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Ii)cz?dy László v/^rSei.
Petőfi és Arany működése nemcsak a magyar költé
szet csúcsát jelenti. Méltatásában az esztétikai gondol
kodás is megújult s magas mérték szerint vitathatta a
költői alkotás és forma főkérdéseit. A nagyarányú kon
cepciók, a jellemzés bámulatos élessége, a magyar elme
és szív józanságával és ember- és fajaszeretetével; tömör,
minden tövesgyökerest kiaknázó nyelvével a klasszikus
magyar irodalom fejlődésének legszélső mesgyéjéhez ért.
Arany után csak hanyatlás következhetett. Hatása tovább
él, de szólni csak epigonokról lehet. A hatvanas évektől
számított magyar költészet eszmék híján bágyadt, sok
esetben kevés tehetség nagyhangú erőlködése lett. Nem
zeti vágyak talajába szociális kérdések furakodnak, érzéki
szerelem cserél tiszta érzésekkel, filozófiai gondolatok
sokszor túlzott és ellenmondó feszegetésébe vész a költői
érték. A verselő technika fejlődik ugyan, a nélkül, hogy
új formákkal gazdagítaná irodalmunk alaki sajátságait.
Inczédy László ebben a korban élt és írt. 1878-ban
közli első versét nyomtatásban, de már tanulókorában
írogatott.*) Elsősorban lírikus. Nem búslakodó, könnyező
a lelke. Szerelmi költészete két csoportra oszlik. Ifjúsága
*) Inczédy költeményei egy kötetben jelentek meg. Versek. Kiadta a
Mübarátok köre. Bpest. 1892. — Verseit szétszórtan lapokba és folyóiratokba
irta ; kéziratok is maradtak, ezeket húga, Lukes Ilona urhölgy bocsátotta
rendelkezésünkre.

4
éveiben mámoros szívvel remény és kétkedés közt inga
dozik. Hol bizó melegséggel küldi csókos üdvözletét
kedvesének, hol meg csalódást, hűtlenséget sejt, átoknak
mondva szerelmét, mely a sirba is leszáll hozzá, mint
kisértő (E látkozva). Keserű végzet szakítja el a leánytól;
gőgös, válogató, kacérsággal emészti a k ö ltő t; máskor
(M ás csillagok) a maga nyomorúságát tartja akadálynak.
Tied a boldogság csendes tűzhelyen,
Enyém a csalófény s a hiú küzdelem.
Te élsz a valóban, örülsz a jelennek,
Én a múlt s jövő közt tétova keringek.
Szerelme tárgya változó, m int a legtöbb lírikusnál.
Egy másik „gázol a megtört sziveken“ , hogy’ bíznék
benne ? Szépsége a büszkesége, de a szépség múlandó
(K irályn ő vagy). Azután felocsúdik : Hazugság volt.
A lelkét szívesen odadja az ördögnek is, csak kedvesét
nyerje el.
Föld elnyelhet, menny rám omolhat,
Le nem mondok rólad soha!
Érzése tovább hullámzik. Csak igazi szeretők tud
nak gyűlölni, ha másra kacsint a leány (A gyűlölés).
Csókra vágyik, mert szereti. „Csak egy bűnt ösmer a
természet: csókolni szerelem nélkül“ (A csók). Újra
csalódik, de büszkén halad utján. Nem a Vajda János
szaggató szervedélye van ezekben a versekben, nem is a
holdfaló költők erőtlen emésztődése. Elbusul, ha reménye
o szlik; daccal emeli fejét, ha játszanak szivével. Versein
ott a dalnak őszinte érzése. Ezt a szerelmi költészetet
megiegyinti az érzékiség, de nem ösztönös vadsággal ;
a vér, a vágyak örömét keresi, ölelésbe, csókba szeretné
fullasztani imádottját. Ez a vonás részben Vajda János
hatása, ki izzó vágyban emészti magát elérhetetlenért.
Csalogatja „az üdv izzó kohója, hol a csók terem“ , ked
vese válla hideg, fehér és mégis gyújt, ha közel é r ;
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perzsel, mint villám olthatatlan. Reviczky Cyula is „kéjes
tüzhalálra“ vágyik, a „szerelem máglyáján“ akar meg
halni. Inczédy verseinek érzéki íze saját felfogásában is
gyökerezik. Fogsága idején írja abból az alkalomból, hogy
egyik újság „merész“ költeményét nem közölte, holott
szerinte csak a prüdéria botlik ra jta : „Én sokkal káro
sabbnak tartom azokat a verseket, melyek tele vannak
holdvilággal és „tiszta“ szerelemmel, melyekben a szere
lemnek semmi köze a vérhez; a vérnek ezt a forróságát
újra bele kell vinni a poézisbe.“ Nála nincs „törvénye“
a szerelemnek, törvény a szerelem maga. Örökös kéjnek
mámorában álmodjuk életünket át.
A szerelem, mely ifjúságában epesztette, nem ölte
meg a lelkét. Uj, más szállakkal szőtte érzései selyemszövetét. Sok forró vers után a hitves képe száll hozzá,
hogy vigan-búsan házas életet éljen. Búcsút mond Kuczkay Vilmának a szép szarvasi leánynak, a Simon Vilmák
nak, Emmáknak, Nelliknek. „Búvom ban“ megházasodtam,
mondja egy humoros versében. Nyugtatva érzése csendes,
meleg fészekben vált mélyebbé és állandóvá. 1887. dec.
1. vette feleségül Rónyay Máriát. Volt, ki megossza élete
gondját s feledtesse ami a múlté. A 31 éves költő (szüle
tett Szarvason, 1855. dec. 20.) sok nélkülözésen ment át.
