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Iskola, társadalori), diáktartás.
Az országos ág. h. ev. tanáregyesület 1911 -ik évi 

munkaprogrammjába a szarvasi ág. h. ev. főgimnázium 
tanártestületének indítványára vette fel a következő kér
dést: „M i módon lehetne a vidéki tanulók szállásadóival 
szemben eredményesebb ellenőrzést gyakorolni?“

Pedig ha az iskolának ezt a nehéz, de igen fontos 
kérdését tárgyalni akarjuk, szinte egymásután ébreszt oly 
gondolatokat, amelyek keresik a kapcsolatot az iskola, 
az élet meg a társadalom között.

Mert tagadhatatlan, hogy az iskolát a különböző tár
sadalmaknak, az életnek szükségletei, kívánalmai hozták 
létre a múltban, azok tartják fenn s fejlesztik a jelenben. 
Ebből folyó természetes következmény, hogy az iskolának 
egyrészt szolgálnia kell az életnek, a társadalomnak a 
céljait, másrészt befolyásolnia kell az életet, irányítania 
kell a társadalmat, hogy bizonyos eszményi, az iskola 
által is helyesnek elismert szempontok szerint fejlődjék. 
De épen ezen kölcsönös hatásnál fogva az iskola nem
csak hogy nem nélkülözheti, de határozottan tartozik 
igénybe venni az életnek és a társadalomnak segítségét 
a maga nemes céljai elérésében, hogy tudniillik az ifjú
ságot olyan képességekkel ruházza fel, hogy az élet min
denféle nehézségei közepette megállhassák helyüket.

Az elméleti neveléstudomány ugyan elvből kárhoztatja 
a vizsgára való nevelést, a jövendő hivatásra való elő
készítő oktatást s ebben az olyan „hivalkodó mutogatás“
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Szempontjából igaza van. De bármennyire erőszakolnák 
az eszményi nevelést kívánó nevelők a maguk iskoláját, 
tanítvány nélkül maradna az, ha az emberiség örökbecsű 
intézményeinek és eszményeinek megkedveltetésén kívül 
nem tudná egyszersmind olyan képességekkel felruházni 
az ifjúságot, a melyek jövő hivatására előkészítik s nem 
birna bennük érdeklődést kelteni olyan dolgok iránt, 
a melyek a fejlődés, a haladás természetszerű folyományai.

Az iskola feladata tehát megtanítani az ifjút, hogy 
a valóságot, az életet s annak a legkülönbözőbb viszo
nyait eszményibb, nemesebb, emelkedettebb szempontok
ból mérlegelje, de tudja megszerezni a „kenyeret“ is, 
a mely nélkül sem ő, sem hozzátartozói megélni nem 
tudnának.

S ehhez az élethivatáshoz az iskola nézetem szerint 
előkészíti az ifjút, ha egyrészt a tanulni valókat, azok 
mértékét, mennyiségét és irányát is mindig az élet köve
telményeihez szabja, az az mindig a múlt tiszteletre 
méltó hagyományaihoz kapcsolódva nem gátolja, nem 
nehezíti, nem ignorálja a folytonos fokozatos fejlődést 
sem. Másrészt az ifjúnak a jellemét, gondolkodását, er
kölcsi tökéletesedését a jól berendezett társadalom nemes 
felfogásához képest alakítja és igy e téren sem felejtkezik 
meg az emberiségnek örökbecsű eszményeiről sem, de a 
fejlődő életnek szinte erőszakos parancsai elől sem tér 
ki egészen.

Hogy azonban az ifjúságnak ilyen kiképzését és ta
nítását hogyan s mivel érhetné el az iskola, arról most 
tárgyalni nem kívánok? Mert a tanulnivalók mennyisége, 
iránya és tartalma felől s arról az erkölcsi jellemesedés- 
ről, a melyet a tanuló ifjú az iskolában szerezhet, csak 
az egész tanítási anyagnak, módszernek és iránynak rész
letes tárgyalása mellett szabad szólani s e téren minden 
felületesség nem hogy elősegítené, de inkább rontaná
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a tanítás céljait, annyival is inkább, mert ma nemcsak a 
tanügyi köröket, hanem egész társadalmunkat is a leg
nagyobb mértékben érdeklik és izgatják azok a kérdések, 
a melyek a jövendő nemzedék tanítására s tanulnivalóira 
vonatkoznak.

Feladatomhoz sokkal közelebb áll s nem kevésbbé 
fontos az a másik, nem annyira a tanítással, mint inkább 
a neveléssel összefüggő kérdés, hogy hogyan helyezkedjék 
el a tanuló ifjú az életben, a társadalomban, hogy az 
életnek bontó tényezőit mennél kevésbé érezhesse ? M i
kép viselkedjék az iskola az életnek ama követelményei
vel szemben, melyek igen sokszor arra látszanak alkal
masaknak, hogy az ifjúnak nemcsak a tanulásban előha- 
Iadását, de az erkölcsi jellemesedésben való tökéletese
dését is nehezítik, sokszor lehetetlenné teszik ? Mert az 
életnek alakulása, fejlődése elől sem az egyes ember, 
sem az egyes ifjú, sem az iskola mint egész sem zár- 
kózhatik el. S nem csak a tudományok, de a társadalom 
is fejlődik, alakul.

A régibb idők egyszerűbb erkölcsi viszonyai kive
szőben, a családoknak, családok köreinek bensőbb, me
legebb élete s egymás iránt érzése ma már ritkaság. 
Mindnyájan ott élünk a nagy közönség szeme előtt, mintha 
üveg alatt volnánk, úgy látja, figyeli, bírálja mindenki 
magatartásunkat, tetteinket. De mi magunk is óhajtjuk, 
hogy lássanak bennünket s kiváncsiak vagyunk, hogy 
lássunk másokat. S a fejlődő életnek ezt az alakulását 
látja az ifjú is.

S vegyük szórakozásainkat, örömeinket. Hiszen régi 
dal, az igaz, hogy: „Nem úgy van már mint volt régen, 
nem az a nap süt az égen“ . De kétségbevonhatatlan 
tény, hogy a mi egész társadalmi életünk az utolsó 25 
év óta egészen más alapokra helyezkedett s nagyot vál
toztak a társadalom örömei, szórakozásai.
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Vegyük az irodalmat, a költészetet. Ne beszéljünk 
róla kárhoztató Ítélet formájában, de vájjon nem alap
jában támadják-e a mai költészet hirdette érzések és 
gondolatok egész társadalmi rendünket, hazai és nemzeti 
életünket? Nézzük a szinirodalmat, a művészetek bár
mely ágait? Nem akarnak-e ezek egészen szakítani a 
múlttal, s nem akarnak-e új irányoknak, felfogásoknak 
szerezni jogot és elismerést az emberiség Ítéletében? A 
színházak, circusok, mozgófénykép-szinházak, vendéglők, 
kávéházak, körök új meg új szórakozásai nem mind azt 
hirdetik-e, hogy a régi világnak vége s hogy új világ van 
küszöbön. Sőt még a templomnak sem hágy békét, még 
abba is beviszi törekvéseit, vagy kívülről támadja imádása 
tárgyait a mai kor önző bölcselkedése és politikai érzülete.

De másként helyezkedtek el a társadalmat fenntartó 
erők is. A régi keresetforrások vagy egészen kiapadtak, 
vagy nagyon vékonyan csergedeznek, mig egészen új 
terei a megélhetésnek bőséges, sőt gazdag jövedelmeket 
biztosítanak azoknak, a kik az új viszonyokhoz alkalmaz
kodni, az új alakulásba beleilleszkedni tudnak.

S ha kissé mélyebben figyeljük az egyes társadalmi 
osztályok életét, szinte aggodalommal nézhetjük azoknak 
a gondolkozásmódját, amely nem egymás mellé közös mun
kára, közös haladásra, de egymás ellen állítja az erőté
nyezőket s nap-nap után fejleszti a bomlás ezer meg 
ezer csiráját, mintha csak egy új világrend alakulását 
akarná előkészíteni.

S mindehhez a nagy tömegekben élő anyagias fel
fogás, a nyers erőnek, a nehéz, verejtékes testi munkának 
a képviselőiben szinte természetesnek látszó keserűség, 
ebből kialakult helytelen Ítéleteik, szenvedélyes indulataik, 
a jövendő jutalommal már be nem érő türelmetlenségük 
mind jobban és jobban kavarják, zaklatják s alakítják 
szinte már szabályozhatatlan fejlődésünket. ,
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S ebben a zűrzavarban, örömöknek, gyönyöröknek 
és izgalmaknak szinte feneketlen kavarodásában hogyan 
helyezzük el a fejlődő ifjút, a kinek a lelke könnyen 
megnyílik minden erősebb befolyás előtt?

Még azokra nézve sem szabadultunk a gondoktól, 
a kik az otthonból, az édes jó anyának és a szerető 
apának felügyelete alatt járnak iskolába. Mert hiszen nagy 
kérdés, hogy az édes anya csókja és az apa szigora 
mindig azt a célt szolgálják-e, melyet az iskola a komoly 
ifjak nevelésében elérni akar ? Az életnek előbb festett 
befolyásai bizony sokszor épen a családi körben méte- 
lyezik meg a gyermeket, a mely az iskolába már hely
telen irányba terelve érkezik s nem hajlítható „viaszként“ 
az eszmények cultusa felé.

Azután a kisebb, nagyobb városoknak, a fővárosnak 
ezer meg ezer csábjai, a melyek ott lesik az ifjút, már 
a mikor az otthon s az iskola kapuját átlépi, mint sza
porítják a nevelők gondjait, de kötelezik is őket, hogy 
keressék az érintkezést a szülőkkel s velük egyetértve 
igyekezzenek elkerülni mindazt, a mi métely gyanánt 
hathatna a romlatlan, de romlani könnyen kész gyermek 
lelkíiletére. De ezek a körülmények magyarázzák az is
kolának tartózkodását, sőt szigorát sok olyan örömmel és 
a társadalom által vagy megengedett vagy csak elnézett 
szórakozással szemben.

Ezért amennyire indokolt az iskolának kíméletlen 
eljárása a vágyak által óhajtott mulatozásokkal szemben, 
kötelessége ép úgy alkalmat adni az ifjú léleknek, hogy 
kellő ellenőrzés és felügyelet mellett kivegye a részét 
mindazon örömökből és szórakozásokból, a melyek a 
lélek erőinek felfrissülést, a szellemi munka után üditő 
megpihenést nyújthatnak.

S még fokozottabb az iskola gondja - olyan növen
dékekkel szemben, a kik nem a szülők köréből járnak
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az iskolába, hanem csak lakásadó helyetteseik, a koszt
adók, vagy lakásadók felügyelete alatt állanak és végzik 
iskolai tanulmányaikat. Ezért a szállásadók eredményes 
ellenőrzése nemcsak a tanügyi köröknek, hanem a szü
lőknek s általában ifjúságunk fejlődésével nemesebb érte
lemben törődő társadalmunknak is sok aggodalommal 
nézett, sokat vitatott s egyik legnehezebben megoldható 
kérdése ma is.

A kérdésnek amaz oldalai, melyek a lakásadókat a 
diáktartásra ösztökélik, a mai nehéz megélhetési viszo
nyok között szinte természetes magyarázatát adják a 
lakásadók elnézésének, lanyha ellenőrzésének, az a körül
mény pedig, hogy a lakásadóknak 99%-a ezért tart d iá
kot, mert a maga jövedelmeit akarja szaporítani, okozója 
annak, hogy a lakásadó inkább a diák, mint a tanár 
pártján áll a fegyelmezés szempontjából. S a társadalom 
ferde felfogásának nem csekély része van abban, hogy a 
tanuló szorgalmi munkájának s erkölcsi magaviseletének 
megítélésében úgy a lakásadók, mint az iskolán kivül 
álló körök, sokszor maguk a szülők is határozottan szembe 
helyezkednek az iskola kívánalmaival s elősegítik a tanu
lónak nemcsak renyheségét, kötelességérzetének szunnya
dását, de elősegítik erkölcseinek lazulását is.

A társadalom, a szülő, a lakásadó először is ferde 
szemmel nézi az iskola eszményi törekvéseit. Az élet 
nehéz gondjaitól korlátozott, csakis anyagias érdekek befo
lyása alatt álló elméjük nem helyesli sem a tanulnivalók 
mértékét, sem azoknak tartalmát. Lelkiviláguk mindent az 
ő kicsinyes, anyagi mértékük szerint értékel s az isko
lának magasabb feladatait, általános miveltséget adni 
óhajtó, gondolkozásra serkentő, értelmet élesítő munkás
ságát pedig csak annyiban hajlandó méltányolni, ameny- 
nyiben az ő mértékét eléri vagy megközelíti. Ezért van 
igen sokszor a tanuló pártján úgy a lakásadó, mint a
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társadalom, amikor egyrészt a gyermeknek küzdelmes, 
sokszor verejtékes tanulását szemléli s minduntalan kérdi, 
minek ez a sok, nem az életbe való tudomány?

S a tanulók erkölcsi megítélését is ilyen szemmel 
nézi. Az életben, a társadalomban legtöbbször csak az 
boldogul, a ki valamely különös erkölcsi elevenséggel 
bir, a társadalom rendezettsége szempontjából, magasabb 
erkölcsi célokból felállított korlátokon belül fesztelenül 
mozog, életét úgy tudja berendezni, hogy másoknak, 
érdekeiknek a maga céljaira felhasználásában kitűnik. 
Ezért a tanulók közül is a legnagyobb becsüléssel az 
találkozik a társadalomban, aki ilyen gyakorlati, mond
hatnám az életre való tudással és ügyességgel bir, biz
tosan evez az iskolai törvények s a tanárok által felállí
tott szirtek között, tanul is, de az életben is mozog, sem 
a Scylla el nem nyeli, sem a Charybdis magával nem 
rántja. Majdnem úgy merném mondani, az olyan tanuló, 
a ki az iskolai törvényeket, tanári intézkedéseket ki tudja 
játszani s a társadalommal meg tudja magát kedveltetni, 
nagyobb becsülettel bir a társadalom előtt, mint a jele
sekkel kitüntetett, de szerény magaviseletében bátortalan, 
sokszor még mozdulataiban is félszeg, de szorgalmas 
munkása az iskolának.

Ezt a nehéz kérdését az iskolának, mely a lakásadók 
erősebb ellenőrzését volna hivatva megállapítani, az ág. h. 
ev. főgimnáziumok tanári testületéi között 5, azaz a bony
hádi, iglói, nyíregyházi, soproni és szarvasi főgimná
ziumok tanártestülete tárgyalta ez évben s küldötte be a 
tárgyalása eredményét; a 6-ik, a békéscsabai főgimná
zium tanártestülete e kérdésben régebben kidolgozott 
szabályzatát küldötte be az országos ág. h. ev. tanár- 
egyesületnek.

Valamennyi iskola azon a nézeten van, hogy a 
szállásadók elhallgatják, sőt eltitkolják diáklakóik botlá-

-  9 —
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sait. A mutatkozó anyagi haszonért koczkáztatják a tanu
lók és az iskola erkölcsi értékeit és előnyeit. Valamennyi 
megegyezik abban, hogy a szállásadókat szigorúbban 
kell ellenőrizni vagy az igazgató vagy az osztálytanár 
vagy az iskolaorvos közbejöttével, a soproni ág. h. ev. 
főgimnázium még a rendőrség igénybe vételétől sém 
idegenkedik.

Több főgimnázium kívánja a jelentkező lapokat, 
hogy tudniillik csak olyan polgárnál lehessen a tanuló
nak lakást váltani, a kinek a főgimnáziumtól a tanuló 
tartásra engedélye van. Azt is hasznos eljárásnak tekintik 
némelyek, ha a lelkiismeretlen szállásadótól elvonatik a 
tanulótartás joga. Nyíregyháza fontosnak tartja a szállás
adókkal való lehető gyakori érintkezést, tanácsolja a ve
lük való értekezleteket azzal a célzattal, hogy a szülő
helyetteseket lehetőleg bevonjuk abba az erkölcsi mun
kába, mely a tanulót a külvilág ferdeségeitől lehetőleg 
megvédelmezni és a helyes fejlődés irányába terelni 
óhajtja.

A békéscsabai főgimnázium szabályzata több üdvös 
és gyakorlati intézkedést tartalmaz.

A városoknak, iskolai székhelyeknek különbözősége, 
erkölcsi állapotaik, viszonyaik eltérő volta, lakosságuk 
többféle tagoltsága és foglalkozása szinte lehetetlenné 
teszik ilyen általános érvényű szabályzat létesítését, de 
tekintettel arra, hogy ez a fontos kérdés minden közép
iskolát érdekel, megpróbálom a békéscsabai főgimnázium 
diáktartási szabályzatának átdolgozásával egy általános 
szabályzat összeállítását, melybe lehetőleg belevettem 
mindazt, a mit az egyes iskolák óhajtásképen hangoztat
tak s melyet e cikk keretén belül elmondottak lehető 
figyelembe vételével a maga részére valamennyi iskola úgy 
átdolgozna, a mint azt körülményei s a lakosság köré
ben való elhelyezkedése a legcélszerűbben parancsolnák.
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Ez a szabályzat a következő:

Diáktartási szabályzat.

Minden tanuló, ki az intézet kötelékébe lép, tartozik 
lakását vagy erre vonatkozó szándékát mindjárt az iskolai 
év elején az igazgatónál és az osztályfőnél személyesen 
bejelenteni. Ezért a megbízható szállásadók jegyzékét a 
tanévvégi értesítőben közölni kell s a vidéki szülőket 
figyelmeztetni, hogy a lakásszerzésnél rendszerint jelenlé
tük szükséges.

Csak oly családnak vagy polgárnak van joga diák
tartásra, a ki „Jelentkező lapot“ szerez magának a főgim
názium igazgatójától s ezen a jelentkező lapon kötelezi 
magát az iskolai törvények betartására. Jelentkező lap 
csak a lakás orvosi megvizsgálása után adható ki.

Ha valamely tanuló lakását évközben akarja változ
tatni, e szándékát köteles az osztályfőnél költözés előtt 
bejelenteni. A rendelkezésre álló lakások jegyzéke nyil
vántartandó.

Korcsmában, kávéházban, kosztadó kifőzőknél s ál
talában a hová az emberek tömegesen szoktak étkezés 
és szórakozás céljából seregleni, tanulónak lakást vállalni 
nem szabad. Általában a főgimnázium tanári kara meg
vonhatja a tanulótartás engedélyét minden oly lakás gaz
dájától, a mely lakás az iskola erkölcsi követelményeinek 
nem felel meg.

Négynél több idegen tanuló egy szállásadónál nem 
lehet.

A szállásadók kötelesek minden tanulónak külön 
ágyat adni.

A tanárikar megvonhatja a tanulótartás jogát az 
olyan szállásadótól, aki elnézi, hogy a tanulók az osz
tálytanár engedélye nélkül a megszabott időn túl (nyáron 
este 9 óra, télen este 7 óra) kimaradnak, a lakásukon
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vagy azon kivül dorbézolnak s általában botrányosan 
viselkednek.

A szállásadó köteles a nála lakó tanulókat vallásos 
kötelességük teljesítésében ellenőrizni s arra buzdítani.

Korcsmákat, kávéházakat s egyébb nyilvános helye
ket tanulónak látogatni tilos, színházi előadásokra, hang
versenyekre, táncziskolákba, tánczmulatságra csak az 
osztálytanárnak esetről-esetre adott engedélyével mehetnek, 
de azt hogy erre engedélyt kaptak a szállásadónak jelen
teni tartoznak.

Tilos tanulónak pénzt vagy pénzértékü tárgyakat 
kölcsön venni vagy adni, elzálogosítani vagy eladni, 
kisorsolni vagy cserébe adni, az iskolai célokra szánt 
pénzt másra fordítani s a szülő beleegyezése nélkül 
hitelre dolgoztatni.

A tanulókat szállásukon úgy az igazgató mint az 
osztálytanárok, illetve az ezzel megbízott lakásfelügyelő, 
esetleg az iskolaorvosa többször meglátogatják s tapasz
talataikról a tanárikarnak jelentést tesznek. A lakásadók 
a tanulók elleni netáni panaszaikat a tanárok látogatásai 
alkalmával, de más alkalommal is jelenteni tartoznak. A 
tanulók hibáit palástoló lakásadó azzal büntethető, hogy 
esetleg elveszíti a diáktartás jogát.

Azon szállásadó, a kitől a tanulók kikvártélyoztattak, 
a következő évben nem kaphat szállásra tanulókat.

Általában arra törekedjék a szállásadó, hogy a nála 
lakó diákok úgy tanulás, mint magaviselet dolgában az 
iskola minden jogos és várható igényének megfeleljenek, 
mert csak ilyen önzetlen közreműködéssel segíti elő a 
gondjaira bízott ifjúságnak, a szülőknek és az iskolának 
a céljait.

Ez volna a lakásadók és tanulóik ellenőrzésére vonat
kozó javaslatokat magában foglaló szabályzattervezet. 
Hiánya, hibája lehet is, van is bizonyára. Igyekeztem
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benne az egyes iskolák óhajtásait lehetőleg kifejezésre 
juttatni s ilyen tervezetből nézetem szerint mindig köny- 
nyebb jót vagy jobbat készíteni, mint egészen újat alkotni.

Ezzel értekezésem végéhez értem. Eredeti célom, 
szándékom csak az volt, hogy az ágostai hitvallású evan
gélikus tanáregyesület középiskolai szakosztályában a 
soproni gyűlésen mint előadó ismertessem a vidéki tanu
lók szállásadóinak ellenőrzésére vonatkozó kérdést.

Egyrészt ennek a részletkérdésnek kidolgozása, más
részt ott a soproni gyűlésen előadásom kapcsán felszó
lalók megjegyzéseinek hatása alatt ébredtek bennem oly 
gondolatok, melyek arra késztettek, hogy az iskolának, 
a tanulóifjúságnak az élethez, a társadalomhoz való 
viszonyát részletesebb megbeszélés tárgyává tegyem s a 
viszonynak különösen erkölcsi vonatkozásait hozzáfűzzem 
ahhoz a kérdéshez, hogyan miképen lehet a tanulók 
iskolán kívüli életét általában, de különösebben a vidék
ről jött tanulóknak iskolán kívüli életét a tanári karnak 
s az iskolának erkölcsi befolyása alatt megtartani s ehhez 
a munkához a szülőknek, a lakásadóknak és általában a 
nagy közönségnek érdeklődését és támogatását megszerezni ?

Hogy elmélkedésem nevelésügyünket hasznosan szol- 
gálja-e, nem tudom? Ha alkalmas arra, hogy tanártár
saimban s az ifjúság nevelésével foglalkozókban netán 
helyesebb irányba terelő gondolatokat ébresszen, az én 
munkám nem volt hiábavaló.

Liska János.

♦  ♦  ♦
i i l
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Ügyész: Dr. Danes Szilárd, ügyvéd.
Pénztáros; Kutlik Endre, főgimnáziumi tanár.
Tagok; a) Az Arad- békési egyházmegyéből: Csepregi

György, esperes (111. Békéscsaba), Dr. Zsilinszky Endre, felügyelő 
(111. Békéscsaba), Jeszenszky Károly, lelkész (lh. Mezőberény) és 
báró Solymossy Lajos, nagybirtokos (lh. Apatelek).

b) A békési egyházmegyéből: Veres József, esperes (lh. 
Orosháza), Haviár Dániel, felügyelő (lh. Szarvas), Dr. ftaviár 
Gyula, kir. közjegyző (lh. Szarvas) és Zvarinyi János, lelkész 
(lh. Szarvas).

c) A csanád-csongrádi egyházmegyéből: Petrovics Soma, 
esperes (lh. Szentes), Hász Antal, felügyelő (lh. Nagybánhegyes), 
Dr. Laurovics János, orvos (lh. Nagylak) és Saguly János, lelkész 
(lh. Pitvaros),

d) A tanári kar részéről : 1., hivatalból : Kutlik Endre, az 
intézet pénztárosa és Mocskonyi József, igazgató-tanár; 2., mint 
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IV.

Az elvégzett tapapyag, beti Óra- 
Szán), a ba&zi)ált tai)köi)yvck 
és a jövő évi taotárgyeloSztáS.

A) ReodeS tantárgyak.

I. osztály.

Vallás, heti 2 óra. Bibliaismertetés. Ószövetségi történetek 
utalással az újszövetségre. A kiválóbb szakaszok olvasása és 
magyarázata. K k : Bereczky S. „Bibliaismertetés“ . Tanár: Lang 
majd Mendöl.

Magyar, heti 5 óra. Nyelvtanból: Egyszerű mondat fa ja i; 
mondat és beszédrészek; igeragozás, névragozás; a hangtan 
elemei. Olvasókönyvből: mesék, mondák, történetek, rajzok, leírá
sok. Költemények tanulása könyvnélkül. Havonként két írásbeli 
dolgozat. K k .: Szinnyei J. „Magyar nyelvtana“ és „Olvasóköny
vének 1. része“ . Tanár: Udvardy.

Latin nyelv, heti 6 óra. Az alaktan főbb részei, névragozás, 
melléknevek fokozása, számnevek, névmások, ha tá rozószókaz 
ige ragozása az activumban. Olvasmányok: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 
7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 19., 20., 24., 25., 26. 
és 30. magyar és latin fejezetek fordítása. Vulpes et uva; Rana 
rupta et bős; Culex et taurus; Vulpes et corvus; Ranae regem 
petunt e. mesék könyvnélkül. Kéthetenkint egy írásbeli dolgozat. 
T k . : Hittrich Ö. Latin olvasó és nyelvtan. T anár: Lang.

2*



Földrajz, heti 3 óra. Földrajzi alapismeretek. A magyar szent 
korona országainak részletes leírása a következő sorrendben: 
Budapest, az alföldek, a középhegység, a dunántúli dombosvidék, 
a felföldek, Fiume, Horvát-Szlavonország. Általános összefoglalás. 
Térképvázlatok. K k .: Vitális István földrajza 1. és Kogutovicz 
Iskolai Atlasz. Tanár: Udvardy.

Természetrajz, heti 2 óra. Közönségesebb növények és házi
állatok leírása. T k . : Szilády Z. Kis Természetrajz. Tanár: Lang.

Számtan. Heti 4 óra. Alapfogalmak : a mennyiség és szám, 
a mennyiség és szám fajai, számlálás és mérés. A négy alapmű
velet közönséges egész, tizedes és közönséges törtszámokkal. Pénz- 
rendszerünk és méterrendszerünk ismertetése. Oszthatósági viszo
nyok. Az időszámítás. A végzett tananyag köréből megfelelő szánni 
házi dolgozat s havonként egy iskolai dolgozat. T k : Dr. Beke 
Manó „Számtan,,. Tanár: Hraskó.

Mértani rajz, heti 3 óra. Planimetriai alaktan: pont, vonal 
és szögek; három, négy és sok szögű idomok ismertetése; a 
kör. Idomok hasonlósága, egybevágósága, idomok symmetriája. Ido
mok kerülete és területe. Egyszerű síkdiszitmények rajzolása körzővel 
és vonalzóval. K k .: Horty Henrik rajzoló geometria 1. rész. Tanár : 
Sziráczky.

Szépírás, heti 1 óra. Vajda Pál szépírási mintái után folyó 
és ütem írás gyakorlása. Tanár: Sziráczky.

Egyházi ének, heti 1 óra. Különböző egyházi ünnepekre 
választott 30 dallamot gyakoroltak be a tanulók. Az ének- és zene
elméletből elsajátították az elemi ismereteket a zenei hangról, a 
vonalrendszerről, kulcsról, hangjegyekről; gyakorolták magukat a 
hangjegyolvasásban és írásban. Tanár: Saskó.

II. osztály.

Vallás, heti 2 óra. Bibliaismertetés. Bibliai történetek az új 
szövetség köréből, hozzájuk fűzött h it- és erkölcstani tanulságok. 
Az új szövetség könyveinek rövid tárgyi ismertetése, kiszemelt 
részletek olvastatása és értelmezése utalással az ó és új szövetség 
összefüggésére. K k .: Bereczky S. „Bibliaismertetés“ . Károli G. 
„U j testamentom“ . Tanár: Dr. Nemes majd Mendöl.

