szterényi H . : Állattan az V. osztály számára 
(Lampel, legújabb kiadás.)

VI. OSZTÁLY.

1. Vallás. Bereczky: A keresztény egyház története.
2. Magyar. R ied l: Poétika és Poétikai olvasókönyv V. kiadás.

Shakespeare: Julius Caesar. Ford. Vörösmarty. (Franki.)
3. Latin. P. Vergilb Maronis Aeneidos Libri XII. Pirchala Imre

( 1. r. 1—VI. ének. Athenaeum) Bartal-Malmosi: T iti Livi 
ab űrbe condita liber XXI—XXII. (Athenaeum.) Latin stílus

gyakorlatok Livius és Vergiliushoz, IV. kötet. Szabó-Kalmár-Wirth 
(Lampel). Dr. Schmidt Márton: Római régiségek (Tu
dományos zsebkönyvtár, Stampfel.) Latin és magyar 
szótár.

4. Görög. Dr. Szamosi János: Görög nyelv- és mondattan.
„ „ „ Görög olvasóköny (minta az V-ben)
Dr. Geréb József: Herodotos, Xenophon és Plátó ira
taiból szemelvények.
Dr. Keczer Géza : Anthologia lyrica Graeca.
Lévai-Vida: Görög magyar szótár.

5. Görögpótló. Badics: Magyar irod. olvasókönyv 111. kiad. (Ath.)
Schill Salamon : A görög irod. története. Sophokles 

Csiky : Antigone. Euripides-Radó : Iphigenia Aulisban.
6. Német. Albrecht J. : Német olvasókönyv.

„ „ Nyelvtan.
Szótárak.

7. Történet. Egyetemes történet, irta dr. Szigethy Lajos (Singer
és Wolfner.) Helmár: Iskolai atlasza a középkorhoz.

8. Mennyiségtan. Geometria: dr. Lutter és Eberling IX. k.
kiadja Franklin, ára 4 k. — Dr. König és Beke: 

Algebra 4-ik kiadás, kiadja Athenaeum ára 3 k. Polikeit, 
Logarithmusok. 11. kiadás (Stampfel ára 60 f.)

9. Természetrajz. Hankó-Melczer. Ásványtan és chemia. (Franklin)
és Szterényi-féle kristályminták 3 iv (Lampel.)

VII. OSZTÁLY.

1. Vallás. Bereczky: A magyar protestáns egyház története.
2. Magyar. Beöthy Zs. : A magyar nemzeti irodalom története.

(Legújabb kiadás)
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Simonyi Z s .: Magyar nyelvészet (Athenaeum 1 k.)
3. Latin. Geyza-Némethy: Aeneis VI—XII. ének. (Athenaeum )

Bartal-Malmosi: Sallustius libri de coniuratione Catilinae 
et de hello Jugurthino. Cicero orationes selectae edidit. 
Dávid. Cserny-Dávid: Latin stílusgyakorlatok 111, r. 4-ik 
kiadás. Cserép : Római régiségek. Latin és magyar szótár.

4. Görög. Dr. Csengery János: Szemelvények az Odysseiából.
Dr. Geréb József: Szemelvények Xenophonból, Herodo- 
tosból és Plátóból Görög nyelv- és mondattan.

5. Görögpótló. Schill Salamon : A görög irodalom története. Szilasi
Móricz. Szemelvények Thukydideskől. Jancsó-Benedek. 
Magyar irodalmi olvasókönyv. Dr. F ö ld i: Demosthenes 
válogatott beszédei.

6. Német. Heinrich Gusztáv: Német tan- és olvasókönyv 111. r.
(Lampel) Schiller H e in rich : Wilhelm Tell. (Jelesirók 
Franklin.) Endrei Ákos. Kohlbach Bertalan: Német stí
lusgyakorlatok.

7. Történet. Egyetemes történet. Ir ta : Dr. Szigethy Lajos 111. rész.
(Singer és Wolfner) Helm ár: Isk. atlasza az újkorhoz.

8. Mennyiségtan. Kőnig-Beke: Algebra (Athenaeum). Lutter: Mér
tan. (Franklin). P o like it: Logarithmusok. (Stampfel).

9. Természettan. Fehér-Szekeres : Fizika.

V ili. OSZTÁLY.

1. Vallás. Bancsó : Keresztény h it- és erkölcstan.
2. Magyar. Beöthy Zs.: A magyar nemzeti irod. története 1-11. r.

Legújabb kiadás. (Athenaeum).
3. Latin. W irth Gyula: Horatius költeményei (Jeles irók Franklin)

C icero: De officiis edidit Csengeri (Lampel). Szemelvé
nyek Tacitusból Dr. Schmidt Atila (Jelesirók. Franklin) 
Cserép József dr. Római régiségek. Latin-magyar és 
magyar-latin szótár.

4. Görög. Dr. Csengeri: Homeros Iliasa.
Dr. Geréb József: Szemelvények Herodotos, Xenophon 
és Platon irataiból. Elischer-Frőhlich szótár Homeros- 
hoz. Lévai-Vida. Görög-magyar szótár.

5. Görögpótló. Alexander: Platon és Aristoteles. Schill: Görög
irodalomtörténet. Zsámboky: Görög művészet.
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6. Német. Heinrich: Német tan- és olvasókönyv IV. r. (Stampfel)
Schiller-dr. Szelényi: WallensteinsTod. (Stampfel). Orosz: 
Német stílusgyakorlatok (Athenaeum) Kelemen-féle szótár.

7. Mennyiségtan. Kőnig-Beke. Algebra IV. kiad. Lutter: Geometria
IX. kiad. Polike it: Logarithmusok 11. kiad.

8. Természettan. Fehér-Szekeres: Fizika.
9. Történet. A magyar nemzet története és a mai magyar állam

ismertetése. Irta Dr. Szigethy Lajos (Kókai L. kiadása.)
10. Bölcsészet. Lélektan és Logika, irta Szitnyai Elek (Legújabb k.)
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