TTIagyar, heti 5 óra. Állandó határozók. Szóösszetétel és 
szóképzés. Szórend. Összetett mondat, mellé- és alárendelt mon
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datok. A nyelvtani anyagnak folytonos gyakorlása elemzés alap
ján. Elbeszélő és leíró prózai olvasmányok. Lírai és epikai versek 
emlékelése és elemzése. Kéthetenkint iskolai írásbeli dolgozat. K k .: 
Szinnyei: Isk. Magyar nyelvtan 11. rész és Császár-Váczy: Magyar 
olvasókönyv 11. Tanár: dr. Nemes.

Latin, heti 6 óra. Az I. oszt. nyelvtani anyag ismétlése; a 
névragozás eltérő esetei. Szenvedő, álszenvedő és rendhagyó igék; 
körülirt igeragozás. Accusativus c. inf., abl. absolutus. Magyarra 
12, latinra 23 gyakorlat fordítása; nyelvtani gyakorlat és tartalmi 
vonatkozás (római történet); mesék, közmondások fordítása, utób
biak emlékelése. Havonkint 2 írásbeli dolgozat. Kk. H ittrich : 
Latin nyelvtan 1., Latin olvasó és gyakorlókönyv 11. Tanár: dr. Nemes.

Földrajz, heti 3 óra. Európa államainak (Magyarországot 
kivéve) részletes leírása; Ázsia és Afrika. Az államok fekvése, 
alakja, nagysága, felülete, hegy- és vízrajza, éghajlata, terményei 
és állatai, lakosai, helységei. Térképrajzolás. Kk. Vitális István: 
Földrajz 11. és a Kogutowicz-féle isk. atlasz. T anár: dr. Nemes.

Természetrajz, heti 2 óra. Néhány ősszel virító növénynek 
leírása. Állattanból: majmok, tengeri emlősök, madarak, csúszó
mászók, kétéltűek, halak legnevezetesebb képviselőinek leírása. 
Rovarok, pókok, százlábúak, rákok, férgek osztályába tartozó s 
vidékünkön élő legfontosabb képviselőinek tárgyalása. Néhány 
feltűnőbb gyümölcsfa, erdei fa és bokor, valamint egyes termesz
tett és vadon termő növény leírása élő példányokon. Növény és 
rovargyűjtés. K k .: Szterényi H ugó: Természetrajz 11. rész. Tanár : 
Plenczner.

Számtan, heti 4 óra. A számítás gyorsítása. Korlátolt pon
tosságú számítások. Arányos mennyiségek. Arányok és aránypárok. 
Százalék számítás és annak alkalmazásai. Kk. Dr. Beke „Szám
tan“ . Tanár: Neumann.

Mértani rajz, heti 3 óra. Stereometriai alaktan. A hasábok, 
gúlák, szabályos testek; a henger, kúp és gömb bemutatása és 
ismertetése. A testek felülete, köbtartalma. A testek axonometrikus 
rajzolása. A testek symmetriája, hasonlósága, egybevágósága. Kk. 
Horty Henrik rajzoló geometriája II. rész. Tanár: Sziráczky.

Szépírás, heti 1 óra. Német nagy és kis betűk írása lapmin
ták után, utóbb német folyóírás. Tanár: Sziráczky.

Egyházi ének, heti 1 óra. Úgymint az 1. osztályban.
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111. osztály.

Vallás, heti 2 óra. A keresztyén egyház rövid története meg
alakulásától napjainkig, különös tekintettel a reformáció és a hazai 
protestáns egyház történetére. Kk. Bereczky S. „A keresztyén 
egyház rövid története“ . Tanár: Hraskó majd Mendöl.

magyar, heti 4 óra. A magyar hang-, szó- és mondattan 
rendszeres tárgyalása elemezéssel kapcsolatban. Költemények emlé
kelése és fejtegetése. Olvasmányok a magyar történelem és mon
davilág köréből; elbeszélések, leírások, rajzok. Havonkint két isk. 
írásbeli dolgozat. Kk. Szinnyei: Rendszeres magyar nyelvtan ; Csá- 
szár-Váczy: Magyar olvasó 111. rész. Tanár : Saskó.

Latin, heti 6 óra. Az alaktan átismétlése után a mondattan
ból : alany, állítmány, jelző, értelmező, az esetek használata, ige
idők és igemódok használata a főmondatokban, az egyenes kér
dés, infinitivus, accusativus cum infinitivo és ablativus absolutus. 
Olvasmányok Cornelius Neposból : Aristides, Hannibal és Miltiades 
3 fejezete; Phaedrusból 17 mese. Könyvnélkül 10 phaedrusi mese. 
Havonkint két iskolai dolgozat. Kk. Dr. Hittrich Ö dön: Latin 
nyelvtan I. és 11. rész., dr. Hittrich Ödön: Latin olvasókönyv a 
gimnáziumok 111. és IV. oszt. számára; Dávid István : Rövid latin 
olvasó- és gyakorlókönyv 11. rész. Tanár: Saskó.

Tlémet, heti 4 óra. Olvasás, írás. Beszédgyakorlatok alapján 
tárgyaltattak a következő olvasmányok : Die Schule, Der Unter
richt und die Schüler, Das Haus, Das Dorf, Die Stadt, Der Tag 
und die Stunde, Die Woche, der Monat un das Jahr, Der Abend, 
Wie ich meinen Tag zubringe, Unser Körper, Unsere Sinne, 
Unsere Nahrung, Die Familie. Költemények: Die Einkehr, Abend
lied. Fordítás magyarról németre. Nyelvtanból : főnév, melléknév 
ragozása, igeragozás a praesensben, a névelő, számnév, névmások 
és elöljárók, a szórend szabályai. Kéthetenkint írásbeli dolgozat. 
Kk. Schuszter Alfréd : Német nyelvtana. Tanár: Plenczner.

Földrajz, heti 2 óra. a) A leíró földrajzból Amerika és Auszt
rália ; b) a mathematikai és fizikai földrajz alapismeretei. Kk. Dr. 
Vitális István : Földrajz 111. rész és Ráth A rno ld : A mathematikai 
és fizikai földrajz elemei. Kogutowicz-féle iskolai atlasz. Tanár: 
Plenczner.

Történelem, heti 3 óra. Magyarország története a mohácsi 
vészig. Kk. Dr. Szigethy Lajos, Magyarok története 1. rész. Helmár 
két térkép a magyar történethez. Tanár; Sárkány.
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Számtan, heti 3 óra. Összetett következtetések. Kamatszámí
tás. Kamatos kamatszámítás. Értékpapírok. Arányos osztás és 
közép értékszámitás. Érmek ismertetése. Láncszabály. Kk. dr. Beke 
„Számtan“ . Tanár: Neumann.

Mértani rajz, heti 2 óra. Planimetriai szerkesztések. Egyenes 
vonalú idomok főbb tulajdonságai; idomok szerkesztése oldal, 
szög és magasság alapján, idomok mérése, idomok osztása, idomok 
átalakítása. Síkdiszitmények rajzolása és festése nagy méretű fali 
minták után. Kk. Horty Henrik rajzoló geometriája 111. rész. Tanár: 
Sziráczky.

Egyházi ének, heti 1 óra. 25 legszokottabb egyházi dallam 
begyakorlása mellett az ének- és zeneelméletből az 1. és 11. osz
tályban tanult elemi ismeretek kiegészítéséül tanulták az ütemet, 
ütemezést, a módosító jeleket. Tanár: Saskó.

I

IV. osztály.

Vallás, heti 2 óra. Keresztyén hit- és erkölcstan tekintettel 
a választó tanokra, bibliára és a társadalmi életre. Kk. Bereczky 
S. „Keresztyén hit- és erkölcstan“ . Tanár: Mendöl.

Magyar, heti 4 óra. A stilus általános és különös tulajdon
ságai. A verstan alapvető elemei, a szokottabb versformák ismer
tetése. A legfontosabb ügyiratok. „To ld i“ fejtegetése. Havonkint 
két írásbeli dolgozat. Kk. Góbi Imre : Stilisztika és verstana és 
Arany-Lehr: Toldija. Tanár : Wünschendorfer.

Latin, heti 6 óra. Az alaktan és az egyszerű mondat alak
tanának tüzetes átismétlése. Infinitivus, participium, gerundium, 
supinum; igeidők és módok használata; összetett mondatok; 
consecutió temporum, mellékmondatok. Oratio recta, obliqua. Főbb 
stilisztikai sajátságok, verstan elemei, hexameter, római naptár. 
Rövidítések. Olvasmányok: Curtiusból: Az issusi csata; Nagy 
Sándor Susaban. Caesarból: Hadjárat a helvetiusok ellen. Ovidi- 
usból: Quattuor aetates mundi, Deucalion és Pyrrha, Philemon és 
Baucis, Orpheus és Eurydice. Körülbelül 100 sor könyvnélkül is. 
Magyarról latinra 20 gyakorlat. Havonkint 2 iskolai dolgozat. Kk. 
Dr. Hittrich Ödön Latin nyelvtan I. rész, Alaktan és II. rész, Mon
dattan. Dr. Hittrich Ödön : Latin olvasókönyv a 111. és IV. osztá
lyok számára. Dávid István: Rövid latin olvasó- és gyakorló
könyv. Tanár: Liska,
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Német, heti 3 óra. Olvasmányok fordítása németről magyarra 
és viszont. Az olvasmányokkal kapcsolatos beszédgyakorlatok. 
Versek emlékelése. Ige és névragozás. Havonkint 2 írásbeli dol
gozat. Kk. Schuszter: Német nyelvtana. Tanár: Wünschendorfer.

Történelem, heti 3 óra. Magyarország története a mohácsi vésztől 
1867-ig. Hazánk a jelenkorban: földrajz, közgazdaság, néprajzi, 
mivelődési, alkotmányos viszonyok . Horvátország ; közös ügyek; 
Ausztria. Kk. Dr. Szigethy L., Magyarok története 11. rész. Helmár, 
Két térkép a magyar történethez. Tanár : Sárkány.

Természetrajz (Növénytan), heti 3 óra. Az őszi flóra kiválóbb 
képviselői. A növények külső tagoltsága. A biológiai és élettani 
anyag megértésére szükséges chemiai ismeretek röviden. A növé
nyek 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 lV-ik osztály szá
mára. Tanár : Plenczner.

mennyiségtan, heti 3 óra. Bevezetés az algebrába. Az abso
lut számokkal való műveletek áttekintése — különös tekintettel az 
összeadás és szorzás kommutativ és associativ törvényeire. A 
negativ szám bevezetése. A relativ számok. A relativ számokkal 
végezhető alapműveletek közül az összeadás,kivonás, szorzás, osztás 
és hatványozás. Algebrai kifejezések és közönséges számok máso
dik és harmadik hatványa. A legnagyobb közös osztó és legkisebb 
közös többszörös. Az algebrai törtek tana. Elsőfokú egyenletek egy 
ismeretlennel. Arányok és arányiatok. A végzett tananyag köréből 
megfelelő számú házi dolgozat s havonkint egy iskolai dolgozat. Kk. 
König-Beke : „Algebra“ . Tanár: Hraskó.

Mértani rajz, heti 2 óra. Planimetriai szerkesztések. A kör 
és legfontosabb tulajdonságai; a kör érintőire vonatkozó szerkesz
tések; két kür relativ helyzete. Az ellipsis, parabola és hyperbola 
ismertetése, alkotó részei, szerkesztése és érintőiről. Szabadkézi 
rajzolás nagyméretű lapminták után. Kk. Horty Henrik Rajzoló 
geometriája IV. rész. Tanár: Sziráczky.

Egyházi ének, heti 1 óra. Úgy mint a 111. osztályban.

V. osztály.

Vallás, heti 2 óra. A biblia könyveinek rendszeres ismerte
tése. Kiválóbb szakaszainak olvastatása és megbeszélése. Ének. Kk.
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Batizfalvy-Bereczky: Bibliaismertetés. Károly i: „Szent Biblia“ .
Tanár: Plenczner majd Mendöl.

Magyar, heti 3 óra. Szerkesztéstan : a prózai műfajok elmé
lete ; történetírás, szónoklat, értekezés, leírás, levél, megfelelő 
olvasmányokkal. A ballada és románc elmélete Arany s egyéb 
írók idevágó müvei alapján. Havonkint házi vagy iskolai írás
beli dolgozat. Kk. Riedl „Rhetorika“ , Greguss-Beöthy „Magyar 
balladák“ . Tanár: Udvardy.

Latin, heti 6 óra. Olvasmányok: Cicerónak Cn. Pompeius 
mellett tartott beszéde cseké'y kihagyásokkal és Archias költő 
érdekében tartott beszédének javarésze. Ovidius önéletleírása, 
(Tristium 1. IV. 10.); az Átváltozásokból: Philemon és Baucis, 
Midas ; a Naptárból : Róma alapítása, Remus halála, Gabii elfog
lalása, Fabiusok veszte, Újév napja, Janus, Feralia, Caristia, Ter
minálja, Árion. Könyvnélkíil : Ovidius életrajza, Róma alapítása. 
Cicero és Ovidius élete és művei. A régiségtanból a római állam- 
szervezet, állami hivatalok, provinciák, pénzügy. Havonkint két 
iskolai dolgozat. Kk. Dr. Geréb József: Cicero védőbeszéde A. Lie. 
Archias ügyében; dr. Kont Ignácz: M. T. Cic. De imperio Cn. 
Pom pei; dr. Csengeri János : Szemelvények Ovidiusból; dr. 
Schmidt Márton: Római régiségek. Tanár: Saskó.

Görög, heti 5 óra. Az attikai nyelvjárás alaktana a „m i“ 
végű igékig. Az alaktan begyakorlása megfelelő görög-magyar és 
magyar-görög gyakorlatok, erkölcsi mondások és mesék alapján. 
Havonkint 2 iskolai dolgozat. Kk. Dr. Szamosi János: Görög 
nyelvtan és Görög olvasókönyv. Tanár: Kutlik.

Német nyelv, heti 3 óra. Der Bau des Hauses. Unsere Woh
nung. *Das Vaterhaus. Das Gewerbe. Der höfliche Knabe. Der 
Kaufmann und der Schiffer. ^Mutterliebe. Der beste Empfehlungs
brief. *Das Erkennen. *Das Riesenspielzeug. Verhehr und Handel. 
Brief des Schülers Karl an seinen Schulfreund (Ausflug auf eine 
Ruine) Einrichtungen unserer Eisenbahn. Unsere Post. Antwort 
Franzens. Bezirk, Komitat und Land. *Rat des Vaters an seinen 
Sohn. Vom Bäumlein, das andere Blätter hat gewollt. A *-gal jel
zettek könyvnélkül. Beszédgyakorlatok a tárgyalt olvasmányok 
alapján. Az alaktan rendszeres összefoglalása. Kéthetenkint egy 
iskolai írásbeli dolgozat. Tk. Schuster Alfréd : Német nyelvkönyv 
11. rész. Tanár: Lang.

Történelem, heti 3 óra. Az ókor története: a keleti népek, a 
görögök és a rómaiak 476-ig Kr. u. Kk. Dr. Szigethy L., Egye-
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temes történet 1. rész. Kogutowicz M. Történelmi atlasz. Tanár: 
Sárkány.

Mennyiségtan, heti 3 óra. a) Algebra: Elsőfokú egyenletek 
több ismeretlennel. Négyzetgyök s a másodfokú egyenlet. Köb
gyök. b) Geometria: Az egyenesek fekvése a síkban, síkidomok 
egybevágása, hasonlósága és területe. Kk. Dr. Kőnig-Dr. Beke 
„Algebra“ , Dr. Lutter-Éberling „Geometria“ . T aná r: Neumann.

Természetrajz, heti 3 óra. (Állattan). Általános állattan. Az 
állati szervek és szervrendszerek leírása. A hét állattörzs és főbb 
osztályaik illetőleg rendjeik leírása, kiváló tekintettel a Magyaror
szágon élő közönségesebb s fontosabb fajokra s földrajzi elterje
désükre. Kk. Szterényi H .: Állattan az V. osztály számára. Tanár: 
Plenczner.

Görögpótló magyar, heti 3 óra. Görög és magyar epikai 
költészet : llias, Odyssea. Poraiból megéledett Phönix. Buda halála. 
Görög és magyar történetírás. Herodotos, Heltai, Bethlen, Kemény, 
Cserei, br. Apor. Kk. Kempf „Homeros Iliása“ . Geréb „Szemel
vények Herodotosból“ . Badics „Magyar irodalmi olvasókönyv 1. r. 
Tanár: Udvardy majd Mendöl.

Görögpótló rajz, heti 2 óra. Stylizált levelek és virágok és 
különféle stilü ékítmények rajzolása és festése nagyméretű fali 
minták után; később egyszerű stereometriai testeknek szemlélet 
alapján való rajzolása és árnyékolása. Tanár: Sziráczky.

VI. osztály.

Vallás, heti 2 óra. Az egyház története megalakulásától nap
jainkig, tekintettel a tan, istentisztelet és alkotmány fejlődésére. 
Ének. Kk. Bereczky „A  keresztyén egyház története“ . T aná r: 
Plenczner majd Mendöl.

TTlagyar, heti 3 óra. A költői műfajok elmélete: líra, epika, 
dráma. A legjelesebb alkotások alapján a műfajok osztályozása. A 
képzőművészetek alapvető fogalmai. Havonkint házi, vagy iskolai 
írásbeli dolgozat. Kk. Riedl F. „Poétikája“ , Schakspere „Julius 
Csaesárja“ . Tanár: Udvardy.

Latin, heti 5 óra. Livius XXI. és XXIl.-ik könyvéből szemel
vények. Verg. Aeneiséből a ll.- ik  könyv egészen, a lll.-ik  és lV.-ik 
könyvből szemelvények. Livius és Vergilius életrajza, magán, 
hadügyi és vallásrégiségek. Havonkint két iskolai dolgozat. Heten-
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kint 1 órán fordítás magyarról latinra a nyelvtan és mondattan 
gyakorlásával. Kk. P. Vergilii M. Aeneidos libri XII. Pirchala 
1—VI. ének. Bartal-Malmosi T. Livü ab űrbe condita liber 
XXI—XXII. Latin stílusgyakorlatok Liviushoz és Vergiliuslioz. Szabó 
K .— Wirth. Dr. Schmidt Márton „Római régiségek“ . Tanár: Liska.

Görög, heti 5 óra. Xenophonból: Kyros neveltetése, Sokrates 
vallásossága. Solon, Tyrtaios, Theognis, Archilochos, Alkaios, 
Anakreon, Sappho költeményeiből, Anacreontea; Szamosi olvasó
könyvéből : A Diogenes, Themistokles, Nagy Sándor, spártaiak, 
spártai nőkről szóló olvasmányok. Nyelvtanból a „m i“ végű és 
rendhagyó igék, mondattan az olvasmányokkal kapcsolatban. Kk. 
Szamosi János „Görög nyelv- és mondattan“ . Szamosi János 
„Görög olvasókönyv“ . Dr. Geréb „Görög prózai szemelvények 
Herodotos, Xenophon és Platon irataiból“ . Dr. Keczer Géza „An- 
thologia lyrica Graeca“ . Tanár: Liska.

Német, heti 3 óra. A nyelvtan átismétlése és gyakorlása mel
lett prózai és költői művek fordítása, legnagyobbrészt könyvnélkiil is. 
Prózák: Der kluge Sultan, Erzählung aus dem Morgenlande, das 
Wunderkästchen, die leichteste Todesstafe, ein gutes Recept, der 
Seiler von Fürfeld, die Ungarn in St. Gallen, Rudolf von Habs
burg, Columbus, der Löwe. Költemények : der Fischer, der Schatz
gräber, Erlkönig, Ballade, der Ring des Polykrates, die Teilung 
der Erde, das Glück von Edenhall, des Sängers Fluch, die Gren
adiere, die Wallfahrt nach Kevlaar. Kéthetenkint írásbeli dolgozat 
az olvasmányok köréből. Kk. Albrecht „Német olvasókönyv 11. r.“ 
Tanár: Udvardy.

történelem, heti 3 óra. A középkor és újkor története 1648-ig. 
Kk. Dr. Szigethy L., Egyetemes történet 11. rész. Kogutowicz M. 
Történelmi atlasz. Tanár: Sárkány.

mennyiségtan, heti 4 óra. a) Algebra : A hatványozás álta
lánosítása. Számrendszerek. Tizedes törtek. Logarithmusok. Arith- 
metikai- és véges geometriai sor. b) Geometria : A kör. Gonio- 
metria és trigonometria. Magasság- és távolságmérések. Kk. Dr. 
König-Dr. Beke „Algebra“ , Dr. Lutter-Éberling „Geometria“ , Dr. 
Polikeit „Logarithmusok“ . Tanár : Neumann.

Természetrajz, (Ásvány- és vegytan) heti 3 óra. Chemiai és 
ásványtani alapfogalmak. A már szerzett chemiai ismeretek kibő
vítése. Elem, vegyület, elegy, keverék ; bázis, sav és só fogalma: 
mesterségesen előállított sók, gyakorlati értékük. Chemiai átalaku
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lások. Kristályrendszerek. Ásványrendszer. Legfontosabb ásványok 
leírása s ezekkel kapcsolatosan az egyszerű és összetett közetek 
leírása. A geológia alapfogalmai. Kk. Dr. Hankó-Melczer: Ásvány
tan és chemia“ és Szterényi: Kristályminták. Tanár: Plenczner.

Görögpótló magyar, heti 3 óra. Szemelvények a görög- és 
a klasszikus versmértékű magyar lírai költészetből. A görög dráma 
története és elmélete. Sophokles Antigonéja és Euripides aulisi Iphige- 
niája részletesen tárgyalva. Kk. Dr. Badics Ferencz: Magyar irodalmi 
olvasókönyv 11. köt., Schill Salamon: A görög irodalom története, 
Sophokles-Csiky : Antigone és Euripides-Radó: Iphigenia Aulisban- 
Tanár: Mocskonyi.

Görögpótló rajz, heti 2 óra. Stereometriai testeknek és testcso
portnak rajzolása távlatilag különféle modorban, később használati 
tárgyak rajzolása és árnyékolása ceruza, szén, tus és festékkel. 
Tanár: Sziráczky.

Vll. osztály.

Vallás, heti 2 óra. A magyar protestáns egyház története 
napjainkig. Ének. Kk. Bereczky S. „A  magyar prot. egyház tör
ténete.“ Tanár: Dr. Nemes majd Mendöl.

TTtagyar, heti 3 óra. A magyar nemzeti irodalom története 
Kisfaludy Károlyig. Szemelvények a jelesebb írókból. Havonkint 
egy írásbeli dolgozat. Kk. Beöthy: Irodalomtörténet 11. rész. 
Tanár: Wünschendorfer.

Latin, heti 5 óra. Verg. Aen. VI. 41— 155, 236—294, 384— 
466, 477— 901-ig. Vll. 286—340, Vili. 406—453, 608—731, IX. 
366—449. Cic. Cat. I. — Sail. Jug. 1—37. A tárgyalt írók életrajza 
és munkái, Régiségtan. Nyelvtani ismétlések. Kéthetenkint 1 iskolai 
dolgozat. Kk. Verg. Aen. ed. Geyza Némethy. Cic. Or. IV. in Cat. 
Dr. Boros György. — Sail. Bell. Jug. ed. Quil. Pecz. Latin stilgya- 
korlatok 111. Cserny-Dávid. Római régiségtan. Dr. Cserép József. 
Tanár: Kutlik.

Görög, heti 5 óra. Homeros Odysseia IX. (566 sor), X. 
(405 s.). Herodotosból: 1, 7, 14 és 15 szemelvény. Homeros köl
tészete, a görög próza és történetírás fejlődése. Havonként két 
iskolai dolgozat felváltva görögre és magyarra való ford. Kk. Dr. Csen
ged János : Homeros Odysseia. Geréb József: Görög prózai szemel
vények Herodotos, Xenophon és Platon irataiból. Tanár: Mocskonyi.
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Német, heti 3 óra. A német irodalomtörténet ismertetése főbb 
vonásokban a legrégibb időktől Lessingig. Szemelvények a jele
sebb irodalmi termékekből. Fordítás magyarról németre. Részletek 
Schiller: Teli Vilmos c. drámájából. Havonkint egy írásbeli dol
gozat. Kk. Schuszter: Német irodalomtörténete a VII. o. számára 
és Schiller: Wilhelm Tell-je. Tanár: Wünschendorfer.

Történelem, heti 3 óra. Az újkor története 1648-tól a jelen
korig. Európa és Amerika államainak jelenkori viszonyai földrajzi, 
közgazdasági, néprajzi, alkotmányos tekintetben; városok, gyar
matok. Kk. Dr. Szigethy L , Egyetemes történet 111. r. Kogutowicz 
M. Történelmi atlasz. Tanár: Sárkány.

Mennyiségtan, heti 3 óra. a) Algebra : A kamatos kamat
számítás fogalma és alapképlete. Decursiv és anticipativ kamato
zás. Az évi betét és járadékszámítás. A kölcsönök törlesztése 
(amortisació). A végtelen geometriai haladvány és a szakaszos 
tizedes törtek. A másodfokú egyenletek elmélete. A másodfokú 
függvények szélső értékei, b) Geometria : A stereometria bevezető 
tételei. Szabályos testek. A hasáb, gúla, henger, kúp és a gömb- 
számitása. Az algebra és geometria kapcsolata. A végzett tan
anyag köréből megfelelő számú házi feladat s havonkint egy 
iskolai dolgozat. Kk. König-Beke „Algebra“ . Lutter-Eberling „Geo
metria“ - Polikeit „Logarithmusok“ . Tanár: Hraskó.

Természettan, heti 4 óra. A szilárd, cseppfolyós és légnemű 
testek mehanikája. Akustika. Optika. Tk. Fehár-Szekeres „Kísérleti 
Természettan“ . T anár: Hraskó.

Görögpótló magyar, heti 3 óra. Thukydides és Demosthenes 
kapcsolatban magyar történetírókkal és szónokokkal. A görög iro
dalom korszakai és főképviselői. Kk. Szemelvények Thukydidesból. 
Ford. Szilasi Móric. Görögpótló magyar irod. olvasmányok 111. k. 
Jancsó Benedek. Görög irod. történet. Schill Salamon. Demosthe
nes válogatott beszédei. Dr. Földi József. Tanár: Kutlik.

Görögpótló rajz, heti 2 óra. Építészeti díszletek, gyümölcs 
útánzatok, állatfejek rajzolása és árnyékolása különféle modorban 
fősz minták után. Tanár: Sziráczky.

Vili. osztály.

Vallás, heti 2 óra. Evang. hit- és erkölcstan tárgyalása 
tekintettel a bibliára és az életre. Egyházalkotmány. Ének. Kk. 
Bancsó: Keresztyén hit- és erkölcstan. Tanár: Mendöl.
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Magyar, heti .3 óra. A magyar nemzeti irodalom története 
Kisfaludy Károlytól. A legjellemzőbb alkotások elemzése; az író és 
a kor megvilágítása. Havonkint egy Írásbeli dolgozat. Kk. Beöthy: 
Irodalomtörténet 11. része. Tanár: Wünschendorfer.

Latin nyelv, heti 4 óra. Tacitus Annales VI. 50; XII. 56. 57. 
66. 67. 68. XIV. 3. 4. 7. 8. 9. 10. XIX. 33. 34. 35. XX. 38. 40.
44. Horatius, Carm. 1. 1. 14. 37. 11. 3. 7. 17. 111. 1. 9. 30. IV. 7.
Carm. saecul. Epod. 2. Sat. 1. 9. 11. 6. Epist. 11. 3. Szemelvények 
Cicero de officiis c. művéből. A római irodalom története ; régiség
tan ; nyelvtani ismétlések. Kéthetenkint egy iskolai írásbeli dolgozat. 
Tk. Cicero de officiis (Csengeri); Wirth Gy. Horatius költeményei. 
Schmidt A. : Szemelvények Tacitusból, Cserép : Római régiségek. 
Tanár: Lang János.

Görög, heti 4 óra. Horn. II. 111. 1—398, IV. 1—222, V.
84—430, 711—909, VI. 119— 368, Vll. 1—322, Vili. 335—488,
553—565, IX. 1—49-ig Platon Apológiája és Kritonja szemelvé- 
nyesen. Kéthetenkint egy iskolai dolgozat. Kk. Szemelvények Home- 
ros Iliásából. Dr. Csengery János. Szemelvények Herodotos, Xe
nophon és Platonból. Dr. Geréb József. Tanár: Kutlik.

Német nyelv, heti 3 óra. A német irodalom második virág
zásának kora. Der Hainbund. Herder. Goethe. Schiller. Die roman
tische Schule. Dichter der Befreiungskriege Die Schwäbische 
Schule. Heine. Lenau. Grillparzer. Lessing: Minna v. Barn
helm olvasása. Havonkint egy írásbeli dolgozat. Kk. Schuster 
Alfréd: Német irodalom történeti tankönyv II. r. Tanár: Lang.

Történelem, heti 3 óra. A magyar nemzet története 1867-ig, 
folytonos figyelemmel a világtörténelmi összefüggésre. Hazánk 
jelenkori közgazdasági, népesedési, alkotmányos viszonyai. Kk. Dr. 
Szigethy L., A magyar nemzet története s a mai magyar állam 
ismertetése. Kogutowicz M. Magyar történelmi atlasz. Tanár: 
Sárkány.

Mennyiségtan, heti 2 óra. a) Algebra : A kombinatorika ele
mei. Binomiális tétel. Az algebra összefoglaló áttekintése, b) Geo
metria : A gömbháromszögtan cosinus tétele és ennek alkalma
zása a földrajzi helyek távolságának meghatározására. A geometria 
összefoglaló áttekintése. Kk. Dr. König-Dr. Beke „Algebra“ , Dr. 
Lutter-Éberling „Geometria“ , Dr. Polikeit „Logarithmusok“ . Tanár: 
Neumann.
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Cermészettan, heti 4 óra. Hőtan. A mágnesség és elektro
mosság. A kozmográfia elemei. Tk. Fehér-Szekeres „Kísérleti 
Természettan“ . Tanár: Hraskó.

Bölcsészet, heti 3 óra. A lelki élet tüneményeinek ismerte
tése és magyarázata; a helyes gondolkodás törvényei. Példák 
közös megbeszélése; fejezetek Wundt, Ranschburg, Lehmann 
munkáiból. Kk. Szitnyai: Lélektan és Logika. Tanár: dr. Nemes.

Görögpótló magyar, heti 2 óra. A görög bölcsészet fejlődése 
Thalestól Aristotelesig.Platontól: Apologia, Kriton, Politeia. írás
beli dolgozatok. A görög művészet főbb alkotásainak ismertetése; 
gipsz-másolatok bemutatása. Kk. Alexander Bernát: Platón és 
Aristoteles ; Schill Salamon : Görög irodalomtörténet; Zsámboky 
G yula: A görög szobrászat kiválóbb alkotásainak ismertetése. 
Tanár: Wünschendorfer.

Görögpótló rajz, heti 2 óra. Virág és gyümölcs utánzatok, 
emberi és állatfők rajzolása fősz minták után, utóbb természet 
után való rajzolásban és festésben is gyakorolták magukat. Tanár: 
Sziráczky.

B) ReQdkiVüli tantárgyak.
Egészségtan, heti 2 óra. Az ember szervezete. Első segély. 

Tápszerek. Lakások. Csatornázás. Szellőzés. Fűtés, Világítás. Fer
tőző betegségek. E tárgyat tanulta kötelezőleg a VII. osztály s a 
VIII. osztálybeliek közül az önként válalkozók. Tanár: dr. Takács.

Francia nyelv, heti 2 óra. A nevek deklinációja. A mellék
név. A számnév és névmás. Az avoir és étre segédigék ragozása. 
A rendes ragozásé igék. Fordítás franciából magyarra és magyar
ból franciára. A haladók olvasták Seribe és Legouvé „Les doigts 
de fée“  cimü vígjátékét. — Kk. Bartos-Chovancsák: Francia nyelv- 
és olvasókönyv. — A tanfolyamon résztvettek:
Esztergály Gyula VIII. o. t. haladó Tepliczky János VII. o. t. kezdő 
Némedy János „  „  „  „  Gohér Mihály V. „  „  „
Szemző Pál VII. „  „  „  Grósz Jenő „  „  „  „
Szokoly Pál „  „  „  „  Tanár: Kutlik.

Szabadkézi rajz. Szabadkézi rajzra heti 2 órában 10 tanuló 
járt. A kezdők stylizált levelek és virágok rajzolása és színezésében 
gyakorolták magukat; a haladók egyszerűbb tájképeket, csendéleti 
képeket rajzoltak és festettek. Évi tandíj 12 korona volt. T anár: 
Sziráczky.
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Gyorsírás, heti 1— 1 órában a kezdők és haladók számára. 
30 tanuló tanulta a levelező gyorsírást és 6 tanuló a vitaírást a 
Gabelsberger-Markovics módszere szerint, dr. Forrai Soma kézi
könyvei alapján. A gyorsírókor rendezett egy háziversenyt. A ta
nulóknak a kör könyvtára az olvasás begyakorlása céljából könyveket 
bocsátott ki. Tanár: Saskó.

Vívás. A kardvívást október 15-től február 15-ig heti 2 órá
ban 7 tanuló gyakorolta be, mert a 15 jelentkező közül 4-en ki
betegedtek, 4-en pedig megkéstek a jelentkezéssel. — A jelzett 
időre a tanulók 20 korona tandijat és 4 korona szerhasználati dijat 
fizettek. A vívók nevei: Gutwein János, Temesváry Pál, Újhelyi 
Mihály V ili. évesek ; Bállá Pál, W olf Gyula VII. évesek; Lehoczky 
István VI. és Major Árpád V. o. t. Tanár: Oláh.

C) Magyar Stilfgladváijyok.
V. osztály.

Tanár: Udvardy.

Az ősz érkezésének jelei. — A magyar történet tanulása ér
dekes és fontos. — Elbeszélés (szabad téma). — Mennyiben felel 
meg a „Kádár Kata“  c. népballada a ballada követelményeinek ?
— Repetitio est mater studiorum. — „A  felirati beszéd“  I. részé
nek gondolatmenete. — Szónoki beszéd (szabad téma). — Év 
végén (elmélkedés.)

VI. osztály.
Tanár: Udvardy.

Mi okozza a művészetek külömbségét ? — „Nem hal meg az, 
ki milliókra költi dús élte kincsét, ámbár napja múl“ . — A „Fóti 
dal“  eszmemenete s rövid jellemzése. — Karácsony, a szeretet ün
nepe. — A „Szép Ilonka“  c. költői elbeszélés méltatása. — Ho
gyan veszi rá Cassius Brutust a Caesar ellen való összeesküvésre ?
— Julius Caesar tragikuma. — Melyik költői műfajban nyilatkozik 
meg leginkább a hazafiság ?

VII. osztály.
Tanár: Wünschendorfer.

1. A helyzet komikuma. (Példák a mindennapi életből). 2. 
A viz az ember szolgálatában. 3. Kódexek és krónikák. 4. A mo-



33

hácsi vész, a reformáció és a magyar irodalom. 5. Tragikus hősök 
a történelemben. 6. Hol legtöbb honfivér lepé a harci síkokat, A 
népszabadság ott tenyészt legszebb virágokat. (Bajza : Apotheosis) 
7. Baróti Szabó Dávid: „Egy ledőlt diófához“  és Virág Benedek: 
„Változás“  című ódája (Párhuzam). 8. Non est ad astra mollis e 
terris via (B. Balassa B. sírfelirata).

VIII. osztály.
T anár: Wünschendorfer.

1. A „Zrinyiász“  szerkezete. 2. Október hatodika (Beszéd). 
3. A hő hatása a testek halmazállapotára. 4. Magyar irodalmi 
viták. 5. A történeti események hatása az irodalomra. 6. Bercsényi 
és Bajza: „Fohászkodása“ . 7. Petőfi hazafias versei. 8. Finis co- 
ronat opus. (Elmélkedés).

1

3
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D) Tai)tárgy-elosztá&

T a n á r
Tantárgyak óra

I. II. III.

Hraskó Kálmán Számtan 4

Kutlik Endre

Lang János Latin 6 Latin 6

Liska János

Mendöl Lajos Vallás 2 Vallás 2 Vallás 2

Mocskonyi József

Dr. Nemes Béla
Latin 6 
Magyar 4 
Német 4

Neumann Jenő Számtan 4 Számtan 3

Oláh Miklós Torna 2 
Szépírás 1

Torna 2 
Szépírás 1

Torna 2

Plencner Lajos Földrajz 3 
Term. r. 2

Term. r. 2 Földrajz 2

Saskó Sámuel

Sárkány Imre Történet 3

Sziráczky Gyula Rajz 3 Rajz 3 Rajz 2

Udvardy Sándor Magyar 5 
Földrajz 3

Wiinschendorfer Aladár Magyar 5

Összesen : 28 28 28
Osztálytanárok Plenczner Lang Dr. Nemes
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az 1911— 12. taoé^rg.

száma osztályonként
Össz.

IV. V. VI. VII. VIII.

Mennyis. 3 Fizika 4 Fizika 4 
Mennyis. 2 17

Görög 5 Görög 5 Latin 4 
Gör. p. 2 16

Német 3 Német 3 18

Latin 6 Latin 5
Görög 5 16

Vallás 2 Vallás 2 Vallás 2 
Gör. p. 3 Vallás 2 Vallás 2 19

Gör. p. 3 Görög 4 7

Bölcsészet3 17

Mennyis. 3 Mennyis. 4 Mennyis. 3 17

Torna 2 Torna 2 Torna 2 Torna 2 Torna 2 18

Terin. r. 3 Terin. r. 3 Term. r. 3 18

Latin 6 Magyar 3 
Qör p. 3 Latin 5 17

Történet 3 Történet 3 Történet 3 Történet 3 Történet 3 18

Rajz 2 Rajz 2 Rajz 2 Rajz 2 Rajz 2 18

Magyar 3 Magyar 3 
Német 3 17

Magyar 4 
Német 3

Magyar 3 
Német 3 18

28 3C+5 3 0 15 30+5 3 0 )4 232+19
Wünschen-

dorfer Liska Saskó Udvardy Kutlik 251
3*



V.

A találók névsora,
Vallása ?S illetősége-

I. osztály.

(Osztálytanár: LANG.)

Ádász János ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Antal János „ „ . „ Tótkomlós, „
Arany Béla ref. Gyoma, Békésm.
Bácsi István ref. „ „ (Kimaradt.)

5 Bajza Márton ág. h. ev. Antalfalva, Torontálm.
Barta Pál róm. kath. Czibakháza, J.-N.-K.-Szolnokm. 
Bencsik Lajos róm. kath. B.-Szentandrás, Békésm. 
Boldóczky Gusztáv ág. h. ev. Petrőcz, Bács-Bodrogm. 
Bolla Sándor ág. h. ev. Pusztaföldvár, Békésm.

10 Csicsely János „ „ „ Szarvas, „
Deák Ferencz róm. kath. „ „
Demcsák Lajos ág. h. ev. „ „
Dispiter Pál ág. h. ev. Kondoros „
Fischer Lajos róm. kath. Szarvas, Békésm. (Ism.) 

15 Frecska András ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Gaál János Jenő „ „ „ „ „ (Ism.)
Gaál János Kálmán „ „ „ „ (Ism.)
Glück Jenő izr. „  „
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Gross László izr. Szarvas, Békésm.
20 Hanó József ág. h. ev. Szarvas, Békésm.

Holmik Károly róm. kath. Szarvas, Békésm.
Inczédy László ág. h. ev. Budapest.
Judt János ág. h. ev. Cservenka, Bács-Bodrogm. 
Kalus Nándor izr. Szarvas, Békésm. (Kimaradt.)

25 Kapuszta János ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Kasnyik János „ „
Kárándi László ref. Rézovác. Verőcém.
Kepenyes András ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Király Sándor ág. h. ev. Orosháza, „

30 Kis András ág. h. ev. Szarvas, „
Krizsánszky Mihály róm. kath. Szarvas, Békésm. 
Laczkó László ág. h. ev. Libetbánya, Zólyomm. 
Legyesi Samu ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Liska János ág. h. ev. „ „

35 Liska Jenő „ „ „ „ „
Litauszky János ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Marsai Sándor ág. h. ev. Szarvas, Békésm. (Ismétlő.)
Medvegy Béla „ „ „
Megyik János „ „ „ Derékegyháza, Békésm.

40 Misik János „ „ „ Szarvas, Békésm.
Ország Pál izr. Kondoros „
Palkovics Iván ág. h. ev. Szarvas, „
Palyó István
Pap András ref. Öcsöd, 

45 Péterffy Jenő róm. kath. 
Piliszky Lajos ág. h. ev. 
Polónyi Endre „ „ „
Pollák Imre róm. kath. 
Privler Pál „ „

50 Prjevara János ág. h. ev. 
Ridegh János ág. h. ev. 
Rohály Pál „ „ „

(Ismétlő.)

(Ismétlő.)

(Ismétlő.)

(Kimaradt.)
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Ruzsicska Andor ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Sárkány András „ „ „ „ „

55 Schultz Sándor „ „ „ „ „
Simon Endre rom. kath. „ „
Soós Lajos ág. h. ev. Orosháza „
Stern Vilmos izr. Gádoros, „
Szarka Lajos róm. kath. Szarvas, „

60 Sziráczky István ág. h. ev. Szarvas, „
Szrnka Ferenc „ „ „
Sztáli János ág. h. ev. Kondoros, „
Szuchovszky Sándor ág. h. ev. Káva, P.-P.-S.-K.-Kúnm. 
Szvák Pál ág. h. ev. Szarvas, Békésm.

65 T isljar János ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Tóth Mihály „ „ „ „ „ (Ismétlő).
Tóth Pál róm. kath. B.-Szentandrás, Békésm.
Thury Jenő ág. h. ev. Szarvas, „
Udvardy Sándor ág. h. ev. Szarvas, „

70 Ungár Zoltán izr. „  „
Weiczner Jenő „ „ „
Weiczner Sándor izr. Csorvás „

MAGÁNTANULÓK:

Kergyó György ág. h. ev. Tótkomlós Békésm. 
Péteri Imre róm. kath. B.-Szentandrás „

75 Sinka János „ „ Budapest.
Összesen: 75.

II. osztály.

(Osztálytanár: DR. NEMES.)

Adamcsok Lajos ág. h. ev. Kondoros, Békésm. 
Ágoston József róm. kath. Tápiószentmárton, Pestm. 
Bangya Géza ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Behan István ág. h. ev. „ „ (Ismétlő).

5 Benczúr Imre „ „ „
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Benczúr Lajos ág. h. ev. Csabacsüd, Békésm.
Bravek István róm. kath. Szarvas, „
Dauda Sándor ág. h. ev. Szarvas „
Diel József róm. kath. Endremajor, Torontóim.

10 Fábri István ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Fekete Kálmán róm. kath. Kondoros, Békésm. (Ism.) 
Fertig Lothár ág. h. ev. Szarvas, „
Fuchs Jakab ág. h. ev. Kölpény, Bácsm.
Gaál László „ „ „ Szarvas, Békésm.

15 Gulyás Jenő ref. Nagymajlát, Csanádm.
Gyurik Béla ref. Szarvas, Békésm.
Hnustyan István ág. h. ev. Nagylak, Csanádm.
Hriesik Márton ág. h. ev. Antalfalva, Torontóim.
Imro János „ „ „

20 Janurik György „ „ „ Szarvas, Békésm. (Évk. kil.) 
Kecskés Árpád róm. kath. „ „ (Ismétlő.)
Király József ág. h. ev. Orosháza, „
Kiss Mátyás „ „ „ Szarvas, „ (Évk. kil.)
Klein Imre izr. Szarvas, „

25 Komár Pál ág. h. ev. Szarvas, „
Komár Jenő róm. kath. „ „
Kreischer János ág. h. ev. Sajkásszentiván, Bácsm. 
Krucsan Illés gör. kel. román Magyar-Pécska, Aradm. 
Kürtösi József ág. h. ev. Szarvas, Békésm.

30 Kürtösi Ödön „ „ „ „ „
Litauszky János ág. h. ev. „ „
Magyar Tihamér ref. Szarvas, Békésm.
Marcsek Lajos róm. kath. Nagybátony, Hevesül. 
Marssó László róm. kath. Szarvas, Békésm.

35 Medvegy György ág. h. ev. „  „
Melis Pál ág. h. ev. „  „
Messzik Ernő ág. h. ev. Kiskér, Bácsm.
Mészáros Loránd ref. Szarvas, Békésm.
Némedy Gyula ág. h. ev. „ „
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40 Nippold Károly ág. h. ev. Sajkásszentiván, Bácsm. 
Oncsik Pál ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Popják Béla „ „ „
Schreiber Gyula izr. ,, „
Sebes Pál izr. Szeghalom, „

45 Soós István ref. Öcsöd, „
Szivák Márton ref. Szarvas, „
Trnovszky Jevő ág. h. ev. Tótkomlós, Békésm.
Ungár László izr. Szarvas, „
Varga László ref. Gyoma, ,,

50 Varga Pál ref. Szarvas, „
Winternitz Arnold r. kath. Királyság-puszta, Csanádm.

MAGÁNTANULÓK:

Kiss Dezső ref. Melinda-puszta, Békésm.
Masznyik Lajos ág. h. ev. Gyorok, Aradm.

Összesen : 53.

III. osztály.

(Osztálytanár: PLENCZNER).

Abonyi Pál izr. Tiszaföldvár, J.-N.-K.-Szolnokm. 
Adamkovics Ágoston ág. h. ev. Nagylak, Csanádm. 
Badár Gábor ref. Jurenákmajor, Békésm.
Bagi János róm. kath. B.-Szentandrás, Békésm.

5 Bagi Lajos „
Barta József ,, „  Czibakháza, J.-N.-K.-Szolnokm.
Bernáth Kálmán róm. kath. Nagyszénás, Békésm. 
Birmann Jakab ág. h. ev. Torzsa, Bács-Bodrogm. 
Biró Miklós izr. Tiszaföldvár, J.-N.-K.-Szolnokm.

10 Borgulya András ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Bük Pál Dezső izr. „  „
Czirbusz Endre ág. h. ev. Kondoros, „
Dispiter János „  „  „
Fabriczy Pál „  „  „  Szarvas, „
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15 Fehér József ág. h. ev. Szarvas, Békésm. (Ismétlő). 
Ferencz Ernő ,, ,, „  Mende, Pestm.
Frcska Samu „  ,, ,, Szarvas, Békésm.
Galó Mihály „  „  „
Gazsó Imre róm. kath. B.-Szentandrás, Békésm.

20 Grün Árpád izr. Rudnó, Nyitram.
Haviár István ág, h. ev. Szarvas, Békésm.
Hettmann Antal róm. kath. B.-Szentandrás, Békésm. 
Honti Sándor ág. h. ev. Szarvas, Békésm. (Ismétlő). 
Kálló Gyula róm. kath. ,, „

25 Katz Salamon izr. Érmihályfalva, Biharm.
Klein Jenő izr. Szarvas, Békésm.
Klenk József ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Kobák Sándor róm. kath. ,, ,,
Kohút Pál ág. h. ev. „  ,,

30 Kovács Géza r. kath. Tiszaföldvár, J.-N.-K.-Szoln.-m. 
König András ág. h. ev. Vársomló, Temesm.
Kulasák János ,, „  „  Szarvas, Békésm.
Láng Jenő róm. kath. Nagyszénás, ,,
Lehoczky János ág. h. ev. Tótkomlós ,,

35 Liska János „  „  ,, Szarvas, ,,
Lustyik Pál „  „  „
Marssó István róm. kath. ,, „
Medvegy István ág. h. ev. ,, „
Melis Lajos „  „  „

40 Mikolay Ernő ,, ,, ,, ,, „
Mikolay Tamás „  „  „
Mikus János ,, „  ,, Nagylak, Csanádm.
Moravcsik Lajos „  „  ,, Szarvas, Békésm.
Nagy István ref. Nagyszénás, ,,

45 J. Paulovits József ág. h. ev. Szarvas, „
Petrie Miron gör. kel. Begaszuszány, Krassó-Szörénym. 
Pribelszky György ág. h. ev. Szarvas, Békésm. 
Pribelszky Pál „  „  „  „  „



42

Rohoska Mátyás ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
50 Salzman Béla izr. „  „

Spät Imre izr. Kápolnásnyék, Fejérm.
Sztrehovszky Mihály ág. h. ev. Szarvas, Békésm. 
Tímár Ernő róm. kath. Endrőd, „
Tolnay István ref. Öcsöd, „

55 Varga Ferenc ág. h. ev. Szarvas, „
Vostyjar Samu „  „  „
Vostyjar Vincze „  „  „

MAGÁNTANULÓK:

Halász Imre izr. B.-Szentandrás, Békésm.
Masznyik Dezső ág. h. ev. Gyorok, Áradni.

Összesen: 59.

IV. osztály.

(Osztálytanár: LISKA.)

Balázs János ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Baranyi Sándor róm. kath. Tápió-Bicske, Pestm. 
Borgulya György ág. h. ev. Szarvas, Békésm. 
Brebovszky Jenő Mihály ág. h. ev. Orosháza, Békésm. 

5 Delhányi Zsigmond „  „  „  Szarvas, „
Finkelstein Vilmos izr. „  „
Gabrinyi István ág. h. ev. Petrőcz, Bács-Bodrogm. 
Grexa András „  „  „  Szarvas, Békésm. (Évk. kil.)
Groszmann Lajos „  „  „  Ujverbász, Bács-Bodrogm.

(Ismétlő).
10 Guttmann Andor izr. Endrőd, Békésm.

Harsányi Kálmán ág. h. ev. Kondoros, „
Hoffmann Jakab „  „  „  Petrőcz, Bács-Bodrogm.
Kasnyik János „  „  „  Szarvas, Békésm.
Kern Károly „  „  „  Bácsfeketeh., B.-Bodrogm.

15 Készt Béla izr. Szarvas, Békésm.
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Kiss János ág. h. ev. Petrőcz, Bács-Bodrogm.
Kiszely Pál „ „  „  B.-Csaba, Békésm.
Kovács Pál „  „  ,, Szarvas, ,,
Kriska Mihály „  „  ,, ,,
Laudisz András Lajos ág. h. ev. Szarvas, Békésm. 
Lengyel Béla r. kath. „  ,,
Lévay Ferenc „  „  „  ,, (Ism.)
Marsai Andor ág. h. ev. „  „
Mayer Károly ,, ,, ,, Sajkásszentiván, B.-Bodrogm.
Medvegy György ág. h. ev. Szarvas, Békésm. 
Mészáros Emil ref. „  „  (Évk. kil.)
Palyó János ág. h. ev. ,, ,,
Piliszky Iános „  „  „
Pokorny Lajos „  ,, ,, Nagylak, Csanádm.
Pollák Ignác r. kath. Szarvas, Békésm.
Popják Nándor ág. h. ev. „  „
Prijaelszky Pál „  „  „  „
Rajz Jenő, Győző István r. kath. Orosháza, Békésm. 
Réthy Ferenc ág. h. ev. Szarvas, „
Sachs Gyula r. kath. „  „
Saguly Ernő ág. h. ev. Pitvaros, Csanádm.
Sárkány Pál ,, „  „  Szarvas, Békésm.
Schmidt Ádám „  „  ,, Sajkásszentiván, B.-Bodrogm.
Siinkovicz Mihály ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Sírok János r. kath. ,, ,,
Stalter Géza „  ,, Parnó, Zemplénin.
Sterbecz József „  Szarvas, Békésm.
Süsz István izr. „  „
Cs. Szabó János ref. Gyoma, ,,
Turek Elek r. kath. Monok, Zenplénm.
Újhelyi Imre izr. Tótkomlós, Békésm.
Valentinyi Jenő ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Varga Lajos ref. „  ,,
Velki Mihály ág. h. ev. „  „
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50 Veres Béla ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Weinberger Lajos izr. „  „
Wolfmann Sándor ,, Törökszentmiklós J.-N.-K.-Szm. 
Zuschlag Jakab ref. Bácsfeketehegy, Bács-Bodrogm.

Összesen: 53.

V. osztály.

(Osztálytanár: SASKÓ).

Bagi Vincze rom. kath. B.-Szentandrás, Békésm. 
Bárány Dezső „  „  Szarvas, „
Dietrich Miklós ág. h. ev. Bácsfeketehegy, Bácsm. 
Garay Iván „  „  „  Petrőcz, Bács-Bodrogm.

5 Gohér Mihály ,, „  „  Kiskőrös, Pestm.
Grosz Jenő izr. Szarvas, Békésm.
Holub János ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Kerényi Zoltán izr. „  „  (Ismétlő).
Kovács Endre ág. h. ev. Orosháza, ,,

10 Kovács Kálmán r. kath. B.-Szt.-András, Békésm.
(Évk. kim.)

Krenyiczky János rom. kath. Szarvas, Békésm.
Kútas Emil r. kath. Törökszentmiklós, J.-N.-K.-Sz.-m. 
Kvasz István ág. h. ev. Kölpény, Bács-Bodrogm. 
Lehoczky István ref. Szarvas, Békésm.

15 Lestyan György ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Lévay Antal róm. kath. „  „
Major Árpád ág. h. ev. Budapest, Pestm.
Medvegy Mihály ,, „  Szarvas, Békésm.
Péczely Béla róm. kath. „  „

20 Pohl Jenő ág. h. ev. „  „
Reich Sándor izr. „  „
Sárkány Barnabás ág. h. ev. Topolya, B.-Bodrogm. 
Scholtz László „  „  „  Szarvas, Békésm.
Szécsi András róm. kath. B.-Szentandrás, „
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25 Szécsi János rom. kath. B-.Szentandrás, Békésni. 
Szilágyi József ref. Szarvas, Békésm.
Szurlás György gör. kel. Vrány, Krassó-Szörénym. 
Thury Sándor ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Valent Márton „  „  „  Aszód, Pestm.

30 Valentinyi István ,, „  Szarvas, Békésm.
Vitális Márton „  ,, Lovrin, Torontálm. (Ismétlő).

MAGÁNTANULÓK:

Antal Rezső róm. kath. Sellye, Baranyam. (Az 1. félév
végén vizsgát tett.)

Kocsis András ág. h. ev. Tápióbicske, Pestm.
Németh András róm. kath. B.-Szentandrás, Békésm. 

35 Pajtás Etel róm. kath. Nagylak, Csanádm.
Sinóros Szabó Erna ref. Szentes, Csongrádm. 
Szacsvay Sándor ref. Kavna, Aradm.

Összesen: 37.

VI. osztály.
(Osztálytanár: UDVARDY).

Antal Pál ág. h. ev. Tótkomlós, Békésm.
Balga István r. kath. Tiszaföldvár, J.-N.-K.-Szolnokul. 
Demeter Pál ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Dósa Andor r. kath. „  „
Drechsler Henrik izr. Lovasberény, Fehérm.
Frcska Béla ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Illyés Lajos ref. „  „
Jónás Márton ág. h. ev. Hévizgyörk, Pestm.
Kálló Ferenc r. kath. Szarvas, Békésm.

10 Kriván József „  ,,
Lehoczky István ág. 
Liska Mihály „
Maitz Jenő ,,
Marsai Ferenc „

15 Micsinay Ernő „

Csanádpalota, Csanádm. 
h. ev. Tótkomlós, Békésm. 
„  „  Szarvas,

Aszód, Pestm.



Miskutia M iklós g. kel. Gyula, Békésm. (Ism.)
Normann Imre izr. Ujszász, Pestm. (Évk. kil.)
Petrik József g. kel. Bégaszuszány, Krassó-Szörénym. 
Rapos T ibor ág. h. ev. Mezőhegyes, Csanádm.

20 Reismann Imre izr. Szarvas, Békésm. (Ism.)
Rohály M ihály ág. h. ev. „  „
Simu Coriolan g. kel. Vojvodinc, Krassó-Szörénym. 
Stefánik Kázmér ág. h. ev. Kosariszko, Nyitram. 
Szarka István „  „  „  Szarvas, Békésm.

25 Szekera János „  „  „  ,, „
Szlovák Kálmán „  „  „  „  „
Tóth Sándor r. kath. Tápiószele, Pestm.
Zielbauer József „  Elek, Aradm.

MAGÁNTANULÓK:

Antal Rezső r. kath. Sellye, Baranyam.
30 Marosok József ág. h. ev. Dunagálos, Bácsm.

Popovics Szlavko g. kel. Krusicza, Torontálm. (Ism.)
Összesen: 31.
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VII. osztály.

(Osztálytanár: KUTLIK).

Ágoston Gyula róm. kath. Tápiószentmárton, Pestm. 
Bakay Jenő ág. h. ev. Nagyócsa, Zólyomm.
Bállá Pál ref. Szarvas, Békésm.
Bán Jenő ,, Békés „  (Ismétlő).

5 Brusznyiczky Mihály ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
(Ismétlő.)

Czinkotszky Kálmán ág. h. ev. „ Békésm. 
Czinkotszky Pál „  „  „  „  „
Danecz Kornél gör. kel. Szászkabánya, Krassó-Sz.-m. 
Deák Sándor róm. kath. Szolnok, J.-N.-K.-Szolnokm.

(Ismétlő).
10. Egyed Béla ág. h. ev. Tápiószele, Pestm.



Háy Endre izr. Szelevény, J.-N.-K.-Szolnokm.
Juhász László ág. h. ev. Szarvas, Békésm. 
Komlóvszky Ferenc ág. h. ev. Szarvas, Békésm. 
Krajcsovics János „  „  „

15 Krausz István izr. Tápióbicske, Pestm.
Linkess Gusztáv róm. kath. Zebegény, Pestm.
Liuba Pál gör. kel. Majdán, Krassó-Szörénym.
Makay István ref. Szarvas, Békésm.
Melis Mátyás ág. h. ev. Szarvas, Békésm.

20 Menyhárt András róm. kath. Nagyszénás, Békésm. 
Menyhárt Zsigmond „  „  „  „  (Ism).
Messzik Béla ág. h. ev. Kiskér, Bács-Bodrogm. 
Mészáros Jenő ref. Szarvas, Békésm.
Molitorisz János ág. h. ev. Makó, Csanádm. (Ismétlő.) 

25 Molnár László róm. kath. B.-Szentandrás, Békésm. 
Nippold János ág. h. ev. Sajkásszentiván, B.-Bodrogm. 
Pajtás Gyula „  „  ,, Nagylak, Csanádm.
Petric Sámson gör. kel. Szuszány, Krassó-Szörénym. 
Plentri Pál ág. h. ev. Szarvas, Békésm.

30 Rácz Sándor ref. Túrkeve, J.-N.-K.-Szolnokm.
Steuer Miklós izr. Öcsöd, Békésm.
Szántó János ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Szemző Pál izr. „  „
Szokolay Pál ág. h. ev. Tótkomlós „

35 Szuchovszky Gyula,, „  Káva, Pestm.
Tanka László róm. kath. H.-M.-Vásárhely, Csongrádm. 
Tepliczky János ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Thury György „  „  „
Tímár Gyula róm. kath. Endrőd, „

40 Vig Sándor izr. Szarvas, „
Wolf Gyula ág. h. ev. P.-Bozitó, Torontálm.
Zseltvay István gör. kel. Keselymező, Máramarosm.

MAGÁNTANULÓ:

Rónay Endre róm. kath. Nagyberezna, Ungm.
Összesen: 43.
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Vili. osztály.

(Osztálytanár: WÜNSCHENDORFER).

Blum József izr. Nagykörű, J.-N.-K.-Szolnokm.
Boros Pál ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Braun Márton izr. Breznóbánya, Zólyomm.
Egyed Imre ág. h. ev. Tápiószele, Pestm.

5 Esztergály Gyula „  „  Budapest.
Finkelstein Zoltán izr. Szarvas, Békésm. (Ismétlő.)
Gazsó Pál ág. h. ev. Mezőberény, „
Gulyás Ferenc ref. Nagymajláth, Csanádm.
Gutwein János ág. h. ev. B.-Feketehegy, B.-Bodrogm.

10 Győrffy Kálmán ref. Túrkeve, J.-N.-K.-Szolnokm.
Hageter Gusztáv ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Jorga Tivadar gör. kel. Szászkabánya, K.-Szörénym.
Kapus Lajos ref. Szarvas, Békésm.
Kemény Gábor izr. Öcsöd, „

15 Kiss Balázs róm. kath. Mesterszállás, J,-N.-K.-Szoln.-m.
Laukó Pál ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Margócsy Géza „  „  „  „
Mihály László ref. Túrkeve, J.-N.-K.-Szolnokm.
Némedy János ág. h. ev. Aszód, Pestm.

20 Neumann István „  „  „  Szarvas, Békésm.
Pécely Aladár róm. kath. „  ,,
Pesti Lajos „  „  Gyula „
Reismann Jenő izr. Szarvas „
Ruisz István róm. kath. Kisbér, Komáromm.

25 Salacz József „  „  Szarvas, Békésm. (
Sallai Sándor ref. Túrkeve, J.-N.-K.-Szolnokm.
Salzman Aladár izr. Szarvas, Békésm.
Sass Ferencz ág. h ev. Orosháza, „
Simon Béla róm. kath. Szarvas, „

30 Szabó Márton ág. h. ev. Orosháza „
Szabó Sándor ref. Öcsöd,
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Szuchövszky Lajos ág. h. ev. Káva, Pestrri. 
Teitiesváry Pál r. kath. Mágyarbánhégyes, Csanádi. 
Újhelyi Mihály izr. Tótkomlós* Békésm.

35 Vanrlay Béla f. kath. Balassagyarmat, Nógrádm.
(Évk. kilépett.)

Weinberger Sándor izr. Szarvas, Békésm.

MAGÁNTANULÓK:

Huszák József ág. h. ev. Lest, Nógrádm.
Tóth Ferenc ág. h. ev. Orosháza, Békésm.

Összesen: 38.

4



VI.

Köoyv- cs Szertárak
gyarapodása.

A) Fögimnáziumi könyvtár.

1. Vétel utján:

Alexander-Emlékkönyv. Dolgozatok a modern filozófia köréből. 
Bpest, 1910. 1 kötet 1 drb.

Arany János : Magyar irodalomtörténete, kiadta Pap Károly. Bpest. 
1910. 1 k. 1 db.

Bérezik Árpád: Magyar tárcák. Bpest. 1910. 1 k. 1 db.
Berzeviczy Albert: A természetfeletti elem Shakspere színmüveiben. 

Bpest. 1910. 1 k. 1 db.
Berzeviczy A lbert: A tájképfestés aXV ll. szban. Bpest. 1910. 1 k. 1 db. 
Bognár Endre: A második 25 év a magyarhoni E. E. E. gyám

intézet történetéből. Pápa 1910. 1 k. 1 db.
Borovszky Samu dr. : Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye. Bpest. 

2 k. 2 db.
Borovszky Samu d r : Szatmár vármegye. Bpest. 1 k. 1 db.
Crane Walter: Vonal és forma, ford. Mihálik József. Bpest. 1910. 

1 k. 1 db.
Csánki Dezső d r . : Árpád vezér, Mátyás király. Bpest. 1911. 1 k. 1 db. 
Császár Elemér: Kisfaludy Sándor. Bpest. 1910. 1 k. 1 db. 
Dantec, Le F é lix : A biológiai filozófia elemei, ford. Lorenc Viktor. 

Bpest. 1 k. 1 db.
D arw in : Az ember származása és az ivari kiválás, ford. Entz 

Géza, Fülöp Zs. és Madzsar József. Bpest. 1910. 2 k. 2 db.
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Eötvös József hr. : A falu jegyzője. Bpest. 1911. 2 k. 2 db. 
Filarszky Nándor d r . : Növénymorfologia. Bpest. 1911. 1 k. 1 db. 
Finot Jean : A fajok problémája, ford. Zalai Béla. Bpest, 1909. 

1 k. 1 db.
Földes Béla: A szocializmus. Bpest. 1910. 2 k. 2 db.
Guyau M . : A vallás szociológiája, ford. Rudas László. Bpest. 

1909. 1 k. 1 db.
Händel V ilm os: Emléklapok a dunáninneni ág. h. ev. egyházke

rület 1910. évi aug. 27. és 28 napjain Zsolnán, az 1610. 
évi zsolnai zsinat emlékére megtartott ünnepélyéről. Sel
mecbánya. 1910. 1 k. 1 db.

Heinrich Gusztáv: Egyetemes irodalomtörténet IV.: Ural-altajiak és 
szlávok. Bpest. 1911. 1 k. 1 db.

Hornyánszky Gyula: A görög felvilágosodás tudománya. Hippok- 
rates. Bpest. 1910. 1 k. 1 db.

János M inorita : Nagy Lajosról szóló krónikatöredéke, ford. Dékáni 
Kálmán. Bpest. 1910. 1 k. 1 db.

Jósika Miklós b r . : Az utolsó Báthori, Bpest. 1911. 2 k. 2 db. 
König György: Alfred de Musset. Bpest. 1910. 1 k. 1 db. 
Kropotkin : Kölcsönös segítség. Bpest. 1909. 1 k. 1 db.
Magyar szent korona országainak bűnügyi statisztikája 1904— 1908. 

Bpest. 1910. 1 k. 1 db.
Magyar szent korona országainak 1909. évi külkereskedelmi fogalma. 

Bpest. 1910. 1 k. 1 db.
Magyar Statisztikai Évkönyv 1909.-ről. Bpest. 1910. 1 k. 1 db. 
Magyar Történeti Emlékek (Monumenta Hung. Hist. vol. XXXV.) 

Bpest. 1910. 1 k. 1 db.
Márki Sándor d r : Az ó- és középkor története. (Miveltség könyv

tára). Bpest. 1 k. 1 db.
Márki Sándor d r.: Az uj és legújabb kor története. (Miveltség 

könyvtára). Bpest. 1 k. 1 db.
Márki Sándor d r.: II. Rákóczi Ferenc. 111. kötet. Bpest. 1910. 

1 k. 1 db.
Márkus Dezső d r . : 1910. évi törvénycikkek. (Magyar Törvénytár). 

Bpest. 1911. 1 k. 1 db.
Márkus Miksa: Király-Album. (A Magyar Hírlap ajándéknaptára). 

Bpest. 1910. 1 k. 1 db.
Menger Antal : A jövő állama, ford. Ormos Ede. Bpest. 1908. 

1 k. 1 db.
4»
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Mikszáth Kálmán: Összes müvei. (Jubiláns kiadás 11. sor, 17—32
k. ) Bpest. 1910. 16 k. 10 db.

Morus Tamás: Utopia, ford. Kelen Ferenc. Bpest. 1 k. 1 db. 
Pflugk-Harttüng: Weltgeschichte VI. k . : Orient. Leipzig u. Berlin 

1 k. 1 db.
Pokoly József: A protestantizmus hatása a magyar állami életre. 

Bpest. 1910. 1 k. 1 db.
Rákosi Viktor : Művei (legújabb sorozat. 17—20 k.) 4 k. 4 db. 
Révai Nagy Lexikona, 1. és 11. k., Öpest. 1910. és 1911. 2 k. 2 db. 
Rímbertus: Anskarius, ford. Oláh Mihály. Monaci krónikája, ford.

Márki Sándor. Bpest. 1910. 1 k. 1 db.
Szabó József: Debreceni Lelkészi Tár Vili. k. Debrecen 1910. 

1 k. 1 db.
Thesaurus Linguae Latinae vol. 111. fasc. Vll. vol. V. f. 11. és 

Szuppl. fasc. 11.
Tompos József: A magyar ballada története. Kolozsvár 1909. 

1 k. 1 db.
Vay Sándor g ró f: Müvei. Bpest. 10 k. 10 db.
Verseghy Ferenc : Gróf Kaczaifalvi László v. a természetes ember 

Bpest. 1911. 1 k. 1 db.
Wertheimer Ede (M onori): gr. Andrássy Gyula élete és kora.

l. k. Bpest. 1910. 1 k. 1 db.
Westermarck Edw ard: Az emberi házasság története, ford. H.

Weiser Ella. Bpest. 1910. 1 k. 1 db.
Woermann; Geschichte der Kunst 111. k. Leipzig u. Wien. 1911. 

1 k. 1 db.

2. Ajándék utján:

A nmélt. vallás- és közokt. miniszter ú rtó l:
Horánszky Lajos : Bacsányi János és kora. Bpest. 1907. 1 k. 1 db. 
Magyarország. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter megbízásából 

kiadja a m. kir. államvasutak igazgatósága. Bpest. 1909. 
1 k. 1 db.

Magyarország közoktatásügye 1909-ben. „ 1910. „ „
Vári Rezső d r . : A classica-philologia encyclopaediája. Bpest. 1906. 

1 k. 1 db,
Mgos Gróf Bolza Géza ú rtó l:

Lübke Wilhelm : Geschichte der deutschen Renaisancen (Baukunst). 
Stuttgart. 1873. 2 k. 2 db.

Berkes Sándor dr. főorvos úrtól :
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Jelentés Békésvármegye közkórházának 1909. évi működéséről. 
Gyula. 1910. 1 k. 1 db.

Bpesti ág. h. ev. főgimn. egyházi Elöljáróságától:
Busbach Péter d r.: Egy viharos emberöltő. Bpest. 1899. 
1 k. 1 db.

Chovan Károly ny. tanár úrtól a Természettudományi Közlöny 
és Időjárás 1910. évi folyamát.

Kürtösi József tanító úrtól :
Dirwaldt Josephus: Atlas antiquus orbis totius. Vindobonae 1809. 

1 k. 1 db.
Keresztyén énekes könyv. Pest. 1869. 1 k. 1 db.

Kutlik Endre főgimn. tanár úrtól :
Cs. Vajda Péter: Emlék írás arról, hogy szabad királlyi város lett 

Arad. 1834. 1 k. 1 db.
Láng Jenő dr. nagyszénási orvos ú rtó l:

Utazás Siciliában és Olaszországban. Salgótarján. 1908. 1 k. 1 db. 
Liska János főgimn. tanár ú rtó l:

Mészáros Ignác: Kartigám, tótra ford. Semian Mihály. Pozsony. 
1790. 1 k. 1 db.

Melich János dr. egyetemi tanár úrtól :
Nyelvünk szláv jövevényei. Bpest. 1910. 1 k. 1 db.
Die Herkunft der slavischen Lehrwörter in der ungar. Sprache. 

(Archiv für slav. Philologie. Sonderabdrück). Berlin. 1 k. 1 db. 
Zarándy Á. Gáspár oki. főlevéltárnok úrtól (Budapest):

Huba vére Szemere. (A Szemere-család története). Bpest. 1910. 
1 k. 1 db.

Zlinszky István úrtól :
Fekete Lajos: Népszerű erdészeti növénytan (111. füzet). Bpest. 

1905. 1 k. 1 db.
Hutyra Ferenc d r .: Állategészségügyi évkönyv 1902. Bpest. 1903. 

1 k. 1 db.
„Kisérletügyi Közlemények“ 1., IV., V., Vili., IX., X., XL, XII., és Xlll. 

évfolyam.
Lestyánszky Sándor: Magyar Mezőgazdasági Közigazgatás. Bpest. 

1901. 1 k. 1 db.
Linhardt György: A magyarországi felsőbb gazdasági tanügy újjá

szervezése. Magyar-Óvár. 1900. 1 k. 1 db.
Mezőgazdasági kisérletügyi intézmények Magyarországon. Bpest. 

1900. 1 k. 1 db.
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Mezőgazdasági munkabérek Magyarországon 1902. Bpest. 1904.
1 k. 1 db.

Magyarország földmivelésügye 1897— 1903. Bpest. 1903. 1 k. 1 db. 
Rácz Sándor: A homoki szőlőmivelés. Bpest. 1901. 1 k. 1 db. 
Rombay Dezső: Gazdák tanácsadója. Bpest. 1902. 1 k. 1 db. 
Törvényjavaslat a telepítésről és a birtokfeldarabolásról. Bpest. 

1903. 1 k. 1 db.
Zlinszky István: A békésvármegyei gazdasági egylet története 

1860— 1896. Békéscsaba. 1896. 1 k. 1 db.

A kegyes adományozóknak ez utón mondunk hálás köszönetét.

A könyvtár a következő lapokat és folyóiratokat járatta: 
Akadémiai Almanach, Akadémiai Emlékbeszédek, Akadémiai Érte
sítő, Archeológiái Értesítő, Athenaeum, Budapesti Szemle, Egyete
mes Philologiai Közlöny, Evangalikus Lap, Evangélikus Családilap, 
Evangélikus Őrálló, Értekezések a bölcseleti tudományok köréből, 
Értekezések a történet, nyelv és széptudományok köréből, a math, 
és természettud. köréből, Földrajzi közlemények, Gyámintézet, 
Herkules, Huszadik Század, Hivatalos Közlöny, Irodalomtört. 
közlemények, Jó egészség, Középisk. Mathem. Lapok, Magyar 
Figyelő, Magyar irók élete és munkái, A magyar korona orsz. 
külkeresk. forgalma, Magyar Nyelv, Magyar Nyelvőr, Magyar 
Paedagogia, Mathem. és Természettudományi Értesítő, Ma
them. és Physikai Lapok, Nyelvtudományi Közlemények, Numis- 
matikai Közlöny, Protestáns Egyház és Iskola, Protestáns Szemle, 
Statisztikai Közlemények, Theologiai Szaklap, Történelmi Tár.

E folyóiratok (hozzáadva az ajándékul kapott Időjárást és 
Természettudományi közlönyt) 40 kötetben 40 darabbal gyarapí
tották a készletet.

Gyarapodás az 1910— 11. tanévben:
Önálló munka 82 mű 108 kötet 102 darab
Folyóirat, lap 34 mű 40 kötet 40 darab
Iskolai Értesítő — — 210 kötet 210 darab

Összesen: 116 mű 358 kötet 352 darab,
ehhez hozzáadva a múlt évi Értesítőben kimutatott 15409 mű, 
25717 kötet, 25127 darab: könyvtárunk állománya 1911. május hó 
1-jén 15525 mű, 26075 kötet, 25479 darabban. (1910. dec. 31.: 
15483 mű, 26005 k., 25429 d.).



B) Régiség- és éremgyüjiemény.

Régiséggyüjteményünk szaporodott a f. tanévben Szarvas 
község Elöljáróságának adományából a Krecsmárik Endre tanító
képzői tanár úr által a szarvasi ó-szőliői 1910. augusztus hóban 
végzett ásatáskor feltárt honfoglaláskori régiségekkel (16 drb.) s a 
sírokról akkor felvett képekkel; továbbá vétel utján egy rézke- 
helylyel, mely egykor az eperjesi vértanú Keczer család tulaj
dona volt. A gyűjtemény állománya 1910. dec. 31-én 242 drb.

Az éremgyüjteményt gyarapították: Horváth János II. o. t. 
még az előző tanév végén 1 ezüst éremmel; nyári szünidőben N. 
N. 20 év előtt itt érettségiző úr 1 réz éremmel; a f. tanévben 
Szántó János VII. o. t. 1 bronz, Zseltvay István VII. o. t. 1 réz, 
Grosz Jenő V. o. t. 1 papírpénzzel, Pohl Jenő V. o. 't. 2 réz, 
Mészáros Emil IV. o. t. 3 papírpénzzel, Abonyi Pál III. o. t. 1 
nickel, 3 réz, Biró Miklós III. o. t. 1 ezüst, 11 réz, 1 papírpénz
zel, Kálló Gyula III. o. t. 1 réz, Spät Imre III. o. t. 1 ezüst 
éremmel. Állománya 1910. dec. 31-én 4314 drb.

C) Földrajz-történeti szertár.

A f. tanévben nem szaporodott. Állománya 1910. december 
31-én 81 drb. földrajzi, 40 drb. történeti térkép és 106 drb. szem
léltető kép, összesen 1523 korona 10 fillér értékben.

D) A természettani szertár gyarapodása.

Beszereztük a dörzs illetve megosztó villamos géphez a kö
vetkező készülékeket: Izoláló állvány 3 kor. Papirbokréta 0 ‘96 
kor. Golyótánc 4-20 kor. Forgó kerék 3 kor. Geiszler cső P80 
kor. Állvány a Geiszler csőhöz 0 96 kor. Villámló tábla P80 kor. 
Villámló cső P80 kor. Készülék a tér villamozására 420 kor. 
Egy pár vezetődrót 0'48 kor. Influencia motor 7’20 kor. Készülék 
a mechanikai hatáshoz 3’60 kor. Quadrans elektrometer 450 kor. 
Elektromos mozsár P80 kor. A villamosság elhelyezkedését mutató 
készülék 3‘60.kor. Elektromos szelet mutató készülék 4-20 kor. 
Forgó korong 4-80 kor. Villámhárító 4-80 kor. Gyújtó készülék 
360  korona. •

Hogy vetítő gépünket mindenfajta fényjelenség bemutatásánál 
használhassuk, beszereztük hozzá a következő részeket: Hároin- 
nyilásos betét 8 kor. Fresnel tükre 84 kor. Készülék Newton szin- 
gyurüinek mutatására 42 kor. Nyilásos betét mikrométer csavarral
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30 kor. Rácssorozat négy rácscsal 36 kor. Kéj drb. turmalin lemez 
tokban 48 kor. Objektiv lencse 9"60 kor. T*eljes felszerelés a ket
tős töréshez 216 kor. Üvegedény állványnyal — visszaverő tükör
rel 54 kor. 3 drb. üvegkuvette 7-42 kor. Spiritus lámpa 42 kor. 
Készülék a nyomás egyenletes terjedéséhez 4-8 kor.

A fizikai szertár álladéka 1910. december 3l-én : 557 eszköz 
1300 darab 2838592 korona értékben — álladéka az 1910— 11. 
tanév végén pedig: 588 eszköz 1359 darab — 29027-94 korona 
értékben.
i t*'

E) A természetrajzi szertár gyarapodása.

Vétel utján 3 darab új állattani szekrénnyel és 1 darab állat- 
áliványnyal gyarapodott. Érték : 265 kor.

Vagyoni állapot 1910. dec. 31-én.
Állatgyüjtemény 3189 db 5256 06 K. értékben
Növénygyűjtemény 2561 „ 216015 „ „

+  25 kötet Herbarium
Ásványgyüjtemény 1931 „ 451 46 „ „
Bútorberendezés 34 „  1984 20 „  „

7715 db. 9851-87 K értékbem 
Szaporulat 1910-ben 178 db. 699"30 K. értékben. A szertár 

a folyó 1910/11. tanév végéig gyarapodott még vétel útján a követ
kező állatpraeparatumokkal: Borjufókával és Lemur catja-val ösz- 
szesen 140 K. értékben. Micsinay Ernő VI. oszt. t. pedig 1 db. 
őskori állati csonttal gyarapította a szertárt.

F) Vegytani szertár.
■ -. v ' ' <r\ t ■

A vegytani szertár 1910/11-ben nem gyarapodott Értéke: 
768 23 K.

G) Cornaszerelvények

A tornaszerelvények a következő tárgyakkal gyarapodtak : 
ütemjelző 2 k., szekrény tornagolyóknak 128 k., 4 db. kötél 40 
k., tornadob 1 db. szíjjal 10 k , 4 db. vaskarika a kötelekre 8 20 
k. és 2 db füleslabda 16 80 korona: összesen 11 db. 205 kor.
értékben. Álladék a tanév végén 741 db. 4423 70 kor. értékben.

. . . ' H

H) Rajzszerelvények.1, fi* * . . . A . *• J; _

Folyó tanévben a rajzterem és rajzszertár számára a követ
kező tárgyakat vásároltuk: 6 db. rajzminta állvány 39 korona
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értékben; Várday Szilárd „Magyar díszítmények“  című müvet 18 
njűjappal 2p korona értékben; 4 db. rajzfüggönyt zöldre festve 
60 körona értékben. Vagyoni állapot 1910. dec. 31-én 1525 4b 
3375 43 korona értékben.

Állomány 1911. május 1.: 31 szobormű, 81 db kép, 3 
könyvmű 4 darabban, összesen 593'40 korona értékben Gyara
podás nincs.

Intézetünk négy felső osztálya a főgimnázium nagy könyvtá
rából és a Vajda-önképzőkör évrol-évre szépen gyarapodó könyv
tárából kapjiatja meg mindazon műveket, melyek szórakoztató 
olvasmányául és önképzésére szolgálnak. Így nélkülözheti a külön 
ifjúsági osztály-könyvtárakat Az algiinnázistáknak azonban osztá
lyonként külön könyvtára van a következő osztálytanárok kezelése 
a la tt: Lang János, dr Nemes Béla, Plenczner Lajos és Liska 
János. Az ö kimutatásuk szerint az évi gyarapodás és tanév végén 
való állomány ez: I. oszt. Gyarapodás nem v o lt ; állomány 77 mű, 
72 k 50 fill, értékben 11. oszt, Gyarapodás 12 könyv 16 k. 90 
fill értékben; állomány 101 könyv 128 k. 90 fill, értékben. Pénz- 
maradvány 5 k. 20 fill. 111. oszt. Gyarapodás 13 könyv 17 k. 50 
fill, értékben. Állomány 324 könyv 369 k. 30 fill, értékben. IV. 
oszt. Gyarapodás 1 mű 1 k. 20 fill, értékben ajándék útján. Ezzel 
együtt a könyvtár állománya 327 mű 334 k. 10 fill, értékben. 
Azonkívül van a könytárnak 21 k. 20 fillér készpénze.

I) Filológiai szertár.

J) Ifjúsági könyvtárak.
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Ifjúsági egyesületek.
I. Szggéov ta b ló k a t  segítő egyesület.

Alakuló közgyűlését 1910. szeptember 10-én tartotta meg 
Sárkány Imre tanár vezetése mellett, mely az egyesület f. évi jegy
zőjévé Szabó Márton Vili., gondnokává Laukó Pál V ili. oszt. ta
nulókat választotta meg; később minden osztály 3—3 választmányi 
tagot választott. A megalakult választmány 1910. szeptember 29-én 
és 1911. február 6-án tartott üléseket, a hol 70 tanulónak szava
zott meg tandíj, ebéddij, lakásdij és ruházati segély címén össze
sen 1000 korona segélyt, amit az illetők a tanári kar jóváhagyása 
után kaptak meg. Az évi bevétel 1911. május 10-éig 1691 korona 
03 fillér, kiadás 1008 korona. Az alaptőke ugyanakkor 14424 ko
rona 36 fillér. A rendes bevételeken kívül a következő kegyes 
adományok gyarapították az egyesület jövedelmét: a helybeli tanu
lók szünidei mulatságának tiszta bevétele 163, Roszjarovicz János 
tánctanitó úr 20, a Békésszentandrási Takarékpénztár 60, a Dél
magyarországi Közművelődési Egyesület, 2 filléres jegyeinek árából 
10 koronával. Fogadják a szives adományozók az egyesület hálás 
köszönetét.

A kiosztott segélyből kaptak: ‘ a V III-ik  osztályból Egyed 
Imre 16, Kapus Lajos 12, Némedy János 16, Salzman Aladár 24, 
Szabó Márton 32 kor. ; a VH-ikből Ágoston Gyula 10, Danecz 
Kornél 12, Egyed Béla 14, Linkess Gusztáv 10, Messzik Béla 10, 
Molnár László 14, Nippold János 14, Plentri Pál 6, Rácz Sándor 
10, Szántó János 10, Szokolay Pál 14, Szuchovszky Gyula 16, 
Thury György 16, Vig Sándor 16 kor. ; a VL-ikból Balga István 
14, Illyés Lajos 24, Jónás Márton 14, Kálló Ferenc 8, Rapos
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Tibor 16, Simu Koriolán 8, Stefanik Kázmér 21 kor.; az V.-ikből 
Qaray Iván 8, Holub János 8, Kovács Endre 16, Kvasz István 14, 
Thury Sándor 22 ko r.; a IV.-ikből Finkelstein Vilmos 14, Gutt- 
mann Andor 8, Hoffmann Jakab 14, Kern Károly 8, Pokorny La
jos 16, Pribelszky Pál 20, Veres Béla 22 kor. ; a III-ikból Halász 
Imre 8, Hettmann Antal 8, Kohut Pál 13, Pribelszky Pál 14, Ro- 
lioska Mátyás 16, Salzmann Béla 16 kor.; a Il.-ikból Adamcsok 
Lajos 12, Ágoston József 8, Fábri István 10, Fuchs Jakab 14, 
Gulyás Jenő 6, Hnustyan István 8, Imro János 14, Magyar 
Tihamér 6, Messzik Ernő 8, Nippold Károly 14, Oncsik Pál 10, 
Sebes Pál 20, Varga László 10 kor.; az I.-ből Arany Béla 26, 
Bácsi István 18, Bajza Márton 6, Demcsák Lajos 33, Glück Jenő 
16, Inczédy László 33, Komár Pál 8, Krizsánszky Mihály 18, Pap 
András 18, Stern Vilmos 14, Szrnka Ferenc 20, Szuchovszky 
Sándor 18, Thury Jenő 10 ko r.; összesen 70 tanuló ezer koronát.

II. Protestáns egyházi fiók-gyán?iQtézet.

Az ifjúsági gyámegylet az alapszabályok értelmében alakult 
meg a tanév első napjaiban 254 taggal Wünschendorfer Aladár 
tanár elnöklete alatt. Az aláirt önkéntes adományok összege kitesz 
187 kor. 46 fillért, mely összeghez az egyes osztályok a következő 
arányban járultak hozzá: 1 o. 230 9 ; II o. 18-—; 111. o. 2P54; 
IV. o. 20-40; V. o. 13*70 ; VI. o. 25 73; VII. o 44'40; Vili. o. 
20 60. K. Osztálypénztárosok voltak : l.o. Thury Jenő ; 11. o. Oncsik 
P á l; III. o. Kohut Pál ; IV. o. Pokorny Lajos; V. o. Valentinyi 
István; VI. o. Szlovák Kálmán; Vll. o. Szokolay Pál; Vili o. 
Sass Ferenc. A múlt évi maradék hozzáadásával kiosztható volt 
195 korona a kiadások levonásával. Ebből kapott alapszabály sze
rint a tanév végén az e. e. e. gyámintézet 40 koronát; a buda
pesti árvaház 25 k o r ; az újpesti egyház 40 ko r ; a nagyszénási 
egyház ostyatartó beszerzésére 25 k o r ; az eperjesi theolo- 
gusok otthona 20 k o r ; a nagykárolyi egyház 15 k o r ; a torzsai 
szeretetház 10 kor;  a klopódiai missiói egyház 10 kor ; az oros
házi Székács-szobor alap 10 koronát.

Felemlítjük végül azt is, hogy gyámegyletünk ezideig — vagyis 
fennállásának első 10 évében — 1781 koronát adományozott pro
testáns jellegű, jótékonycélú intézményekre.
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III. Vajda-öQképzőkör.

A Kör 1910, szept. 7. tartotta alakuló ülését. Vezetését dr. 
Nemes Béla tanár vállalta el. Tisztviselői lettek: alelnök-titkár 
Szabó Márton Vili., főjegyző Mihály László Vili., aljegyző Laukó 
Pál Vili., könyvtárosok Gulyás Ferenc és Szabó Sándor V i l i , 
pénztáros Egyed Béla Vll., levéltáros Simon Béla Vili., a Zsengék 
szerkesztői Margócsy Géza és Weinberger Sándor Vili. majd Hage- 
ter Gusztáv V i l i , ellenőr Brusznyiczky Mihály Vll., laptárosok Nip- 
pold János és Tepliczky János Vll., könyvtári ellenőrök Győrffy 
Kálmán V ili. és Rácz Sándor Vll. o. tanulók. Tartott a Kör a 
tanév folyamán 1 alakuló, 21 renes, 1 házi és 1 nyilvános disz- 
ülést és 1 záróülést. Jelige alatt beérkezett 9 munka, nyílt bemu
tatás volt 17, felolvastak 16 írásos bírálatot, elhangzott 3 szabad 
előadás és 36 szavalat. „Érdemkönyv“ -be jutott Margócsy Géza 
Vili. o. tanuló egyik ügyes, hangulatos rajza. A vezető tanár a 
következő témákat tűzte ki : 1. Berzsenyi fohászkodása és Vajda 
Péter Imadalai. 2. Miféle átalakulás várható a társadalmi és állami 
életben a repülőgép alkalmazásából ? 3. Hogyan jellemzi a gyer
meket Molnár Ferenc „Gyerekek“ c. rajzgyüjteményében ? 4. A 
torna nevelő hatása. — Októberben a kör csendes, de bensőséges 
házi ünnepén az aradi mártírok emlékét újította fel. Halottak nap
ján koszorút tett Vajda Péter sírjára. Február 27-én tánccal egybe
kötött hangversenyt rendezett, mely anyagilag is, erkölcsileg is jól 
sikerült. Műsora : 1. Megnyitó beszéd (Mikszáth emléke), mondta 
dr. Nemes Béla elnök. 2. M ehul: Ouvertüre a „Joseph“ operából, 
előadta az ifj. zenekar. 3. Szabolcska : Mikszáth, szavalta Reis- 
mann Jenő V ili. o. t. 4. Benka Gyula : Magyar dalok, énekelte az 
ifj. vegyeskar. 5. Grósz: Humoreszk, játszották hegedűn Mihály 
László Vili., zongorán Gazsó Pál Vili. o. t. 6. Kozma Andor : 
A mesemondó, szavalta Gutwein János V ili. o. t. 7. Csokonai- 
Szügyi: A tihanyi echohoz, énekelte az ifj. férfikar. 8. Jakóbi: 
Jánoska-keringő, játszotta az ifj zenekar. 9. Eötvös-Beleznay: 
Búcsú, előadta az ifj. vegyeskar 10. Magyar dalokat játszottak 
Mihály László, Gazsó Pál, Laukó Pál, Némedy János Vili., Egyed 
Béla, Zseltvay István Vll. és Simu Koriolán VI, o. tanulók. A hang 
verseny tisztán 174 koronát hozott a Körnek. A márciusi nagy 
nap emlékét nyilvános diszüléssel ünnepeltük; műsora ez v o lt : 
1. Hymnusz, énekelte az ifj, vegyeskar. 2. Megnyitó beszéd, irta 
Margócsy Géza V ili., elmondta Hageter Gusztáv Vili. 3. Petőfi
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Nemzeti dalát szavalta Gutwein János Vili. 4. Magyar dalok, 
tárogatón Gulyás Ferenc Vili., kisérték Mihály László és Némedy 
jános Vili., Egyed Béla VII. o. t. 5. Farkas Imre : Az utolsó cigány, 
szavalta Molitorisz János VII. o. t. 6. P. G. : Csak magyarok legyünk, 
énekelte az ifj. férfikar. 7. Márciusi hangulat, irta és felolvasta 
Makay István VII. o. t. 8. Fuéik: Batthyány-induló, játszotta a fog. 
zenekar. 9. Petőfi : A Szabadságról, szavalta Bállá Pál VII. o. t. 
10. Szózat, az ifj. zenekar kíséretével énekelte a közönség. A Kör 
a pár fillérnyi belépő dijakból a Szarvason állítandó Kossuth-szo- 
bor-alapnak 40 kor. 48 fillért juttatott. Az ünnepélyre beérkezett 
pályamunkák közül Margócsy Géza Vili. o. t. Megnyitója ngos 
Haviár Dániel felügyelő ur kegyes adományából 10 koronás aranyat 
kapott, Makay István VII. o. t. dolgozatát a Kör elnöke 5 koro
nával jutalmazta. Úgy a felügyelő urnák, mint annak a két — magát 
megnevezni nem akaró — urnák, ki jutalmakra 10— 10 koronát 
adományozott (lásd a jutalmak közt), Benka Gyula nyug. igazgató 
urnák, ki zenei kompozícióit szives előzékenységgel rendelkezé
sünkre bocsátotta, Saskó Samu tanár urnák a zene- és énekszá
mok buzgó és sikeres betanításáért, Kürtösi József tanító és Kemény 
Gábor dr. tordai tanár urnák könyvadományokért e helyen mon
dunk hálás köszönetét. A Kör ez évben is kiadta a Zsengék c. 
ifj. kőnyomatos lapot. Könyvtára vétel és ajándék utján 6 művel 
gyarapodott 8 kötetben 32 korona értékben Állománya (folyóira
tokkal, lapokkal, füzetekkel) 1084 mű 1375 kötetben, mintegy 
1400 K értékben. Járatta a Kör a Szövétnek, Tolnai Világlapja, 
Uj Idők, Vasárnapi Újság, Kakas Márton c. lapokat, a tagok heten- 
kint kétszer olvastak. Vagyona 837'98 K., a Zsengéké 78' 16 kor. 
Tagok száma az év végén 50 rendes.

IV. Tai?úlói daloskor.

I A tanév elején az önként vállalkozó főgimnáziumi tanulókból
120 tagú v e g y e s k a r  alakult és Saskó Sámuel tanár vezetése 
mellett gyakorolta az összhangzatos éneklést hetenkint 2 —3 órá
ban. E mellett a felsőbb osztályú, alkalmas hanggal rendelkező 
tanulók f é r f i k a r t  is alakítottak. A két kar szorgalmas előké
szület után több Ízben mutatta be tanulásának eredményét az ér
deklődő közönség előtt, nevezetesen október 31-én a reformáció 
emlékünnepén, február 27-én a Vajdakör-rel együttesen rendezett 
ifjúsági hangversenyen, a március 15-iki hazafias ünnepélykor s



junius 19-én az évzáró ünnepély alkalmával. — A vegyeskar be
tanulta s előadta a következő egyházi, hazafias és egyéb műdalokat: 
1. Hymnusz. 2. Felvirradt újra ünnepünk (egyházi ének Saskó S. 
letétében). 3. Őszi dalok (Benka Gyula). 4. Búcsú (Eötvös József- 
Beleznay Antal). 5. Veni sancte spiritus. 6. Iskolai év zártakor 
(Benka Gyula). 7. Kossuth-induló (ifj. zenekarral Saskó S. letété
ben). A férfikar begyakorolta és előadta: Tihanyi echóhoz (férfi
karra letette Szügyi József). 2. Gyászének (Kapi Gyula). 3. Csak 
magyarok legyünk (Pogátschnigg Guidó). 4. Az alkony (dr. Horváth 
Ákos).

V. Taijúlói zeockör.

A főgimnáziumi tanulókból alakult zenekör fennállásának 
harmadik évében fokozódó igyekezettel és sikerrel folytatta műkö
dését. A kör alakuló gyűlését Saskó Sámuel tanár elnöklete alatt 
szeptember 10-én tartotta. Alelnök lett Gutwein János Vili., jegyző 
Szuchovszky Lajos Vili., pénztáros Makay István VII., ellenőr 
Brusznyiczky Mihály Vll., szertáros Egyed Béla Vll. o. t. A zene
körnek azon tagjai, akik valamely hangszeren kellő ügyességgel 
játszottak, z e n e k a r-rá alakultak s egyhangúlag Mihály László 
Vili. o. tanulót választották karvezetőjükké. Ezen tanulói zenekar a 
következő tagokból állt: Mihály László Vili. o. t. (hegedű, kisbőgő), 
Braun Márton Vili. o. t. (hegedű, viola), Gazsó Pál Vili. o. t. 
(nagybőgő), Kapus Lajos Vili. o, t. (heg.), Laukó Pál Vili. o. t. 
(cimbalom), Némedy János Vili. o. t. (heg.), Egyed Béla Vll. o. t. 
(viola), Messzik Béla Vll. o. t. (heg), Nippold János Vll. o. t 
(heg.), Zseltvay István Vll. o t. (heg.), Simu Koriolán VI. o. t. 
(heg.), Bárány Dezső V. o. t. (hegedű).

A zenekar heti 2 órában gyakorolta magát buzgó szorgalom
mal s a zene iránt érdeklődő közönségnek több Ízben volt alkalma 
méltatni ifjaink nemes igyekezetét, nevezetesen február 27-én a 
Vajda-önképzőkörtől rendezett főgimnáziumi hangversenyen, már
cius 15-én s a junius 19-iki évzáró ünnepélyen. Az értesítő egyéb 
helyein (Vajda-önképzőkör, Évi jelentés) közölt műsorok mutatják, 
hogy a zenekar a zenemüvek megválasztásánál és a közremű
ködő tagok összeállításánál igyekezett kellő változatosságot nyúj
tani és ezáltal a hallgatóság érdeklődését fokozni. A zenekar tagjai 
nagyobbára vonós hangszereken játszottak ugyan, de két tanuló: 
Gazsó Pál Vili. és Bakay Jenő Vll. o. tanulók zongorán is bébi-
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zonyithatták szerzett ügyességüket. A teljes ifjúsági zenekar számos 
magyar dalon kívül betanulta a következő zeneműveket: Víziók, 
keringő Ch. Ivontól, Nyitány Mehul-nak József cimü operájából, 
Battyányi-induló, Jánoska-keringő Jakobi Viktortól, Kossuth-induló, 
Szózat, Ganz allerliebst, keringő Waldteufel Emiltől. A betanítás 
és vezetés nehéz munkáját nagyobbrészt Mihály László karvezető 
végezte, aki egyébként behízelgő hegedü-magánjátékával is kitűnt 
a februári ifjúsági hangversenyen. Általában a tulhalmozódó iskolai 
munka közepette is a zenekar dicséretreméltó haladást tudott fel
mutatni biztos, összhangzó előadás tekintetében az elmúlt két tan
évvel szemben, amikor még a kezdet nehézségeivel kellett küz- 
ködnie.

A zenekör a működő tagokon kívül 56 pártoló tagot szám
lált. Az ezektől szedett tagsági dijakból és a febr. 27-iki hang
verseny jövedelméből befolyt összeg egy részét újabb hangszerek 
és zenemüvek beszerzésére fordította a kör, másik része az alap
tőke gyarapítására szolgált, amely jelenleg meghaladja a 100 kor.-t.

VI. Ifjúsági „Soronjpó“ egyesület.
Ezen egyesület ez évben is igyekezett az iskola falain belül 

azon célt szolgálni, hogy a szükséges tanszereket és egyéb szük
ségleteit lehetőleg magyar forrásokból szerezze be. 309 tanuló volt 
tagja ez egyesületnek Lang János tanár elnöklete és vezetése 
mellett.



Vili.

Akin)03úti).
A főgimnázium felügyelő-bizottsága 1910. május 16-iki ülé

sében tekintettel az alumneumi pénztárban 1909— 10. tanév végé
vel mutatkozó 2600 korona hiányra és a folyton fokozódó drága
ságra, a közétkező dijait az 1910— 11. tanévtől emelte és pedig 
az ebéddijat 10, a vacsoradijat 6 koronával. A tanulók eszerint a 
jelen iskolai évben ebéddij címéri 110 koronát, vacsoradij címén 
96 koronát fizettek.

Beiratkozott ebédre a gimnáziumból 83, a tanítóképzőből 
52, összesen 135 tanuló; kimaradt a tanév folyamán 7 gimn és 7 
képz. tanuló; létszám tehát évzártakor 121. Ezek közt volt teljes 
dijat fizető 60 gimn. és 31 képz. t ; 80 k.-t. fizető 12 gimn. t., 
60 k,-t. fizető 2 gimn. t., 55 k.-t. vagyis félebéddijat fizető 9 
képzős, végül ingyenes a két senior és 5 tanitóképz. tanuló.

Vacsorára beiratkozott a tanév folyamán a gimnáziumból 30, 
a tanitóképzőből 9, összesen 39 tanuló; kilépett 5 gimn. és 7 
képzős tanuló, maradt év végén 27, Ingyenes a két senior.

A tanulók supplicálásának eredménye tisztán, vagyis a supplí- 
sansok illetményének levonásával a következő v o lt :

Arad-, Békés-, Csanád- és Csongrád megyékből Szuchovszky 
Gyula gyűjtött 492‘38 koronát. Ezen összeghez járu ltak: Békés
csabai takarékpénztári egyesület 10 k., Laurovits János 10 k., 
Chovan Károly jegyző 6 k.. Nagyszénási ev. egyház 10 k., Saguly 
János 6 k ,  Aradi ev. egyház 10 k., br. Solymossy Lajos 10 k. és 
Ösapay Lajos 10 koronával.
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Pestmegyében Szuchovszky Lajos gyűjtött 27227 koronát. 
Ehhez járultak : Kéler Napóleon 10 k., Magyar takarékpénztár jel
zálogbankja 10 k., br. Prónay Dezső 20 koronával.

Bács-Bodrog megyében Messzik Béla gyűjtött 148‘47 koronát.
Komárom-, Trencsén-, Túrócz-, Árva- és Liptó megyékben 

Krajcsovics János gyűjtött 103'67 koronát.
Hont- Bars- és Zólyom megyékből Brusznyiczky Mihály 

gyűjtött 160 koronát.
Nógrád-, Heves- és Borsod megyékben Egyed Béla gyűjtött 

12214 koronát. Ezen összeghez járu ltak: Vannay Ignácz 20 k., 
Prónay baronessek 6 koronával.

Abauj-Torna-, Zemplén-, Bereg-, Ung- és Ugocsa megyékben 
Szebegyinszky Mihály gyűjtése volt 93" 14 korona.

Gömör-, Szepes- és Sáros megyékből Laukó Pál gyűjtött 
200'47 koronát.

Szabolcs-, Szatmár-, Szilágy- és Mármaros megyékben Kom- 
lovszky Ferencz gyűjtött 63 94 koronát, folytatólag pedig Juhász 
László 38‘94 koronát; a négy megyéből összegyűlt összesen 10288 
korona, phhez járult Nyíregyháza városa 6 koronával.

Hajdú-, Bihar- és Jász-Nagy-Kún-Szolnok megyékben Szoko- 
lay Pál gyűjtött 208T0 koronát.

Kolozs-, Szolnok-Doboka- és Besztercze-Naszód megyékben 
Nippold János gyűjtött 93’70 koronát.

Hunyad-, Szeben-, Brassó-, Fogaras-, Udvarhely, Csik és 
Háromszék megyékben Juhász László gyűjtött 101‘47 koronát.

Alsó-Fehér-, Torda-Aranyos-, Maros-Torda-, Kis-Küküllő- és 
Nagyküküllő megyékből Belopotoczky János gyűjtött 83’67 koronát.

Végül Szarvas városában Kapus Lajos összegyűjtött 288 
koronát. Ezen összeghez járu ltak: Haviár Dani 20 k., Szarvas 
község 20 k., Szarvasi Hitelbank 20 k., Szarvasi ev. egyház 10 
k., dr. Haviár Gyula 10 k., Szarvasi Takarékpénztár 10 k., gróf 
Bolza Pál 20 k., Békésszentandrási Takarékpénztár 10 k., dr. Szi- 
ráczky János 10 k., N. N. 10 k. N. N. 10 k., özv. Ponyiczky 
Györgyné 6 koronával.

A tanulók összes gyűjtése 1910. évben 2470’96 koronát tett 
ki, ezen összeg 487-60 koronával nagyobb az 1909. évben gyűjtött 
198336 korona összegnél.

5
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Supplicatió-megváltás cimén küldött a pozsonymegyei espe- 
resség 27*68 k.-t, az óverbászi ev. egyház 2 koronát. Azonfelül a 
szarvasi ev. egyház 570 kg. búzát 125*40 kor. értékben és a békés
megyei közművelődési alap 400 koronát adományozott a tápinté
zetnek.

Összesen befolyt supplicatio cimén 3026*04 korona.

<
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Érettségi Vizsgálatok.
Az 1909— 10. tanév végén, június hó 21—25 napjain, tartott 

szóbeli érettségi vizsgálaton V e r e s  József esperes, mint püspök- 
helyettes elnökölt, a kormányt pedig R a f f a y  Sándor, a budapesti 
ág. h. ev. magyar egyház lelkésze, theologiai akadémiai tanár 
képviselte. Az előértekezlet június 20-án, a záróértekezlet június 
25-én volt.

Szóbeli érettségit tett 37 tanuló. Ezek közü l:
a) Jelesen érettek 9-en: Czinkotszky Jenő, Illyés István, Kal

már Jenő, Kárpáti Sándor, Leichter Aladár, Moravcsik Dezső, 
Pokorny Béla, Schwartz Fülöp és Szántó Róbert.

b) Jól érettek 5-en : Dudok Márton, Klein István, Sárkány 
Mihály, Schneider Pál és Simkovicz Pál.

c) Egyszerűen érettek 16-an : Diel Ede, Diel Pál, Jankó Ger
gely, Készt Zoltán, Kuthy Elek, Lelbach Oszkár, Major Kálmán, 
Oláh István, Ország Nándor, Schmitt Ernő, Síkos József, Szvoboda 
Ferenc, Takács Gyula, Temesváry Lajos, Urbán Lajos és Zseltvay

| János.
Javító vizsgálatra utasított a bizottság 6 tanulót. Ezek közül 

a békéscsabai ág. h. ev. főgimnáziumnál szeptemberben tartott 
érettségin javítottak 5-en. Egy nem javított.

Egy tanulót utasított a bizottság az egész vizsgálatnak egy 
év múlva való megismétlésére.

Tehát a 37 tanuló közül érett lett 35, javít egy, a teljes vizs
gálatot megismétli egy.

IX .
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A 37 tanuló pályaválasztása következő: A jogit választotta 7, 
a hittudományit 5, a tanárit 3, az orvosit 5, a gyógyszerészit 1, 
a mérnökit 2, a gazdaságit 3, a vasútit 2, a postát 2, a törvény- 
hatóságit 3, községit 2, katonait 2.

A folyó tanév végén lefolyt érettségi vizsgálatok írásbeli 
részét május hó 24., 26., és 27. napjain, a szóbelit pedig június 
20-án és következő napjain tartottuk meg. A felekezeti Főhatóságot 
P e t r o v i c s Soma, a csanád-csongrádi ág. h. ev. egyházmegye 
esperese, püspökhelyettes elnökként, a kormányt pedig A 1 b r i c h 
Károly, a nagyszebeni ág. h. ev. főgimnázium igazgatója képviselte.

Az érettségire április 15-ig 40 tanuló jelentkezett. Közülök 36 
a jelenlegi Vili. osztálynak nyilvános s 1 annak magántanulója, 
kettő ismétli a vizsgálatot, 1 pedig a mennyiségtanból javít. A Fő
hatóság engedélye alapján a görögből kiegészítő érettségit tesz 
I l l y é s  István, sárospataki ref. theologus. intézetünknek a múlt 
tanévben érettségizett tanulója.

A püspök úr által kijelölt írásbeli tételek a következők:
1. ) A magyar nyelvből és irodalomból: Magyar époszok 

klasszikái formában.
2. ) A latin nyelvből és irodalom ból: C. I. Caesar: Bell. Gall. 

lib. VI. 14., 15. cap.
3. ) A mennyiségtanból:
a) Az algebrából: Valaki 4500 koronát 4°/'o mellett két részletben 

kamatoztatván, 12 év múlva az egyik részlet 800'44 koronával lett 
nagyobb a másiknál. Mekkora volt a két részlet külön-külön ?

b) A geometriából: Egy négyzet alapú egyenes gúlának alap
területe 39'69 m2, oldaléleinek mindenike 8’4 m. Mekkora annak 
magassága és térfogata ?

Az érettségi vizsgálat szóbeli részének eredménye csak a 
jövő tanévi értesítőben lesz közölhető.

A bányai ág. h. ev. egyházkerület 3 főgimnáziumának tanulói 
a püspök úr intézkedése folytán a szarvasi főgimnáziumban járul
nak szeptemberben illetőleg decemberben pótló- vagy javító érettségi 
vizsgálathoz.

A szeptemberi érettségi vizsgálat írásbeli része 2-án, 4-én és 
5-én, a szóbeli pedig 6-án fog lefolyni.



A jövő iskolai év/re Vonatkozók.
I. Vizsgák.

A javító- felvételi-, pótló-, magán- és érettségi vizsgálatok 
idő- és sorrendje ez : a) szeptember 1-én d. e. 8-tól a fe lg im ná- 
zisták, 2-án d. e. 8-tól az a lg im názisták  javítanak, b) Szeptember 
1-én a VI—Vili., 2-án a 111—V., 4-én pedig az 1—11. osztálybeliek 
tesznek magán-, pó tló - és fe lvé te li vizsgálatot, melyeknek írás
beli része reggel 7 illetve 8, a szóbeli pedig d. u. 2 órakor veszi 
kezdetét, c) Az írásbe li érettségi szeptember hó 2., 4. és 5. nap
jain, a szóbeli 6-án lesz.

ja v ító  vizsgát azok tesznek, kik egy vagy két kötelező 
tantárgyból kaptak elégtelen osztályzatot. Az előbbenieknek a tanári 
kar engedélyezi a javítást, az utóbbiak mélts. és főtiszt. Scbo/tz  
Gusztáv, bányakeriileti ág. h. ev. püspök úrhoz folyamodhatnak 
engedélyért. Kérvényüket, melyhez a lefolyt tanévről szóló iskolai 
bizonyítványukat is csatolják, folyó évi július hó 6-ig bezárólag a 
főgim. igazgatójához küldjék, vagy nyújtsák be.

Felvételi vizsgálatot tesznek a polgári-, reál- vagy valamely 
külföldi iskolából és a tanitóképzőből átlépő tanulók. E vizsgálat 
az elhagyott iskola és intézetünk tanterve között mutatkozó lénye
ges külömbségre terjed ki. E külömbséget tanári értekezletünk a 
következőkben állapította meg : a) Az 1. po lgá ribó l átlépő vizsgázik 
la tinbó l; a ll-ból latinból és Afrika földrajzából; a 111-ból latinból 
és fizikai földrajzból; a IV-ből latinból és növénytanból; az V-ből 
latinból, magyarból, görögből vagy görögpótlóból, történetből, 
állattanból és mennyiségtanból; a Vl-ból latinból, magyarból,

X .
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görögből vagy görögpótlóból, világtörténetből (476— 1648), ásvány
tanból és mennyiségtanból (a VI. oszt. egész anyagából), b) A 
reá l bármelyik osztályából átlépő vizsgázik az előző osztályok 
latinjából és görögjéből vagy görögpótlójából. A lV-ből átlépő 
vizsgálatot tesz azonkívül a növénytanból; az V-ből az állattanból; 
a Vl-ból átlépő az ásványtanból, c) A tanítóképző  1. évfolyamá
nak végzése után a VI. osztályba átlépő vizsgázik latinból, görög
ből vagy görögpótlóból, mennyiségtanból, állattanból és magyarból. 
A 11. évfolyam után a Vll-be lépő latinból, görögből vagy görög
pótlóból, mennyiségtanból, magyarból és ásványtanból. A 111. évfo
lyam után a V lll-ba átlépő latinból, görögből vagy görögpótlóból, 
mennyiségtanból, magyarból és németből. A IV. évfolyam után 
vagy tanítói oklevéllel az érettségihez járuló vizsgát tesz előbb az 
V—VII. osztály külömbözeti tantárgyaiból, aztán a Vili. osztály 
egész anyagából.

Pótló vizsgálatot tesznek azok, kik a rendes évvégi vizsgá
latot alapos és hiteles bizonyítványokkal igazolt okoknál fogva 
mulasztották el vagy szakították félbe.

2 . BeiratáS és föltétel.

Az intézetünkben lefolyó érettségi vizsgálat miatt az 1911/12. 
tanévre való beiratkozás szeptember hó 1., 2., 3. napjain d. e. 
9— 11-ig, d. u. 3—-4-ig, 4-én és 5-én pedig csak d. e. 9— 11-ig 
lesz. 7-én tartjuk a tanévnyitó ünnepélyt, melyen a fegyelmi tör
vényeket ismertetjük és az órarendet közöljük; 8-án veszi kezdetét 
a rendes tanítás.

Az első osztályba azok vehetők föl, akik 9 életévüket már be
töltötték. Tizenkét évesnél idősebb növendék felvételét az igazgató 
illetve a tanári kar megtagadhatja. Belépéskor ez okból tartozik 
minden tanuló bemutatni születési és az elemi iskola negyedik 
osztályáról szóló iskolai bizonyítványát, valamint himlőoltási iga
zolványát. Ugyanezen okmányokat adják be a más intézetből 
jövő beiratkozok is.

Az V. osztályba lépő tanuló szülője vagy gyámja köteles 
bejelenteni, hogy fia illetve gyámoltja a görög nyelvet vagy a 
görögpótló tárgyakat fogja-e tanulni. Az írásos nyilatkozatot a 
tanuló az osztálytanárnak adja át.

Magántanulónak csak az vehető föl, aki az első félév folyama 
alatt jelentkezik. Magánvizsgálatot tehet az is, ki magántanulónak
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beírva nem volt, de a vizsgálathoz a püspöktől engedélyt kapott. 
A magántanulóul jelentkező szintén bemutatja a születési s az 
előző osztályról szóló bizonyítványát és igazolja, hogy utolsó bizo
nyítványa elnyerése óta nem járt nyilvános iskolába s nem tett 
magánvizsgálatot.

A fölvételnél tartozik minden tanuló személyesen és lehető
leg szülője vagy gyámja vagy ezek megbízottja kíséretében az 
igazgatónál és osztályfőknél megjelenni.

Iskolai közös étkczőbdi (akirpoeörpi) díjak.

A szarvasi főgimnáziumba beiratkozó tanuló fizet fölvételi-, 
tan- és tanulói segélyző díjat. Intézetünk történeti fejlődése hozta 
létre és állapította meg a következő díjosztályokat:

a) Helybeli 1—IV. osztálybeli keresztyén tanuló fizet 45 
koronát; még pedig belépéskor 30, február 1-én 10 koronát; 
V—Vili. osztálybeli fizet egész évre 41 koronát: ebből belépéskor 
31, február 1-én pedig 10 koronát.

b) Az iskolát fenntartó egyházmegyék kötelékébe tartozó 
ág. h. ev tanulók fizetnek 1— IV. osztályig 53 koronát: ebből 
belépéskor 30, február 1-én 14 koronát. Az V—Vili. osztálybeliek 
49 koronát: ebből belépéskor 35, február 1-én 14 koronát.

c) A fenntartó egyházmegyék kötelékébe nem tartozó keresz
tyén tanulók fizetnek 1—IV. osztályig 61 koronát; ebből belépés
kor 43, február 1-én 18 koronát. Az V—Vili. osztálybeliek 57 
koronát: ebből belépéskor 39, február 1-én 18 koronát.

d) A helybeli izraelita tanulók fizetnek 84 koronát: ebből 
belépéskor 60, február 1-én 24 koronát. A vidékiek 94 koronát: 
ebből belépéskor 64, február 1-én 30 koronát.

e) Tandíjmentesek fizetnek 12 koronát, féltandijmentesek az
1. félévi teljes összeget,

A tandíjon kívül fizetnek a nyilvános és magántanulók: a) 
bizonyitványdijban 2 kor. 30 f illé r t; b) tanulói segélyző díjban 
1—lV-ig 1 kor., V—Vlll-ig  2 koronát; c) érettségi díjban a ko r
mányzó testületnek 1911. május !7-én hozott határozata érte l
mében nyilvános tanu lók 29, magántanulók 53 ko ro ná t; d) 
vizsgálati díjban a felvételi vizsgálatoknál tárgyanként 10 koronát, 
a magánvizsgálatoknál az összes tárgyakért 80 koronát. Nem prot. 
hitvallású magántanulók hitoktatójuknak a vallásvizsgálatért külön 
díjat fizetnek.
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A közös étkezőben (alumneum) az ebéd dija 10 hónapra 
110, a vacsora dija 96 korona. Mindkét összegnek fele a belépés
kor, második fele február 1-én fizetendő.

A főgimnázium pénztárát illető pénzeket Kutlík Endre pénz
táros címére kell küldeni.

4. Kedvezmények.
Tan- és tápdíj kedvezményben csak azok részesülhetnek, 

kik iskolánknak már legalább egy tanévben voltak tanulói s kik 
szegénységüket hiteles hatósági bizonyitványnyal igazolják. Intéze
tünk uj tanulóit az első évben csak a tanulói segélyegylet kedvez
ményeire ajánlhatja a tanári kar. A tandíjnak egészben vagy rész
ben való elengedését pedig csak azon régebbi tanulóink kaphatják 
meg, a kiknek iskolai bizonyítványa jó rendű és magaviseletük is jó.

5. Melléktárgyak-
A melléktárgyak tanulására is van alkalmuk tanulóinknak, ha 

e célból kellő számmal jelentkeznek. Ezek a tárgyak : a francia- és 
angol nyelv, a vívás (ezek évi díja 20 kor.), a gyorsírás, tánc 
(ezek évi dija 8 kor.), rajz, festészet (ezek évi díja 12 kor.), a 
zene és ének. E tárgyakat a tánc kivételével intézetünk tanárai ta
nítják. Az önként jelentkező tanulók egész évre illetőleg a tanfolyam 
tartamára kötelezik magukat; közben tehát ki nem léphetnek.

6. Tankönyvek.
A beszerzendő tankönyvek jegyzékét azzal a figyelmeztetéssel 

közöljük, hogy használt tankönyveket is vásárolhat a tanuló, ha 
azok nem hiányosak, nem rongyosak, nem piszkosak s nem más 
kiadásnak. Használt tankönyvek bevásárlásánál szülő és tanuló 
egyaránt óvatos legyen annyival is inkább, mert azok visszavál
tása sok kellemetlenkedéssel jár. Négy-öt szegényebb tanuló az 
igazgató ajánlatára ingyen kap tankönyvet a könyvkereskedőknél.

7. Vidéki taijúlók elhelyezés*.
Intézetünknek nincs internátusa ; annál nagyobb gonddal kell 

megválasztaniok a vidéki szüléknek fia ik elhelyezésekor a szállás
adót és a lakást. Meg kell választaniok nemcsak az egészség, de 
az erkölcsi nevelés szempontjából is. Nem szabad tehát kicsinyei-
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niök azt a szempontot, hogy egy lakáson lehetőleg egykorú és 
egyosztályú tanulók kerüljenek össze. Ezt a célt szolgálja azon 
intézkedés, hogy a tanuló nem iratkozhatik be addig, mig a szülő 
az igazgató meghallgatásával meg nem választotta a lakást ille
tőleg mig a tanuló be nem jelentette a választott szállást. A tanári 
kar a kormányzótestület hozzájárulásával a lakásokra nézve a 
következő határozatot hozta: „Szállást, lakást csak oly helyen fogad
hat a tanuló, amelyeket az igazgató-tanárnak előzetesen bejelen
tettek s melyeket az iskola orvosai e célra alkalmasoknak találtak.“ 
Figyelmeztetem tehát egyrészt a lakásadó gazdákat, hogy akár 
személyesen, akár írásban lakásuk pontos címét, a kiadandó helyi
ségek és a vállalandó tanulók számát a feltételekkel együtt augusz
tus 1-ig jelentsék be, másrészt a szüléket, hogy a tanári kar e 
határozatát tartsák szem előtt. Ellenkező esetben élni fog a tanári 
kar azon jogával, hogy a nem inegfelelőleg elhelyezett tanulókat 
más lakáson helyezi el. A lakásra vagy teljes ellátásra nézve szí
vesen szolgál felvilágosítással az igazgató. A k ik  azonban hozzá 
b á rm i ügyben fordu lnak, szíveskedjenek válaszbélyeget is 
küldeni.

I I



XI.

Az 1 9 1 1- 1 2 . taoévbeo baSzpá- 
lai)dó taoköoyvek jegyzeke.

I. osztály.

1. Vallás. Bereczky Sándor: Bibliaismertetés IV.
2. Magyar. Császár-Váczy: Magyar olvasókönyv az 1. o. számára.

(Athenaeum). Legújabb kiadás.
Szinnyei: Magyar nyelvtan 1. r. az 1. osztály számára. 
Legújabb kiadás.

3. Latin. Schuster Alfréd: Elemi latin nyelvtan induktiv alapon 1. r.
„ „ A latin alaktan rövid összefoglalása, az

1—Vili. osztály számára. (Athenaeum)
4. Földrajz. Dr. Vitális I . : Földrajz 1. rész, 1. oszt. számára.

(Lampel kiadása.)
Kogutowicz-féle iskolai atlasz.

5. Természetrajz. Dr. Szilády Zoltán: Természetrajz I. osztály
(Kiadó a szerző főgimn. tanár Nagyenyeden, bizomá
nyosa: Földes Ede könyvkereskedő Nagyenyed. Ára 
1 kor. 60 fill.

6. Számtan. Dr. Beke M anó: „Számtan“ . (Kiadó Franklin társulat,
legújabb kiadás).

7. Mértan. Horti (Hornischek H.) Rajzoló geometria 1. rész.
8. Egyházi ének. Sztojanovits Jenő : Apollo hagjegyfüzet.
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II. osztály.
1. Vallás. Bereczky Sándor: Bibliaismertetés IV.
2. Magyar. Szinnyei J .: Isk. magyar nyelvtan 11. rész. Szinnyei

J .: Magyar olvasókönyv 11. rész.
3. Latin. Latin nyelvtan, dr. Hittrich Ödöntől I. r.

Dr. Hittrich Ödön : Latin olvasó- és gyakorlókönyv a
11. o. számára.

4. Földrajz. Dr. Vitális I . : Földrajz II. rész. (Lampel kiadása).
Kogutowicz-féle iskolai atlasz.

5. Természetrajz. Dr. Szilády Zoltán: Természetrajz 11. osztály
számára. (Kiadó a szerző főgimn. tanár Nagyenyeden, 
bizományosa: Földes Ede könyvkereskedő Nagyenyed). 
Ára 1-90 kor.

6. Számtan. Dr. Beke Manó: Számtan. (Legnjabb Franklin kiadás.)
7. Mértani rajz. Horti H. (Hornischek H.) Rajzoló geometria 11. r.
8. Egyházi ének. Sztojanovits Jenő: Apollo hangjegyfüzet.

l
III. osztály.

1. Vallás. Geduly Lajos: A keresztyén egyház rövid története.
(Weisz Berthold Újpest.)

2. Magyar. Szinnyei: Rendszeres magyar nyelvtan. (Legújabb kia
dás.)
Császár-Váczy: Magyar olvasókönyv 111. r. (Athenaeum).

3. Latin. Dr. Hittrich Ödön : Latin nyelvtan 1. r. Alaktan.
„ „ „ „ „ 11. r. Mondattan.
„ „ „ „ olvasókönyv a 111. és IV. oszt.
számára. (Franklin).
Dávid István: Rövid latin olvasó- és gyakorlókönyv.

4. Német. Schuster Alfréd: Német nyelvtan I. r. (Athenaeum).
5. Földrajz. Dr. Vitális L: Földrajz 111. r. (Lampel kiadása).

Rath A rno ld : Mathematikai és fizikai földrajz elemei, 
(Franklin társulat).
Kogutowicz-téle iskolai atlasz.

6. Történet. Dr. Szigethy Lajos: A magyarok története 1. rész., A
mohácsi veszedelemig. (Singer és Wolfner)
Helmár: Két térkép a magyar történethez. (Stampfel).

7. Számtan. Dr. Beke M anó: Számtan. (Kiadó Franklin társulat,
legújabb kiadás).

8. Mértani rajz. Horti H.(Hornischek H.) Rajzoló geometria. 111. r.
9. Egyházi ének. Sztojanovits Jenő: Apollo hangjegyfüzet.
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IV. osztály.

1. Vallás. Hetvényi Lajos: Keresztyén vallástan. Sopron. 1909.
2. Magyar. G ób i: Stilisztika. (Legújabb kiadás).

Arany-Lehr: Toldi. (Franklin).
3. Latin. Dr. Hittrich Ödön : Latin nyelvtan 1. rész Alaktan és 11.

rész Mondattan. (Franklin).
Dávid István : Rövid latin olvasó- és gyakorlókönyv a
111. és IV. osztály számára. (Lampel).
Dr. Hittrich Ödön : Latin olvasókönyv a 111. és IV. osz
tály számára. (Franklin).

4. Német. Schuszter: Német nyelvtan. (Athenaeum).
5. Történet. Dr. Szigethy Lajos: A magyarok története 11. rész: A

mohácsi veszedelemtől 1867-ig s a mai Magyarország 
ismertetése. (Singer és Wolfner).
Helmár : Két térkép a magyar történethez. (Stampfel).

6. Természetrajz. Dr. Szterényi Hugó : Növénytan a gymn. IV. o.
számára. (Lampel kiadása). Legújabb kiadás.

7. Mennyiségtan. Dr. Kőnig-Dr. Beke: Algebra. (Kiadó Athe
naeum, legújabb kiadás).

8. Mértani rajz. Horti H. (Hornischek) Rajzoló geometria IV. rész.
9. Egyházi ének. Sztojanovits Jenő : Apollo hangjegyfüzet.

V. osztály.

1. Vallás. Batizfalvy-Bereczky : Bibliaismertetés. (Legújabb kiadás).
2. Magyar. Riedl Frigyes: Retorika és Retorikai olvasókönyv.

(Lampel).
Greguss-Beöthy: Magyar balladák. (Franklin).

3. Latin. Csengeri János d r . : Szemelvények Ovidiusból a IV. és V.
osztály számára 111. kiadas. (Franklin).
Dr. Geréb : M. Tullius Cicero védőbeszéde A. Licinius 
Archias ügyében Bpest. (Athenaeum).
Dr. Kont lgnácz : Ciceronis De imperio Cn. Pompeii. 
(Athenaeum).
Dr. Schmidt M árton: Római régiségek 111. kiadás. 
(Stampfel-Révay).
Köpesdy-Cserép: Latin stílusgyakorlatok az V. osztály 
számára. (Stampfel).
Dr. Hittrich Ödön latin nyelvtan és mondattan. 
Latin-magyar és magyar-latin szótár.



4. Görög. Dr. Szamosi János: Görög nyelvtan IV. kiadás Bpest.
1903. (Athenaeum. 3 kor.).
Dr. Szamosi János: Görög olvasókönyv IV. kiadás V. 
oszt. számára. Bpest. 1903. (Athenaeum. P60 kor.)

5. Görögpótló. Kempf József: Homeros Iliasa. (Lampel).
Dr. Geréb József: Szemelvények Hcrodotosból.(Franklin.) 
Dr. Badics Ferenc: Magyar irodalmi olvasókönyv 1. 
(Athenaeum).

6. Német. Schuster Alfréd : Német nyelvtan 11. r. II. kiadás. (Ath.)
Freytag : Bilder aus der deutschen Vergangenheit, magy. 
Gyulai Ágost. (N. K. 1. sz.)

7. Történet. Dr. Szigethy L . : Egyetemes történet 1. rész : Ókor.
(Singer és Wolfner),
Kogutowicz M . : Történelmi atlasz.

8. Mennyiségtan. Kőnig-Beke: „Algebra“ . (Legújabb kiadás.)
Lutter-Éberling: „Geometria“ . „ „
(Algebra az Athenaeum, a Geometria Franklin kiadása.)

9. Természetrajz. Dr. Szterényi Flugó: Állattan a gymn. V. oszt.
számára. (Lampel kiadása).

VI. osztály.

1. Vallás. Bereczky S. : Keresztyén egyház története.
2. Magyar. R iedl: „Poétika és poétikai olvasókönyv.“ Schakspere

„Coriolánus“ .
3. Latin. Kalmár Elek : Szemelvények Titus Liviusból. (Franklin.)

Pirchala Im re : P. Verg. Maronis Aeneidos lib ri XII. 
(1—VI. ének. Athenaeum).
Szabó-Wirth : Latin stílusgyakorlatok VI. o. sz. (Lampel). 
Dr. Schmidt Márton : Római régiségek. (Tudományos 
Zsebkönyvtár. Stampfel).
Latin-magyar és magyar-latin szótár.

4. Görög. Dr. Szamosi János : Görög nyelv- és mondattan. IV.
kiadás. Bpest. 1903. (Athenaeum. 3 kor).
Dr. Szamosi János: Görög olvasókönyv V. o. számára.
IV. kiadás. Bpest. 1903. (Athenaeum. L60 kor).
Dr. Geréb József: Herodotos, Xenophon és Plató ira
taiból szemelvények.
Dr. Ketzer Géza: Anthologia lyrica Graeca.
Lévay-Vida : Görög-magyar szótár.

— f l  —
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5. Görögpótló : Badics Ferencz d r . : Magyar irodalmi olvasókönyv
11. kötet.
Schill Salamon : A görög irodalom története. 
Sophokles-Csiky: Antigone.
Euripides-Radó: Iphigenia Aulisban.

6. Német. Schuster: Német nyelvtan 111. rész a VI. oszt. számára.
(Athenaeum), 111. rész, Mondattan és verstan.
Heinrich Gusztáv: Német balladák és románcok (Schil
ler) 11. rész. (J. i. t.)

7. Történet. Dr. Szigethy L . : Egyetemes történet 11. rész.: Közép
kor és újkor 1648-ig.
Kogutowicz M .: Történelmi atlasz.

8. Mennyiségtan. Dr. Kőnig-Dr. Beke : „Algebra.“ (Kiadó Athe
naeum. Legújabb kiadás.)
Dr. Lutter-Éberling: „Geometria“ . (Kiadó Franklin tár
sulat. Legújabb kiadás).
Dr. P o like it: „Logarithmusok“ . (Kiadó Franklin társulat. 
Legújabb kiadás.)

9. Természetrajz. Dr. Hankó-Melczer: Ásványtan és chemia a
gimn. VI. oszt. számára.
Dr. Szterényi H .: Kristályminták 3 iv. (Lampel és 
Franklin kiadása.)

VII. osztály.

1. Vallás. Bereczky Sándor: A magyar prot. egyház története.
2. Magyar. Beöthy Z s .: „A magyar nemzeti irodalom története 1. r.
3. Latin. Cicero or. selectae Xlll. ed. David. (Lampel).

Vergilius Aeneis 1—Xll. ed. Geyza Némethy. (Lampel). 
Sallustius. Bellum Ingurthinum ed. Quil. Pecz. 
Cserny-Dávid : Latin stílusgyakorlatok 111. (Stampfel.) 
Dr. Cserép: Római régiségek. (Franklin.)
Latin-magyar és magyar-latin szótárak.
Latin nyelv és mondattan. (Hittrich.)

4. Görög. Dr. Csengeri: Szemelvények az Odysseiából.
Dr. G eréb: Szemelvények Herodotos, Xenophon és 
Platon müveiből.
Szamosi János : Görög nyelv és mondattana. 
Elischer-Fröhlich : Szótár Homéroshoz.
Lévay-Vida : Görög-magyar szótár.
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5. Görögpótló. Schill Salamon : A görög irod. története. (Franklin.)
Szilassy M ó ric : Szemelvények Thukydidesből.
Jancsó Benedek : Magyar Irodalmi olvasmányok 111.
Dr. F ö ld i: Demosthenes válogatott beszédei.

6. Német. Heinrich: „Német tan és olvasókönyv“ 111. r.
Goethe : „Hermann und Dorothea (Jeles írók isk. tára.) 
Endrei-Kohlbach: „Német stílusgyakorlatok.
Szótár.
Nyelvtan.

7. Történet. Dr. Szigethy L. : Egyetemes történet 111. rész : Újkor
és a mai államok ismertetése. (Singer és Wolfner.) 
Kogutowicz M . : Történelmi atlasz.

8. Mennyiségtan. Dr. Kőnig-Dr. Beke: „Algebra“ . (Kiadó Athe
naeum, Legújabb kiadás.)
Dr. Lutter-Éberling : „Geometria“ . (Kiadó Franklin tár
sulat. Legújabb kiadás.)
Dr. Po like it: „Logarithmusok“ . (Kiadó Franklin társ. 
Legújabb kiadás.)

9. Természettan. Fehér-Szekeres : „Kísérleti Természettan“ . Legú
jabb kiadás. (Franklin).

Vili. osztály.

1. Vallás. Bancsó Anta l: H it- és erkölcstan.
2. Magyar. Beöthy Zsolt.: A magyar nemzeti irodalom története 11.

Legújabb kiadás. (Athenaeum.)
3. Latin. Wirth G yula: Horatius költeményei.

Dr. Csenged János : Cicero de officiis.
Dr. Schmitt Attilla : Szemelvények Tacitusból.
Dr. Cserép József: Római régiségek.
Latin-magyar és magyar-latin szótár.

4. Görög. Dr. Csengeri: Szemelvények Homeros Iliásából.
Dr. Geréb József: Szemelvények Herodotos, Xenophon 
és Plafonból. (Athenaeum.)
Elischer-Fröhlich : Szótár Homéroshoz.
Lévay-Vida : Görög-magyar szótár.

5. Görögpótló. Schill Salamon : Görög irod. történet.
Dr. Alexander Bernát: Platon és Arisztotelész.
Dr. Zsámboky: A görög művészet.

6. Német. Schuszter: Német irodalomtörténet 11. rész a Vili. o.
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számára.
Lessing: Minna von Barnhelm. (Német könyvtár.)

7. Mennyiségtan. Kőnig-Beke : „Algebra“ . (Athenaeum.)
Lutter-Éberling: „Geometria“ . (Franklin.)
Polikeit: „Logarithmusok“ . (Franklin.)

8. Természettan. Fehér-Szekeres: „Kísérleti Természettan. (Frank
lin. Legújabb kiadás.)

9. Történet. Dr. Szigethy L . : A magyar nemzet története és a mai
magyar állam ismertetése. (Kókai L.)
Kogutowicz M. Magyar történelmi atlasz.

10. Bölcsészet. Szitnyai Elek : Lélektan és Logika. (Legújabb kiadás.)



X II.

Évi jskotss.
Tai)$V kezdet?. BciratáSok ?S VizSgák.

Az 1910— 11-ik iskolai év vagyis intézetünk 108-ik tanéve 
az augusztus 31-én tartott alakuló értekezlettel vette kezdetét. Szep
tember 1—3 napjain tartottuk a javító-, felvételi- és magánvizsgá
latokat.

Javító vizsgálatot kellett tennie egy tárgyból 36, két tárgyból 
30, összesen 66 tanulónak. Ezek közül elmaradt egy 1., egy II. és 
egy IV. oszt. tanuló s igy 63-an vizsgáztak. Sikerrel feleltek meg 
a követelményeknek 57-en, hatot azonban — egy Vili., egy VII., 
egy VI. és három IV. osztályú tanulót — osztályismétlésre utasított 
a tanári kar. Különbözeti vizsgálatot tett sikerrel egy ll.-od és egy
IV. oszt. polg. isk. növendék, javítóval pedig egy okleveles nép
tanító, ki az V—Vll. osztályok külömbözeti tárgyaiból vizsgázott. 
Magánvizsgálatot tettek hárman: egy IV. o. t. sikerrel, egy I. osz
tálybeli osztályismétléssel, egy Vll. éves pedig javítóval.

Az egyházi Főhatóság engedélye alapján az 1. félév végén az
V. osztályról tett sikeres magánvizsgálatot A n t a l  Dezső.

Szeptember 1—4. napjain vo lta  rendes beiratkozás. Beirat
kozott a tanév elején és az év folyamán részint tanárkari, részint 
főhatósági engedély alapján 371 nyilvános- és 18 magán-, ösz- 
szesen 389 tanuló ; tehát ugyanannyi mint a múlt tanévben.

Uj tanulónk — az első osztályt és a néhány magántanulót 
leszámítva — igen kevés van. Ennek oka azon uj főgimnáziumok-
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ban rejlik, melyek azon vidékeken keletkeztek, ahonnan évtize
deken át nyertük nemzedékről nemzedékre vidéki tanulóinkat.

Tanulóink nagyobb része a földmives és iparos osztályból 
került ki, a mi természetes is, mert alföldi városaink lakosságának 
túlnyomó részét képezik a földmivesek és iparosok. Vidéki úri 
családok szívesebben viszik fiaikat olyan intézetekbe, ahol azokat 
internátusbán helyezhetik el.

A vidéki tanulókat mintegy 40 családnál helyeztük el a szün
időben bejelentett s orvosilag megvizsgált és engedélyezett laká
sokon.

Szept. 5-én elég szép számú közönség jelenlétében tartottuk 
meg a főgimnázium tornacsarnokában a tanévnyitó ünnepélyt, 
melyet M e n d ö 1 Lajos ideiglenes vallástanár imája kezdett meg 
és fejezett be. Közben az igazgató-tanár az ifjúság testi nevelé
sének fontosságát fejtegette a tanulósághoz intézett buzdító meg
nyitójában ; utána K u 11 i k Endre tanár a fegyelmi törvényeket, 
M e n d ö 1 Lajos vallástanár pedig a „ V a l l á s  és e r k ö l c s “ 
cimü tartalmas székfoglaló értekezését olvasta föl. Az ünnepély 
etőtt a rendtartás értelmében az osztálytermekben az osztálytanárok 
diktálták le az órarendet és bírálták fölül a bejegyzési ivek adatait.

Szept. 11-én vezettük összes tanulóságunkat azág. ev. ó-temp- 
lomban tartott tanévnyitó istentiszteletre, melyen M e n d ö 1 Lajos 
vallástanár mondott ünnepi beszédet.

TaQári kar. AlakúIáS. Értekezletek-

Minthogy M e l i s  János, vallástanárnak, fegyelmi ügyében 
csak november 7-én hozta meg az ág. h. ev. egyház egyetemes 
törvényszéke az elmozdító illetőleg őt a szarvasi főgimnáziumnál 
viselt vallástanári állásától megfosztó ítéletét, a vallástanári állás 
végleges betöltése csak december 14-én történhetett.

A kormányzótestület 12 pályázó közül M e n d ö 1 Lajos nagy- 
szénási lelkészt választotta meg egyhangúlag, mint aki egy és egy
negyed évig tartó helyettes vallástanári minőségében minden tekin
tetben teljes megelégedésre töltötte be a tisztet. Rendes vallásta
nári állását 1911. február 1-én foglalta el. Addig heti négy órában 
csak a IV. és Vili. osztály vallásóráit láthatta el saját egyházában 
való elfoglaltsága miatt. A többi osztályok vallás tanítását és az V. 
osztály görögpótló magyar anyagának tanítását a következő tanárok
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vállalták el : a vallást az 1.-ben Lang János, a 11.-ban és lll.-ban 
Hraskó Kálmán, az V.-ben s Vl.-ban Plenczner Lajos és a Vll.-ben 
Dr. Nemes Béla ; a görögpótló magyart az V.-ben Udvardy Sándor.

Uj vallástanárunkat eddigi működése alapján azon erős meg
győződéssel üdvözlöm e helyütt is, hogy ő mindenkor szeme előtt 
fogja tartani azt a magas célt, melyet magasztos hivatása szab 
eléje és protestáns tanulóinknak nemcsak lelkes tanára, hanem 
erkölcsi- és hitéletükben meleg szeretettel ellenőrző és irányitó lelki 
atyja is lesz mindenkor. Így lesz az ő munkássága az a biztos 
alap, melyen mi többiek nyugodtan építhetünk. A második válto
zást F e t z e r József r. kath. hitoktatónknak Debrecenbe való távo
zása okozta. A lekötelező modorú, mindnyájunk szereiét biró ked
ves kartárs és lelkiismeretes, buzgó, szakképzett hittanár távozása 
felett érzett sajnálatunkat csak az enyhíti, hogy helyét hozzá méltó 
utód tölti be Z a h o r a y  József, hitoktató, személyében. Jeles tor
natanárunknak, a múlt tanévben elhalt O l á h  Miklósnak helyére 
a kormányzótestület a tanári kar ajánlatára az elhunytnak hason
nevű fiát, O l á h  Miklóst választotta meg hat pályázó közül. 
Helyét szeptember 1-én foglalta el. Neves apák fiaira kettős köte
lesség hárul: Megőrizni az apa nevének fényét és saját eredmé
nyes munkásságával odahatni, hogy az apa érdemei mellett is 
észrevegyék és méltányolják az övét. Ez az óhaj fűződik új 
tornatanárunkhoz is. Vajha beváltaná!

A vallástanári állásnak végleges betöltése szükségessé tette 
az 1. félévi órarendnek megváltoztatását, de ez nem zökken
tett ki egyébként egész éven át zavartalan nyugalommal folyó 
munkánkból.

Az egyes szaktárgyakhoz fűződő, vagy önként vállalt tiszte
letbeli állások betöltése és a rendkívüli tárgyak ellátása követ
kező volt: a természettani szertár őre H r a s k ó  Kálmán, az inté
zet pénztárosa K u 11 í k Endre, az ifjúsági Sorompó egyesület 
elnöke L a n g  János, a Vajda önképzőkör elnöke, a nagy könyv
tár és filológiai szertár őre Dr. N e m e s  Béla, a torna- és vivó- 
szerelvények őre O l á h  Miklós, pénztárosi ellenőr, a természet
rajzi és vegytani szertár őre P l e n c z n e r  Lajos, eforus, a tanu
lói daloskor, a tanulói zene- és gyorsírókor vezetője illetve elnöke 
S a s k ó Samu, a tanulói segélyző egyesület elnöke, a földrajztör
téneti szertár és éremgyüjtemények őre S á r k á n y  Imre, a rajz
szerelvényeké S z i r á c z k y  Gyula és az ifjúsági gyámintézet

6*
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elnöke W ü n s c h e n d o r f e r  Aladár volt. Az algimnáziumi ifjú
sági könyvtárak kezelői az illető osztályok főnökei voltak. A francia 
nyelvet K u 11 í k Endre, a vivást O l á h  Miklós, a gyorsírást 
S a s k ó Sámuel, a szabadkézi rajzot S z i r á c z k y  Gyula és az 
egészségtant dr. T  a k á c s Izsó iskolaon os tanította. Ez utóbbi 
tantárgy csak a Vili. osztálynak volt rendkivüli; a VII. osztály a 
kormányzótestület határozata értelmében kötelezőleg tanulta. A 
t á n c t a n í t á s t  a tanári kar régi kipróbált táncmesterünknek, 
D o b o s  Adolfnak, elhunyta folytán R o s z j a r o v i c z  János, hely
beli táncmesterre bizta, aki szeptember 22-én kezdte meg s a 
november 12-én tartott táncpróbával fejezte be a tánctanfolyamot. 
Az ő működését a tanulóifjúságnak és a szülőknek a jövőben 
megnyilatkozó bizalma fogja leghívebben jellemezni. Ez a foko
zódó bizalom, valamint az intézet nevelői munkásságába való 
tapintatos és ügyes beilleszkedés fogja azt az alapot és feltételt 
képezni, melylyel magának a további megbízatást biztosíthatja.

A tanári kar a maga nevelői és tanitói munkásságát a havi érte
kezleteken készítette elő és bírálta felül. Komoly érdeklődéssel, eléggé 
nem értékelhető higgadtsággal és kartársi egyetértéssel foglalkozott 
az iskolai élet minden mozzanatával. A 18 értekezleten foglalkozott 
a rendes ügyeken kivül az orsz. ág. h. ev. tanáregyesület folyó 
tanévi munkaprogrammjának megállapításával is, melybe való föl
vételre a következő tételeket küldte be azok tárgyalását kérve:
1. Az érettségi díjak egyöntetű megáliapitása. 2. Több tárgy taní
tásának egy kézben való koncentrálása az alsóbb osztályokban 
helyes-e? Tekintve a szakrendszert nem esik-e ez a tanítás ered
ményének rovására ? 3. Lépések teendők aziránt, hogy a nyugdíjba 
vonuló felekezeti tanárok olyan elbánásban részesüljenek, mint az 
állami tanárok (lakáspénz, a törzsfizetés Vs). 4. Miféle eszközök
kel lehetne a vidéki tanulók szállásadóival szemben olyan eredmé
nyes ellenőrzést gyakorolni, hogy fiainkat nyugodtan helyezhessük 
el náluk ? A tantestületet az egyesületnek november 9-én tartott 
választmányi ülésén L i s k a János, választmányi tag, képviselte s 
ő terjesztette elő a megjelölt kérdésekben a kar álláspontját.

A megállapított munkaprogrammnak következő 5 kérdésére 
mondott véleményt az értekezlet azon értekezések alapján, melyek
ben a kitűzött tételeket az önként vállalkozó kartársak méltatták; 
1. A magyar nyelv és irodalom tanításának reformja (Dr. N e m e s  
Béla). 2. Az érettségi vizsga reformja ( M o c s k o n y i  József).
3. A mathematikai tanítás új módszere (H r a s k ó Kálmán).
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4. Sociológiai ismeretek a középiskolában (M e n d ö 1 Lajos).
5. Mi módon lehetne a vidéki tanulók szállásadóival szemben 
eredményesebb ellenőrzést gyakorolni ( W ü n s c h e n d o r f e r  
Aladár). ?

E tételek közül az 5-iknek előadójául L i s k a János választ
mányi tagot kérte föl a szakosztály elnöke. Ő az előadói tisztet 
be is töltötte az orsz. ág. h. ev. tanáregyesület Sopronban tartott 
gyűlésének szakosztályi előadásán, hol intézetünket M e n d ö 1 
Lajos vallástanárral együtt képviselte.

Foglalkozott tanári karunk azon országos mozgalom kérdé
seivel is, melyeket egyes tanárkörök a 11. országos tanári kong
resszust előzőleg köröztek. Csatlakozott a mozgalomhoz s a Buda
pesten november 7. és 8. napjain tartott 11. orsz. tanári kongresz- 
szusra az igazgatón kívül K u 11 í k Endre, L i s k a János és 
S a s k ó Sámuel tanárokat küldte ki. Újból foglalkozott a délelőtti 
osztatlan tanítással is s annak a jövő tanévben az intézetünkbe 
való behozatalát újból kérelmezte a kormányzótestületnél. A kor
mányzótestület május 17-én tartott rendkívüli ülésén a kérelemnek 
helyt adott s igy az 1911— 12. tanévben a tanítás a szarvasi 
főgimnáziumban is reggel 8 órától déli 1 óráig fog tartani. Ennek 
tudomásul vételére e helyütt azzal a megjegyzéssel kérem az érde
kelt szüléket, hogy a tanári kar az óraközöket úgy óhajtja beosz
tani, hogy az utolsó óra már . 8/i-ko r végződjék s a tanulók 1 
órára már otthon lehessenek. Értekezletünk egyik tényekgnt emlí
tem föl azt a gyászsürgönyt is, melyet az igazgató a tanári kar 
nevében S á r k á n y  Sámuel pilisi lelkésznek, a bányai ág. h. ev. 
Egyházkerület egyházi, tanügyi és hazafias érdemekben egyaránt 
gazdag, nyugalomba vonult Püspökének halála alkalmából a nagy 
rabecsült családhoz küldött.

Két ellenőrző értekezletünket, melyeken az egész tanulóifjúság 
tanulmányi előmenetele, szorgalma és magaviseleté fölött mondottunk 
ítéletet, december hó 1-én és április hó 3-án tartottuk. Első Ízben 
179, másodízben 145 tanulót intettünk meg, hogy a szülőkkel 
karöltve együttes ellenőrző munkával biztosítsuk az évvégi sikert. 
E reményünket a feltüntetett végeredmény igazolja.

A január 28-án és junius 15-én tartott két osztályozó érte
kezlet az első és második félévi eredményt állapította meg. Az 
első félév végén 365 megosztályozott tanulónk közül jeles volt 11,



jó 49, elégséges 158, egy tárgyból elégtelen 39, két tárgyból 35, 
több tárgyból 73. Elégtelen volt tehát 147 s igy a 179 megintett 
közül csak 34-en javítottak. A múlt tanév ezen időszakában a szin
tén 365 megosztályozott tanulónál kedvezőbb volt az eredmény, 
amennyiben elégten csak 130 volt.

Az évvégi eredményt a táblázatos kimutatás tünteti föl.
A bányai ág. h. ev. egyházkerület 1907. évi közgyűlésének 

105. sz. határozata értelmében a tanárok egyházi, társadalmi és 
irodalmi tevékenységéről is közlöm az említésre méltóbb adatokat.

Tanárkarunk úgy az egyházi, mint a társadalmi életnek főleg 
kulturális mozgalmaiban fejlett ki élénkebb tevékenységet, részint 
hogy ezekben is teljesítse kötelességét, részint hogy háláját rója 
le azon bensőségteljes támogatásért és figyelemért, melyben az 
egyház és társadalom állandóan részesíti.

Egész tantestületünk tagja volt az Orsz. Ág. H. Ev. és az 
Orsz. Középiskolai Tanáregyesületnek. Többen tagjai a Természet- 
tudományi-, Math, és Fizikai-, Földrajzi- és Budapesti Filológiai 
Társulatnak, az Orsz. Gyorsíró-, Rajztanár- és a Magyarországi 
Kárpátegyesületnek, a megyei bizottságnak és községi képviseletnek, 
a helybeli egyesületeknek és köröknek, az egyháztanácsnak és az 
egyházmegye különféle bizottságainak.

E munkásságának eredménye nyilatkozik meg azon megtisz
telő állásokban és elismerő méltánylásban, melyekhez a testület 
egyes tágjai jutottak. Hogy egy-kettőt ezekből is felsoroljak, meg
említem, hogy K u 11 í k Endre a helybeli Nőegylet titkára, L i s k a 
János az ág. h. ev. egyház felügyelője és a kaszinó igazgatója, 
P l e n c z n e r  Lajos az egyházmegye levéltárosa és a kaszinó 
titkára; L i s k a Jánost, M o c s k o n y i  Józsefet, dr. N e m e s  
Bélát és U d v a r d y  Sándort a gróf B o 1 z a Pálné úrnő véd
nöksége alatt álló Leányegyesület tiszteletbeli tagjaivá választotta.

Tanárkarunk irodalmi tevékenységéből a következőt említem 
fö l : L i s k a János irta a folyó tanévi értesítő értekezését, M e n d ö 1 
Lajos a tanévnyitó ünnepélyen Vallás és erkölcs, a Leányegyesü
letben a Nőkérdéshez címen, M o c s k o n y i  József a Leányegye
sületben A magyar népdalról és A két legbecsesebb varázsszerről, 
Dr. N e m e s  Béla A hírlapirodalom múltjáról tartott felolvasást. 
Ugyanő cikkeket irt a Nemzeti Kultúrába (Madarász Viktor), a 
Szarvasi Hírlapba (Mikolás, Mikszáth, Húsvéti vezércikk,). A Pro-
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testáns Irodalmi Társaság kiadta „Lorántfy Zsuzsanna“ c. mun
káját ; a temesvári Arany János-Társaság dicsérettel tüntette ki 
„Chavez“ c. versét (Megjelent a Temesvári Hírlapban). S á r k á n y  
Imrétől a Békésmegyei Közlönyben és Ország Világban jelentek 
meg költemények. U d v a r d y Sándornak Vajda Péter élete és 
működése c. cikkét az irodalomtörténeti füzetek közük.

Valláserkölcsi fegyelnji állapot. Iskolai üQQCPek-

A tanári kar és kormányzótestület kiváló gondot fordított a 
tanuló ifjúság valláserkölcsi érzésének ápolására, ébrentartására és 
fokozására.

A tanítást délelőtt, délután imával kezdtük s végeztük és 
minden tanulónktól megkívántuk, hogy vasárnap és ünnepnapokon 
a saját templomában megjelenjen. A protestáns tanulókat minden 
vasárnap és ünnepeinken — a téli hónapok alatt is — az egy- 
házilag megállapított sorrendben majd az ó-, majd az új-templomba 
vezettük föl istentiszteletre. A nagy hideg miatt egy ízben tartott 
M e n d ö 1 Lajos vallástanár az algimnázista ev. tanulóknak ifjúsági 
istentiszteletet.

Az egyházi éneket S a s k ó  Samu tanár tanította az alsó 
négy osztálynak — két csoportra osztva — heti 1 — 1 órában. Gondja 
volt arra, hogy az ifjúság jól begyakorolja a lelkész által a követ
kező vas írnapra kijelölt éneket. Ennek folyománya, hogy ifjúsá
gunk lelkes, buzgó éneklése vezeti a magyar istenitiszteleten a hivek 
énekét. A vallásórákat is egyházi ének fejezi be.

Deprecátiót a rendtartás értelmében kétszer, dec. 21-én és 
junius 1-én tartottunk Mindkét ízben M e n d ö l  Lajos vallástanár 
válaszolt az úr asztalához járulást előkészítő beszédében az ifjúság 
nevében deprecáló seniornak.

Október 31-én a főginin. és tanítóképző együttesen ünnepelte 
meg a tornacsarnokban a közönség bevonásával a reformáció 
emlékét. Az iskolai üunepély műsora ez v o lt:

1. Erős vár a mi Istenünk . . . (1—2. ének). Közének.
2. Imádkozik M a r g ó c s y  Gyula a tan.-képz. gyakorló isko

lájának vezetője.
3. Felvirradt újra ünnepünk ..  . Énekli a főgimn. vegyeskara.
4. Luther, Porkoláb Gyulától, Szavalja N o v á k Lajos a tan, 

képz. IV. o. tanulója.
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$. Ünnepi beszédet mond M e n d ö I Lajos vallástanár.
6. 123-ik Zsoltár. Férfikarra alkalmazta Klein Bernát. Énekli 

a tanítóképző énekkara.
7. Október 31., Csengey Gusztávtól. Szavalja Szuchovszky 

Lajos V ili. o. t.
8. Erős vár a mi Istenünk . . . (3—4 vers). Közének.
A mint az év elején tanévnyitó, úgy az év végén, junius 18-án 

tanévzáró istenitiszteletre vezettük föl összes ifjúságunkat.
Vallástanárunk érdeme, hogy a Pápán megjelenő „Szövétnek“ 

cimü protestáns ifjúsági lapra 38 tanuló fizetett elő. Ő vállalta az 
előfizetési dijak beszedését, beküldését és a lapok szétosztá
sát ; e fáradozásért méltán megilleti őt az elismerés.

Vallástanárunk és hitoktatóink érdemes első sorban, hogy 
külömböző felekezetű tanulóink között az egyetértés, együttérzés 
és egymásnak kölcsönös megbecsülése zavartalanul megvolt e 
tanévben is.

A valláserkölcsi érzés erősödésén épül föl a tanulók illeme- 
sebb, szelidebb, kevesebb kifogásra okot adó magaviseleté. A 
következetes ellenőrzés, ha nem is szüntetheti meg a gyerekkor 
pajkosságával, meggondolatlanságával járó kisebb fegyelmi eseteket 
teljesen, de kellő korlátok közé szorítja, enyhíti és évről-évre 
csökkenti azok számát.

Az iskola falain kívül is kedvezőbb eredményre mutat
hatunk rá. Vendéglői, kávéházi, korcsmái kihágás nem zavarta 
meg iskolai életünk fegyelmi tekintetben kielégítő folyását, amiért 
szívesen adózunk elismeréssel községünk közigazgatásának is a 
mindenkor készséggel nyújtott támogatásért. A kisebb tanulók 
növénygyüjtő szenvedélye által a Népkertben okozott rongálások 
az első panasz után azonnal megszűntek. E helyütt rá kell mu
tatnom arra a számos korlátra, melyek tanulóinknak a szabad ter
mészetben való mozgását megnehezítik vagy teljesen mngszüntetik. 
A szántóföldek, rétek, szőllőkertek, gátoldalak mind tiltott terüle
tek nekik, úgyhogy nem csoda, ha teljesen a népligetbe szorulva 
ott enged egyikök-másikuk szabadabb folyást mozgási ösztönének 
talán meg nem engedhető módon is. Egy súlyosabb fegyelmi, ese
tünk mégis volt. Utcai összeszólalkozás volt a szülő oka. Az ösz- 
szetüzés heve annyira elragadta egyik IV. oszt. tanulónkat, hogy 
zsebkésével ejtett sebet Vili. o. tanulótársán. Büntetése az iskolából 
való eltanácsolás volt. Nem hagyhatom említés nélkül, hogy Bácsi
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István, gyomai születésű, 1. o. tanulónk nyomtalanul eltűnt, bár 
felkeresésére minden intézkedés megtörtént. Tengeri hajóra való 
kerülés volt a vágya.

A tanulónknak lakásukon való ellenőrzésénél is szigorúbb 
mértéket alkalmaztunk. Ennek kifolyása volt, hogy két tanulót régi 
lakásáról eltávolitva más szálláson helyeztünk el.

Jó magaviseletét tanúsított 264, szabályszerűt 93, kevésbbé 
szabályszerűt 7. Ez az eredmény a tavalyihoz képest lényeges javu
lást mutat. Az évvégi adatok a statisztikai kimutatásban láthatók.

Átérezve azon iskolai ünnepélyek kiváló jelentőségét, melyek 
tanulóinkat hazafias érzéseikben nemesen nevelhetik a közön
ség előtt való nyilvános szereplésükben helyesen irányíthatják, 
önszorgalommal űzött ügyességükért megfelelően jutalmazhatják és 
ártatlan örömök élvezésére nyújthatnak nekik alkalmat, ilyeneket 
készséggel engedélyezett és rendezett tanárkarunk.

Október 6-án a tornacsarnokban tartott ünnepélyen M e n- 
d ö I Lajos vallástanár hazafias imája idézte föl a szomorú emlékeket 
és ébresztett bennünk kegyeletes érzéseket. A Vajda önképzőkör e 
napot rendkívüli ülés keretében ünnepelte meg, majd a nyilvános
ság előtt a tanulói dalos- és zenekörrel március 15-ét is. Ugyan
csak e három kör együttes rendezésével folyt le február 27-én az 
Árpád szálló dísztermében ifjúságunk tánccal egybekötött hangver
senye fényes anyagi és erkölcsi sikerrel s a paedagogiai igények 
tekintetében is kielégítő eredménnyel. Ez ünnepségek műsorát a 
rendező egyesületek közük. A sikeres rendezés első sorban Dr. 
N e m e s Béla és S a s k ó Samu tanárok érdeme.

Eddigi kereteiben nem tartotta engedélyezhetőnek tanárkaruuk 
az ifjúság szokásos tavaszi mulatságát, a majálist.

Az iskolai ünnepek sorát junius 19-én d. e. 10 órakor a 
tornacsarnokban lefolyó „Évzáró ünnepély“ fejezi be az alábbi 
műsorral :

1. Veni sancte . . . Énekli a főgimn. vegyeskar.
2. Megnyitó beszédet mond M o c s k o n y i  József, igazgató.
3. Az ösztöndíjakat kiosztja K u 11 í k Endre, pénztáros.
4. Magyar dalok. Előadják Mihály László Vili., Gazsó Pál 

Vili., Laukó Pál Vili., Némedy János Vili., Egyed Béla VII., Zselt- 
vay István VII. és Simu Koriolán VI. o. tanulók.

5. A kovácsok sztrájkja, Coppéetől. Szavalja Molitorisz János 
VII. o. t.
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6. Märchenbilder, Schumann R.-től. Előadja hegedűn Mihály 
László Vili. o. t., zongorán kiséri Gazsó Pál Vili. o. t.

7. Az Alkony, Dr. Horváth Ákostól. Énekli a főgimn. férfikar.
8. Tomásháti emlék, 21 magyar ábránd Székely Imrétől. 

Zongorán előadja Bakay Jenő Vll. o. t.
9. A jövő Krisztusé, Szabolcsira Mihálytól. Szavalja Bállá 

Pál Vll. o. t.
10. Ganz allerliebst, keringő Waldteufel Emiltől. Előadja a 

főgimn zenekar.
11. a) Évzártakor, Benka Gyulától. Énekli a főgimn. vegyeskar.
b) Kossuth induló. Zenekari kísérettel énekli a főgimn.

vegyeskar.
12. Imádkozik M e n d  ö l  Lajos vallástanár.
Isko la i ünnepélyeink sorában van helye a múlt tanév befe

jeztével őszinte, bensőséges szeretettel lefolyt 20 éves találkozónak 
és a folyó tanév végén megteendő negyedik tanulmányi kirándulásnak.

Régi kegyeletes szokásnak hódolnak a mi növendékeink is, 
amikor az utolsó évben elválásuk alkalmával fogadalmat tesznek, 
hogy tiz év múlva városunkban találkoznak. Tanúi vagyunk min
den évben a megható jelenetnek, amikor a volt osztálytársak 
örömmel látják egymást viszont, beszámolnak kölcsönösen tiz évi 
küzködésükről, szivük repes, ha büszkén elmondhatják volt taná
raiknak, hogy mindegyikük elérte kitűzött célját és boldogul az 
életben. Kifejezést adnak ezáltal annak, hogy az iskolában együtt 
töltött évek emléke maradandóbb nyomot hagyott lelkűkben s hogy 
nem halt ki szivükből a tanitványi hála, az iskola iránti kegyelet.

Még szebb, még meghatóbba találkozás olyankor, mikor hosz- 
szabb idő múlva, 20, 25, 30 esztendő elteltével, gyűlnek össze az 
egykori iskolatársak. Ilyen összejövetelben gyönyörködhetett Szarvas 
városa 1910. július hó 2-án. Az 1890-ben érettségizettek közül 
(a Vili. osztály létszáma azon évben 33 volt), tizenhét, javakorát 
élő férfiút hozott össze a régi múlt emléke s azon vágy, hogy a 
baráti köteléket, melyet 20 év előtt az elválás szétszakított, újból 
megkössék s szorosabbra fűzzék.

A szeretetnek őszinte nyilvánulásával látták viszont egymást 
a régi tanulótársak. A régi gimnáziumi épület dísztermében gyűl
tek össze d. e. 10 órakor s megható bensőséggel vették körül 
volt szeretett tanáraikat: Benka Gyulát, Lányi Gusztávot, Chovan
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Károlyt, Mocskonyi Józsefet, Kutlík Endrét és Neumann Jenőt. A 
lélekemelő ünnepély a hymnusz eléneklésével kezdődött, ezt Keresz
tesi Károly ref. lelkésznek szép alkalmi imája követte. Kiss László 
ezután a visszaemlékezés érzésétől elfogódott hangon szívből jövő 
beszédben üdvözölte a tanári kart és a régi bajtársakat. M ikor 
erre Benka Gyula állott fel, hogy válaszoljon, nem egy könny 
lopódzott az összegyűltek szemébe; hallgatva a szívhez szóló sza
vakat egyszerre a régi múlt elevenedett meg lelkűkben, amikor 
annyiszor volt alkalmuk gyönyörködni volt igazgatójuknak ragyogó 
ékesszólásában. Majd Siskó Sámuel az időközben elhunyt osz
tálytársakról emlékezett meg ; négyen váltak ki az élők sorából: 
dr. Raffay Ferenc, iskolánk egykori dísze, mint kiváló hírű eper
jesi jogakadémiai tanár halt meg; elhunytak továbbá Popovics 
Kornél s. jegyző Alibunárról, Szűcs István mezőtúri városi szám
vevő és dr. Vörös Gyula katonai ezredorvos Szabadkáról. Az ünne
pély a szózat eléneklésével ért véget. Déli 1 órakor az Árpád
szálló nyári helyiségében bankett volt, amelyen a megjelent tanárok 
és találkozók részéről számos szép felköszöntő hangzott el. A vidám 
társaság késő éjjeli órákig maradt együtt a kedves iskolai emlékek 
felelevenítésével töltvén a gyorsan rohanó időt.

A találkán megjelentek a következők: Benczúr Mihály szarvasi 
ev. tanító nejével, Gaylhoffer István szolnokmegyei gazd. egyesületi 
titkár, Gerber Miklós szeghegyi közs. jegyző, Keresztesi Károly 
kisszántói ref. lelkész nejével, Kiss László békésm. tb. főjegyző 
nejével és fiával, Kubek György máv. ellenőr Debrecenből, dr. 
Lescheditzky János ezredorvos Győrből, Marcsek Lajos nagybá- 
tonyi állomásfőnök, Molnár Mihály községi jegyző Gádorosról, 
dr. Nagy Sándor ügyvéd Makóról, Petrás György sepsiszentgyörgyi 
tornatanár, Piroska István siroki róni. kath. plébános, Salacz 
Ferencz ny. szolgabiró, Saskó Sámuel szarvasi főgimn. tanár nejé
vel, dr. Schiff Jenő ügyvéd Orosházáról nejével, Szabó Ferenc 
közs. jegyző Szigetmonostorról, végül dr. Winternitz Arnold egye
temi magántanár, a budapesti Stefánia-gyermekkórház főorvosa.

Vajha a baráti összetartásnak, a hálás kegyeletnek ezen szép, 
nemes példája növendékeink körében minél számosabb követőre 
találna!

Negyedik tanulmányúd kirándulásunk szintere az Alduna és 
Erdély lesz. Nyolcz napra terjedő alábbi tervezetét a tanári kar 
megbízásából P l e n c z n e r  Lajos vezető tanár készítette: Első
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nap Zimony és Belgrád nevezetességeinek megtekintése és meg- 
hálás Zimonyban. Második napon a Dunagőzhajózási r. t. hajó
jával az Orsováig terjedő úton a természet és emberkéz remek 
alkotásaiban — felső és alsó Klisszura a Kazán szorossal, a Szé
chenyi és Traján út — való bőséges gyönyörködés után Orsóvá 
történelmi emlékeinek, majd Ada-Kaleh szigetének megtekintése; 
megszállás Orsován. Herkulesfürdő mesés szépségeinek élvezése 
és a Teines völgyében fekvő Lugos megnézése tölti ki a harmadik 
napot. A negyedik nap célja Piski futólagos megismerése és a 
petrozsényi szénbányákba való lejutás. Ötödik napra Vajda-Hunyad 
történelmi emlékeinek és vasolvasztóinak megszemlélése esik. A 
hatodik napot a marosujvári hatalmas sóbányákba való lejutás és 
Kolozsvárra való érkezés veszi igénybe. Hetedik napon Kolozsvár 
városát tekintik meg a kirándulók, hogy aztán sok tanulságos és 
kellemes emlékkel gazdagon érkezzenek a nyolcadik napon vissza 
Szarvasra.

A kirándulásban 13 tanulónk vesz részt 64 korona költséggel, 
ami fedezi a szállás, a naponta háromszori bőséges étkezés, a 
hajón V2 11. és a vasúton V2 111. osztályú jegygyei való utazás 
költségeit.

Egészségi állapot.
A tanári kar egészségi állapota általában kielégítő, sőt jó 

volt. Hosszasabb, súlyosabb betegség nem tartott vissza senkit 
huzamosabban iskolai teendőinek teljesítésétől. Az egy-két napi 
mulasztás folytán szükségessé vált helyettesítés nem okozott nehéz
séget s nem akasztotta meg a tanítás rendes, nyugodt menetét, 
így e tanévet méltán sorolhatjuk tanárkarunkra nézve a szerencsé
sebbek közé.

Kegyeletes kötelességet teljesítek azonban, midőn iskolánk 
egyik érdemes sáfárának haláláról emlékezem meg.

Az öreg, jó | C s e r n á k | bácsi, intézetünknek évek óta nyu
galomban élő pedellusa halt meg.

A pedellus — és tegyük hozzá : a hűséges, megbízható, minden 
kötelességét híven teljesítő pedellus — ép oly fontos tényezője az 
iskola erkölcsi s igy közvetve tanulmányi életének is, mint akár
melyik professzor. Valahányszor kedves diákéveink felujulnak emlé
kezetünkben, lelki szemeink előtt sorakozó, egytől-egyig érdemes 
tanáraink mellett ránk mosolyog mindenkor a jó pedellus most
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már nyájas arca is. Mert nem mindég volt nyájas! Például Cser- 
nák bácsi legtöbbször nagyon szigorú arcot öltött! így kívánta ezt 
a tekintély is, a komoly céltudat is, a becsületes kötelességérzet 
is, meg a mi pajkosságunk is.

Nekem mint diáknak, mint tanárnak és mint mangolzugi 
szomszédjának egyaránt van okom arra, hogy reá kegyelettel sőt 
szeretettel gondoljak. Megérdemelte ő ezt épúgy, mint azt az őszinte 
sajnálatot, hogy 20 évi buzgó, lelkiismeretes, a tanárok iránt ille- 
mes, a tanulókkal szemben erélyes szolgálat után 60 korona évi 
kegydijjal kellett nyugalomba vonulnia. A folyósók örökös léghu- 
zama a hallását rontotta meg. Ezért kellett a kedvelt állástól búbá
natos szívvel megválnia.

1866-tól 1886-ig töltötte be a pedellusi tisztet mindenben 
kifogástalanul. A ki ismerte a szarvasi főgimn. halhatatlan emlékű, 
nagynevű igazgatójának, T  a t a y Istvánnak, fölényes nagyúri 
kényét, tengernél is szeszélyesebben váltakozó mosolygó derűjét 
és komor borúját, az tudja igazán méltányolni Csernák bácsink 
mesteri alkalmazkodását.

Hogy nemcsak én, de a korabeli tanulók mind őszinte rokon- 
szenvvel és megbecsülő tisztelettel őrizték meg a 'm i n t a-p e d e 1- 
1 u s emlékét, bizonyítják a 20, 30 és 40 éves találkozók. Egyről 
sem hiányozhatott ő. A találkozók époly örömmel látták őt körük
ben, mint egykori tanáraikat.

A jó Isten is szerette őt. Megáldotta szép családdal hosszú 
életkorral és könnyű halállal. 90 éves korában hunyt el.

Szünetlen munka után legyen neki édes az örök pihenés.

Tanulóink egészségéről a következő orvosi jelentés számol 
be: „Az 1910— 11. tanévben tanuló ifjúságunk egészségi állapota 
általában jó volt. A heveny ragályos betegségek közül csak egy 
súlyos, de gyógyult hasi hagymáz esetünk volt. A megbetegedések 
általában könnyebb természetű meghűléses bántalmakra szorítkoz
tak, de ezek a megbetegedések is ez idén meglepően kevés szám
ban kerültek kezelésünk alá.

Ettől eltekintve a tornagyakorlatoknál egy súlyosabb (alkar
törés) és több enyhébb természetű baleset (zúzódás, izom és izü- 
letrándulás) fordult elő, a melyek elcsúszás okozta elesés követ
keztében jöttek létre. Ennek okát mi is a tornatanár véleményével 
egyezően abban találjuk, hogy a tanulóság tornagyakorlatok alkal-
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mával nem használ tornacipőt. Kívánatos volna, hogy e hiány a 
jövő tanévben megszűnjön.

Haláleset ez idén az ifjúság között nem fordult elő.
Azokra a körülményekre, melyek a tanuló ifjúság egészségi 

állapotára befolyással vannak, ez idén is úgy a tanári kar, mint a 
mi részünkről nagy gond fordittatott.

A rendes félévi szemvizsgálat 1910. nov. 8. és 1911. május 
29-én tartatott meg ; megvizsgáltatott 373 tanuló, kik között két 
régi trachomás és 1 trachoma-gyanus találtatott. Az ujraoltást Dr. 
Belopotoczky György községi orvos május 4-én végezte.

Szarvason, 1911. május 29.

f)r. Mikolay István, 
Dr. Takács I. Gusztáv

intézeti orvosok.

Tanulóink egészségi állapotát kedvezően befolyásolják: az 
épület minden részében gondosan ápolt tisztaság, a tágas, világos, 
jól füthető és szellőztethető tantermek, melyek az óraközökben télen, 
nyáron nyitva állván elkerülik a fülledt levegővel járó kellemetlen 
és egészségtelen hatásokat. Fokozzák a tanulók ellenálló képes
ségét a kora tavasztól a késő őszig a szabadban végzett testedző 
tornagyakorlatok és játékok, nyári hőség idején az intézet uszodá
jában való fürdés s télen a korcsolyázás.

Az első félévben 418 volt a könnyű s 8 a súlyosabb beteg
ségi esetek száma. Egyszer sem mulasztott 153, igazoltan mulasz
tott 207 tanuló 4387, igazolatlanul 4 tanuló 8 órát. A második 
félév kedvezőbb eredményét az évvégi statisztika mutatja.

Iskolalátogatás.
Géresi Kálmán, debreceni tank. kir. főigazgató, mint minisz

teri megbízott, iskolánkban január 26., 27. és 28. napjain végezte 
hivatalos látogatását.

Az intézetre, tanári karra, tanulóságra és az egyes tantárgyak 
tanítási módszerére vonatkozólag tett megfigyeléseit, tapasztalatait és 
tanácsait a január 28-án tartott értekezleten közölte a tanári karral.

Hathatósan ajánlotta a latin nyelv tanításánál az alsóbb osz- 
tyályokban a direkt vagy Dent-féle angol módszer alkalmazását és
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az egyhuzamban való tanításnak az intézetbe való behozatalát. Az 
első óhajának a tanári kar, a másodiknak a kormányzótestület 
tett eleget. Általában elismerését fejezte ki a látottak és hallottak 
felett. Az értekezletről felvett jegyzőkönyv tartalmát a kormányzó
testület is örömmel vette tudomásul és meleg szavakkal méltá
nyolta a tanári kar munkásságát.

Jótékonyság. Adományok, kedvezmények, gyűjtések-
E tanévben is szép számmal akadtak olyan jóltevőink, kik 

nemes adományaikkal kitörülhetlenül írták be nevüket úgy intéze
tünk évkönyveibe, mint a jelen és jövő nemzedék szivébe. Öröm
mel rovom le velük szemben én is hálám adóját őszinte köszö- 
netemmel és az adományok felsorolásával:

1. Az ösztöndíjak gyarapítására adományoztak a következők: 
a Szarvasi Jótékony Nőegylet 52 kor., a Szarvasi Hitelbank 50 kor., 
dr. Mikolay István 30 kor., dr. Szlovák. Pál 10 kor.

2. Az ösztöndíjalap növelésére küldött be dr. Szemző Gyula, 
helybeli ügyvéd, hitközségi elnök, 1000 koronát, mint „a szarvasi 
főgimnázium zsidó vallásu volt növendékeinek ösztöndij-alapitványát 
zsidó tanulók részére“ . Ez alapítványhoz következő nemes adako
zók járultak adományaikkal: dr. Büchler Ignác, kolozsvári egyetemi 
tanár 10, dr. Pálfy Ignác, budapesti orvos 10, Halász S. Soma, 
eszéki mérnök 10, dr. Frey Géza, békési orvos 10, dr. Mandl 
Jakab, gyulafehérvári törzsorvos 20, dr. Menczer Aladár, budapesti 
ügyvéd 5 kor., dr. Hajdú Béla, nagykátai ügyvéd 10 kor., dr. 
Barta Ignác, dettai ügyvéd 50 kor., dr. Grósz Mátyás, szeghalmi 
ügyvéd 20 kor., Ritter Sámuel, orosházi postafőtiszt 20 kor., dr. 
Somogyi Dezső, basahídi orvos 10 kor., Sós Jenő, budapesti tanár 
10 kor., dr. Vajda Kálmán, ráczalmási közs. orvos 20 kor., dr. 
Deák Lajos, hátszegi ügyvéd 100 kor., dr. Steinhardt Mór, aradi 
ügyvéd 20 kor., dr. Schiff Jenő, orosházi ügyvéd 10 kor., Trebitsch 
Márton, budapesti főfelügyelő 50 kor., dr. Berényi Ármin, gyulai 
ügyvéd 10 kor., Vértes Emil, kiínszentmártoni tkpénztári igazgató 
10 kor., Schreiber Vilmos, esztermajori nagybérlő 10 kor., dr. 
Hódosi Adolf, temesvári ügyvéd 25 kor., dr. Nagy Sándor, aradi 
ügyvéd 20 kor., Simkó Gyula, szarvasi tkpénztári aligazgató 100 
kor., dr. Vajda Soma, jászapátii ügyvéd 60 kor., Szőllősi Samu 
Székelyudvarhelyről 100 kor., Weiczner Gáspár szarvasi vendéglős, 
8 kor., dr. Steiner Simon, temesvári tanár 20 kor., Sebes Béla, 
szeghalmi tanító 2 kor., dr. Martos József, gyulai ügyvéd 20 kor.,
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dr. Steiner János, lippai ügyvéd 20 kor., dr. Glásner Adolf, szarvasi 
ügyvéd 50 kor., Huszár Sándor, soproni titkár 20 kor., Dózsa 
Dezső, Pécskáról 20 kor., dr. Déri Ármin, lipcsei orvos 20 kor., 
dr. Déri Soma, prágai orvos 20 kor., dr. Déri Henrik, szarvasi 
orvos 20 kor., dr. Szemző Gyula, szarvasi ügyvéd 50 kor., Szemző 
Soma, szemlaki bérlő 10 koronával. Az alapító levél szövege Így 
hangzik:

A L A P Í T Ó - L E V É L .

A szarvasi ág. h. ev. főgimnázium volt zsidó 
növendékeitől adományokat gyüjtvén s az eddig befolyt 
összeget, 1000 koronát, szóval Egyezer koronát, a szarvasi 
ág. h. ev. főgimnázium pénztárába befizetvén, a főgim
názium nagyságos Vezetőségének rendelkezése alá bocsát
juk azzal, hogy:

1. Ezen összeget a főgimnázium pénztára a 
„Szarvasi főgimnázium zsidó vallású volt növendékeinek 
ösztöndíj alapítványa zsidó tanulók részére“ cimü ala
pítványként gyümölcsözőleg kezelje.

2. Annak kamata évenként a felsőbb osztályok 
egyik, minden tekintetben legderekabb, lehetőleg sze
génysorsú zsidó tanulójának a tanév zártakor jutalmul 
adassék.

3. Amennyiben ezen alapítványi összeg további 
önkéntes adományokkal gyarapittatnék: az újabb ado
mányok tőkésítve kezelendők minaddig, mig a kétszáz 
koronát elérik. Már ennek, illetőleg ezen kétszáz koro
nával együtt esetleges újabb adományokból ezer koro
náig felszaporodó összegnek, kamatai az előző pontban 
foglalt feltételek értelmében egy második növendék 
jutalmazására fordítandók.

Kelt Szarvas, 1911. május hó 13-án.

Dr. D é ri H en rik  Dr. Szemző Gyula
iskolaszéki elnök. hitközségi elnök.

Nem mulaszthatom el, hogy úgy a hálás tanítványoknak az 
adományokért egyetemlegesen, mint külön dr. Szemző Gyula és 
dr. Déri Henrik uraknak a gyűjtés körül kifejtett önzetlen iigybuz-
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galmukért újból ne fejezzem ki őszinte köszönetemet. Az ösztön
díjat élvező tanuló ifjak szive lesz az az örök emléktábla, hová 
nevük feledhetlenül vésődik be.

A „néhai Réthy Vilmos alapítványa“ gyarapítására juttatott 
Réthy Sándor, helybeli tkpénztári igazgató, 100 és Réthy Béla, 
békéscsabai gyógyszerész, az alapítvány fenkölt gondolkozású meg
alapítója, újabb 200 koronát.

Az alapitványozó óhajához képest közlöm, hogy az alapítvány 
1911. június 1-én 1191 korona 66 fillér.

Az ösztöndíjalapitványok sorában említem föl G r i m m  Mór 
helybeli kereskedőnek egy szorgalmas, jó magaviseletű izraelita 
tanuló jutalmazására szánt 50 korona ösztöndijadományát, mert 
bírjuk azon hálára kötetező ígéretét, hogy ezt egy teendő alapít
vány kamatának tekinthetjük.

3. A f ő g i m n á z i u m i  a l a p í t v á n y o k a t :  a „Szarvasi 
Hitelbank Részvénytársaság“ gyarapította egy 300 koronás alapít
vánnyal. Az erről szóló alapitó levél szövege ez:

A L A P Í T Ó - L E V É L

6/1911. közgy. sz.

1. „A Szarvasi Hitelbank Részvénytársaság“ 300 
— háromszáz — korona alapítványt tesz a szarvasi 
főgimnázium részére azon kikötéssel, hogy az alapít
vány kamatainak hová fordítása iránt évről évre a tanári 
kar határozzon.

2. Az el nem költött kamatok, valamint ez alapít
ványnak esetleg juttatott újabb adományok a tőke nö
velésére fordítandók.

Szarvas, 1911. május 8-án.

A „ S z a rv a s i H ite lb a n k  R észv .-tá rs .“

Nagy. Krsnyiak.

Ez alapító levelet a felügyelő-bizottság a tanári kar javas
lata alapján azzal a megjegyzéssel fogadta el — köszönetének 
kifejezése mellett —, hogy a kamatok valamely iskolai célra szol
gáljanak.

7



4. A t a n u l ó i  s ' e g é l y e g y l e t  a l a p t ő k é j é t :  a 
helybeli tanulóság szünidei táncmulatságának tiszta jövedelmével 
azaz 163, a Békésszentandrási Takarékpénztár 60, Roszjarovicz 
János, táncmester 20, a Délmagyarországi Közmivelődési Egyesület 
2 filléres jegyeinek eladásából 10 és Szacsvay Sándor V. o. ma
gántanuló 10 koronával növelte.

5. A z  a l u m n e u m i  k i a d á s o k  f e d e z é s é r e :  Bé
késvármegye a közmivelődési alapból 400 koronát adott.

6. A t a n u l m á n y i  k i r á n d u l á s  c é l j a i r a :  a Bé
késszentandrási Takarékpénztár 30, a Szarvasi Takarékpénztár 20 
koronát adományozott.

7. A V á j d  a-ö n k é p z ő k ö r n e k  j u t a l o m r a :  Haviár 
Dániel 10, N. N. 10, N. N. 10 és dr. Nemes Béla 5 kor. adott.

A tanári kar ajánlata s a felügyelő-bizottságnak határozata 
alapján a következő tanulók kaptak kedvezményt:

1. T a n d í j b a n :  1. osztályban : Liska Jenő 33 k., Sziráczky 
István 33 k., Udvardy Sándor 33 k., összesen: 99 k.

II. osztályban: Adamcsok Lajos 14 k., Benczúr Lajos 14 k., 
Fábry István 33 k., Fertig Lothár 33 k., Imró János 49 k., Magyar 
Tihamér 10 k., Marcsek Lajos 18 k., Oncsik Pál 33 k., Sebes 
Pál 49 k., Varga László 18 k., összesen: 271 k.

III. osztályban: Hettmann Antal 18 k., Kölnit Pál 10 k., 
Rohoska Mátyás 10 k., Tolnay István 10 k., összesen: 48 k.

IV. osztályban : Finkelstein Vilmos 23 k., Gabrinyi István 18 
k., Hoffmann Jakab 18 k.. Pokorny Lajos 41 k., Valentinyi Jenő 
33 k., összesen : 133 k.

V. osztályban: Holub János 29 k., Kvasz István 18 k., 
Scholtz László 29 k., Valentinyi István 29 k., összesen: 105 k.

VI. osztályban: Jónás Márton 45 k., Rapos Tibor 14 k., 
összesen: 59 k.

VII. osztályban : Egyed Béla 45 k., Molnár László 45 k., 
Nippold János 45 k., Szokolay Pál 37 k., Szántó János 10 k., 
Thúry György 29 k., összesen: 211 k.

Vili. osztályban : Margócsy Géza 29 k., Neumann István 29 
k., G. Szabó Márton 14 k., összesen: 72 k. Végösszeg: 998 k.

2. A l u m n e u m i d í j b a n :  11. osztályban : Imró János 30 
k., IV. osztályban : Kern Károly 30 k., Pokorny Lajos 30 k., Hoff
mann Jakab 30 k., V. osztályban : Kvasz István 30 k., VI. ősz-
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tályban : Rapos Tibor 50 k., Jónás Márton 30 k., VII. osztályban 
Szokolay Pál 50 k., Szuchovszky Gyula 30 k., Ágoston Gyula 30 k., 
Egyed Béla 30 k., Molnár László 30 k., Nippold János 30 k., 
Vili. osztályban : G. Szabó Márton 30 k., Sass Ferenc és Szu
chovszky Lajos mint seniorok ingyen ebéd- és vacsoradijban része
sültek (elengedve: 110+110+96+96 412 k.) Végösszeg: 772 k.
Ehhez járult 15 tanítóképzős 1100 k. ebéddíja, melyet a főgimn. 
pénztár fizetett.

A tanulói segélyző egylettől segélyben részesült tanulók ki
mutatását az egyesületről szóló jelentés kapcsán közöljük.

Több ízben vettük igénybe jótékony célok előmozdítására 
tanulóink filléreit. Dicséretükre szolgál, hogy örömest adakoztak. . 
Nem rajtuk múlt, hogy többször is nem nyilatkozott meg áldozat- 
készségük ; mi tettük félre a nagy számmal érkezett gyüjtőíveket, 
nehogy felettébb terheljük a szüléket.

Protestáns tanulóinknak az ifjúsági gyámegyletre juttatott 
önkéntes adománya kitesz 187-46 koronát.

A József Főherceg szanatóriumra való gyűjtés eredménye 
osztályok szerint következő : V ili. o. 5., Vll. 2960., VI. 14., V. 
13-72., IV. 17-91., 111. 18., 11. 9 és az 1. o. 16'84., összes 124-87 
korona.

A Délmagyarországi Közmivelődési Egyesület céljaira gyűj
töttek szives készséggel Egyed Béla és Tepliczky János Vll. o. t. 
— a két filléres bélyegjegyek elárusitásával — 10 kor.

Az ungvári siketnémák intézete javára Sass Ferenc és Szu
chovszky Lajos, közétkezőbeli seniorok, gyűjtöttek össze dicséretet 
érdemlő buzgalommal 15-23 koronát.

Ezen összegeket vagy maguk a tanulók tették postára vagy 
a gyámintézeti elnök és igazgató juttatták az illetékes helyre.

OSztályyizSgák, rajzkiállitáS, ösztöndíjak, 
okkV?lek, jíitalnjak.

Ez évben is a Vili. osztály tanulói vizsgáztak először és pedig 
a nyilvános tanulók május hó 13—23 napjain, egy magántanuló 
pedig május 22-én.

A többi tanulók záróvizsgálatait — cenzúráit — a következő 
időrendben tartottuk meg: május 31-én a gör. keleti és izraelita,

7»
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jun. 2- és 3-án a rom. hatholikus tanulók vallásvizsgálatait, jun. 
6— 14. napjain pedig az összes hét osztály tárgyairól szóló cen
zúrákat. A tornavizsgálatot a tornatanár közbejött betegsége miatt 
el kellett hagynunk.

A rajzteremben Ízléses gonddal összeállított rajzkiállitás ez 
évben a következő képet mutatta: Az asztalokon az algimnázisták 
mértani és sikdiszitményi rajzai (bekötve), a falakon a görögpótlót 
tanuló felgimnázisták távlattani, természet és gipsz után színes pa
píron ceruza, szénkréta és vizfestékkel árnyékolt rajzlapjai és úgy 
az asztalokon, mint a falakon a szabadkézi rajzot külön órákban 
tanuló növendékek sikdiszitményi és könnyebb tájképrajzai voltak 

# láthatók. Csin, tisztaság, fejlett szépérzék és itt-ott az igazi te
hetség megnyilatkozása jellemezte általában a bemutatott rajzokat. 
Közönségünk nagyszámmal gyönyörködött több napon át bennük.

Ösztöndíjban részesültek: a) Az Egyetemes Díjosztó Bizott
ságtól juttatott Teleky-Roth Johanna grófnő alapítványából (á 65 K.) 
Margócsy Géza, Sass Ferenc és Szuchozszky Lajos Vili. o. tanulók.

b) A főgimnázium rendelkezésére álló nagyobb ösztöndíjak
ból kaptak :

1. A Benka-alapból (200 K.) Neumann István Vili. o. t.
2. A Szarvas város alapította Rákócy-alapból (100 K.) Mar

gócsy Géza Vili. o. t.

3. A Német István tábornok-alapítványból (84 K.) Pajtás 
Gyula VII. o. t.

4. A Beyschlag-Töltéssy alapból (65 K.) Nippold János VII. o. t.

5. A Tatay-alapból (á 65 K.) Molnár László Vll. és Simon 
Béla Vili. o. t.

6. A Boczkó Dániel-alapból (á 52 K.) Laukó Pál V ili. és 
Thury György Vll. o. t.

7. Az Urszinyi-alapból (65 K.) G. Szabó Márton V ili. o. t.

8. A Hudoba-Lukács-alapból (65 K.) Némedy János Vili. o. t.

9. A Haviár Dani felügyelő-alapból (65 K.) Szokolay Pál 
Vll. o. t.

10. Az özv. Kvacsala Jánosné-alapból (65 K.) Scholtz László 
V. o. t.

11. A Ponyiczky-Máté-alapból (65 K.) Sass Ferenc V ili, o. t.
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12. Grimm Mór szorgalmi jutalmát (50 K.) Szemző Pál 
Vll. o. t.

13. A „Szarvasi Hitelbank“ mennyiségtani jutalmát (50. K.) 
Egyed Béla Vll. o. t.

14. A „Szarvasi főgimn. zsidóvallású volt növendékeinek 
ösztöndíj alapítványa zsidó tanulók részére“ -alapból (33 K.) 
Weinberger Sándor Vili. o. t.

c) A kisebb alapítványokból, valamint adományokból inkább 
jutalom-, mint ösztöndíjakat kaptak:

1. A Rafinszky-alapból (26 K.) Valentinyi István V. o. t.
2. A Haviár Dániel-alapból (22 K.) Tepliczky János Vll. o. t.
3. A Zsilinszky-alapból (18 K.) Némedy János Vili. o. t.
4. A Party Ferenc-alapból (13 K.) Pokorny Lajos IV. o. t.
5. A szarvasi festők alapjából (13 K.) Rohoska Mátyás

111. o. t.
6. A Vozarik Pál-alapból (13 K.) Gabrinyi István IV. o. t.
7. A Székács József-alapból (13 K.) Hoffmann Jakab IV. o. t.
8. A Szécsi-alapból (13 K.) Weinberger Lajos IV. o. t.
9. A Bernát-alapból (26 K.) Valentinyi Jenő IV. o. t.
10. A Szemián Dániel-alapból (13 K.) Imro János 11. o. t.
11. A Debreceni-alapból (6 K. stiljutalmat) Rapos Tibor 

VI. o. t.

12. A szarvasi nőegylet aranyaiból (á 20 K.) Bállá Pál és 
Szlovák Kálmán VI. o. t.

13. Dr. Mikolay István egészségtani jutalmát (á 10 K.) Pajtás 
Gyula és Nippold János VII. o. t.

14. Dr. Mikolay István szorgalmi díját (10 K.) Papp András 
1. o. t.

15. Dr. Szlovák Pál math, díját (10 K.) Bernáth Kálmán
111. o. t.

16. N. N. és N. N. Vajda-önképzőköri jutalmait (á 10 K.) 
G. Szabó Márton Vili. és Szántó János Vll. o. t.

d) A bányai ág. h. ev. egyházkerület ösztöndíjából (210 K.) 
kaptak: Czinkotszky Kálmán Vll. és Rapos Tibor VI. o. t. (á 15 K), 
Jónás Márton VI. o. t. (16 K.), Frcska Béla, Lehoczky István, 
Liska Mihály, Rohály Mihály, Szekera János VI. o. tanulók és
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Gohér Mihály. Holub János, Kvasz István, Lestyan György és 
Medvegy Mihály V. o. tanulók (á 13 K.), Popják Nándor IV. o. t. 
(10 K.), Czirbusz Endre, Kohút Pál 111. és Fábri István 11. o. t. 
(á 8 K.)

e) Könyvjutalmat kaptak:

1. A nemzeti szövetkezet-alapból (9 K.) Oncsik Pál 11. o. t.
2. Néhai B u s b a c h  Péter volt orsz. képviselőnek, a bpesti 

ág. h. ev. főgimnázium egyházi hatósága által megküldött „Viha
ros emberöltő“ c. két kötetes müve példányaiból egyet-egyet azon 
tiszta jeles osztályzatot nyert felsőbb osztályú tanulóink, kik a 
múlt tanévben még nem kaptak : Rapos Tibor VI., Gohér Mihály, 
Lestyan György, Scholtz László, Szécsi János és Valentinyi István 
V. o. tanulók.

3. S a s k ó Sámuel könyvjutalmát a gyorsírásban kifejtett 
szorgalmáért és ügyességéért Péczely Béla V. o. t.

f) Gyorsírói jutalmat kaptak:
1. S a s k ó  Sámuelét (5 K.) Molitórisz János Vll. o. t.
2. Z. L. adományát (5 K.) Dietrich Miklós V. o. t.
g) Tornajutalmat kaptak:
1. A Nőegyletét (12 K.) Szuchovszky Lajos Vili. o. t.
2. A főgimnáziumét (10— 10 K.) Liska Mihály és Simu Cor- 

iolán VI. o. t.

A folyó tanév junius 8-án tartott tornaversenyen beteg torna
tanárunkat P e t r á s György, sepsiszentgyörgyi tornatanár helyet
tesítette, kinek készséges vállalkozásáért ezúton is köszönetét 
mondunk. Az ő szakszerű vezetése mellett lefolyt versenyen dr. 
H a v i á r Gyula, f. ü. biz. tag, az igazgató s Hraskó Kálmán, 
Kutlik Endre, Lang János, Mendöl Lajos, Plencner Lajos és Saskó 
Sámuel tanárok voltak a \ersenybirák. Díszoklevelet nyertek a 
következő versenyzők: R ú d m á s z á s b a n  az első osztályból 
Sztáli János (első) és Arany Béla (második), a második osztályból 
Fuksz Jakab (első) és Imro Imre (második), a harmadik osztályból 
Melis Lajos (első) és Lehoczky János (második), a negyedik osz
tályból Hoffmann Jakab (első) és Balázs János (második) győztes 
tanulók. Síkfutásban első és második helyen Ádász János s Király 
Sándor és Soós Lajos I. o., Oncsik Pál és Fuksz Jakab 11. o., 
Fabriczy Pál és Mikolay Ernő 111. o., Hoffmann Jakab és Grosz- 
mann Lajos IV. o. tanulók. F ü g g e s z k e d é s b e n  Pesti Lajos
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és Szuchovszky Lajos Vili. o. t. K ö t é l  m á s z á s b a n  Reis- 
mann Imre és Simu Coriolán VI. o. t. M a g a s  n y ú j t ó n  egy 
előirt és egy szabadon választott gyakorlattal rangsor szerint a 
következők: Liska Mihály VI. o., Gulyás Ferenc Vili. o., Lehoczky 
István VI. o., Pesti Lajos Vili. o., Szuchovszky Lajos Vili. o. és 
Molitorisz János VII. o. t. M a g a s  u g r á s b a n  deszka nélkül 
első Hageter Gusztáv Vili. o. t. 160 cm., második Pesti Lajos V ili. 
o. t., harmadik Szuchovszky Lajos Vili. o. t. T á v o l u g r á s b a n  
első Simu Coriolán VII. o. t. 526 cm., második Szécsi András V. 
o. t., harmadik Lehoczky István VI. o. t. S ú l y d o b á s b a n  első 
Gutwein János Vili. o. t. 10 6 m., második Simu Coriolán VI. o. t.

Kortijáoyzó testület. Egyházi Főhatóság.

A főgimnázium kormányzó testületé e tanévben a szeptember 
9-ik i és junius 16-iki két rendes ülésén kívül május 17-én és dec. 
14-én rendkívüli ülést is tartott. E négy ülésen a helyi bizottság és az 
intézet Felügyelője által nagy gonddal és körültekintéssel előké- 
szitett ügyekben hozta meg azon határozatait, melyekkel egyrészt 
az intézetnek eddigi kipróbált mederben való haladását biztosította, 
másrészt uj nyomokon való tovább fejlődésére nyújtott alkalmat. 
Ez utóbbi határozatai közül csak a délelőtti, egyhuzamban való 
tanításnak intézetünkben a jővő tanévtől való behozatalát említem 
itt föl. Kormányzótestületünket minden intézkedésében a komoly 
megfontolás, a múltnak aggódó féltése, a jövőnek óvatos megala
pozása vezette. Ugyanezt az ügyszeretetei, az iskola kül- és bel- 
életének jóindulatú, de komoly bírálaton alapuló ellenőrzését tapasz
taltuk egyházi Főhatóságunk minden leiratából is. Úgy a Főható
ságnak, mint Kormányzótestületünknek és annak élén Felügye
lőnknek is ezúton fejezem ki hálás köszönetünket. Legyen a Főha
tóságnak, a Kormányzótestületnek és Tanári karnak közös, összhan- 
gos munkája ennek a mi szeretett iskolánk állandó virágzásának 
biztos alapja, rendíthetlen vára!

LdDOQdáS.

Nem hagyhatom említés nélkül, hogy K e p e n y e s  Mihály, 
a szarvasi főgimnázium gazdaságának vezetője, julius elsejével meg
válik ez állásától, amennyiben a Kormányzótestület tekintettel a 
korával és betegségével járó gyengeségére érdemes működésének 
jegyzőkönyvben való méltatásával elfogadta lemondását. Méltán
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megérdemli ő, hogy e nehány sorban külön is megemlékezzem^ 
róla. Tizenhárom évi lelkiismeretes, fáradhatlan, kiváló szakérte
lemmel folytatott gazdálkodásával olyan karba hozta a főgimn. 
gazdaságot és olyan évi jövedelmet szállított be abból, hogy a 
kormányzótestület épen ezekre való tekintettel folytatta ellenkező 
indítványok ellenére a gazdaság házi kezelését. Élvezze sokáig a 
jól kiérdemelt pihenést, melyet tegyen kellemessé az övéhez hasonló 
állásokban nehezen megszerezhető általános bizalom és közbe- 
csülés!

Jegyzet. A Főhatóság engedélyével magánvizsgálatot tett Br. 
B r a u n e c k e r  Edgár 1. o. t. így tanulóink összes létszáma 390.

(V)
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