Gyerekkora óta nyomta a szegénység súlya. Apját 9 éves
korában vesztette el, özvegy édes anyja nem tudta támo
gatni. M int jogot tanuló közben nevelőnek megy s Nagy
váradról, Kecskemétről küldözgeti panaszos leveleit anyjá
nak, testvéreinek, rokonainak. 1878. februárjában Írja
Pestről, hogy egész hónapig nem evett meleg ételt, kenyér
és szalonna a tápláléka. Tollával ju t egy kis jövedelem
hez, de oly szűkösen, hogy csak tengődik. Hazulról kér
támogatást, de legtöbbször hiába. Ambíció sarkantyúzza.
Még 1872-ben azt Írja nénjének, hogy buzgón tanul jog
történetet, Bécsbe készül, jogi iró akar lenni. Körülményei
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füstbe oszlatták tervét. Pesten élve megismerkedik Nagy
Miklóssal "és Gyulai Pállal, ki bemutatott verseit meg
dicséri. 1878-tól jobb helyzet Ígérkezik. „A Vasárnapi
Újság szerkesztője megígérte, hogy amint csak lehet alkal
mazni fog a szerkesztőségnél“ . Verse jelenik meg a Petőfi
Társaság Lapjában, a Képes Családi Lapokban és ezzel
szükebb irói körben ismertté lesz. A következő évben
beáll Verhovay Gyula szélső hangú lapjának, a hamaro
san megszűnt Függetlenségnek munkatársai közé és p o li
tikai cikkeket szerkeszt. A mindig késve hozott tisztelet
díj nem elég Inczédynek. 1880-ban egy Írása miatt bíró
ság elé kerül, mely négy hónapi fogságra ítélte, amiről
még szólni fogunk. Közben erőteljes verseket ír a Fő
városi Lapokba, Egyetértésbe, Aradi Hírlapba s munkás
ságával kis jövedelemhez jut. Élete útja most is döcögős,
tele kátyúval, melybe mélyen belevágódik a boldogulás
szekere.
Megházodván, a hitvesasszony megkönnyítette gond
jait, okos beosztással, szerető figyelemmel meleggé tette
az igénytelen háztartást. Anyagi bajok most sem hiányoz
tak. 1890. végén Írja az anyjának, hogy sok vesződsége
van neki is, feleségének is. Ekkor született első gyermeke,
Miklós. Az apa büszke volt, az okos, élénk fiútól sokat
várt a jövőre. Betegágynál c. versében remegve,
de bizva várja Isten gyógyitó kegyelmét az ártatlan beteg
nek ; maga szívesen tűr; ha „engem csapdos villámod,
érzem benne az igazságot.“ A sors máskép határozott:
A kis M iklós 1900-ban meghalt. Aztán még két fia
született, úgy összenőtt velük szeretetben, mint ággal a
virág. Ebben a körben fogant nehány szive belsejéből
szakadt költeménye. A szeretet mindent átható melegsé
gét érezzük a karácsonyról írt nehány képben. Díszre
szorul a szegényes fenyőfa, de nincs rávaló. Megható
tanakodás után előkerül a ládafiából pár rejtett garas :
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a karácsonyfa ragyogni fog. (K arácsony, Egyetértés,
a ig. 11.). Karácsony c. másik versében millióknak
szánja a szent est vigaszát,
hátha jóra vezetné a
Szeretet fényessége ezt a „sivár vadont.“ A Fiam nak
szóló költeményében szebb jövőt jósol szülöttének ; nem
lesz izzadságos munka, magasbra ju tn i; becsülni fogják
mindenütt, de úgy szeretni őt, m int az apa, nem fogja
soha senki. A Disputában a ráncos homloku költő
felindulásában rácsap öklével az asztalra, kis fia jelnek
gondolva, boldogan kiáltja: Jézuska kop og! Ezek a
lágy akkordok omlanak végig A fészekből c. cikluson
(I-X. darab.) Hajnaltól napsugárban fürdik a család, s
ha előhomályzik az e st: bíborban világit a levegőég alja.
Fecskék csókosan bújnak az eszterha alá, ha hull a
csillag, hull itta csók, az áldás, a hűség bősége. Egyik
versben kedves pirongatással noszogatja ágyban lustál
kodó kis fiát — carpe diem ! Másutt sejteti az ősszel és
A lkony vonatkozását az illanó emberéletre. Méla a vi
dék, hervadóban minden, ami é lt ; a szépség is múló,
csak a hitvesi szeretet változatlan. Bágyad a sugár,
nőnek az árnyak ; most nyomja csókját a kedves homlo
kára ; ki tudja, holnap lehet-e még ? Asszony, de „tö 
kélye mégis — mi bennem hiány.“ Tompa, Petőfi több
művészettel ünnepelték övéiket, de nem több őszintességgel, mint Inczédy.
Családi gondjaival kapcsolódik vallásos lírája. A
Deprofundis mélységéből sóhajt, ha nélkülöz is, legyen
meg tovább az Ur akaratja; a jövőt nem fürkészi.
Előttem mindent besugároz.
A tűrő, bizó, tiszta hit.
Ez már gondolati lira, melyet a vele egykori költők
csaknem kivétel nélkül miveitek. Vajda és Reviczky sze
rint kétes becsű vagy értéktelen az é le t: unalom, csö
mör, a világ sár, csak egy vigasztalás van : a képzelem.
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Inczédy vallja, hogy a szeretet bölcseséget, ez boldogsá
got adott neki. A bölcseség kezdete és vége: a hit.
Balgatag, ki csalódástól félve
Nem mer hinni és remélni (B algatag ki. . .)
Sebet, bánatot ne ta ka rju n k: „Az a seb öl, mit
az ember magától is rejteget“ (Sóhajok III.). Boldogok
a k ik sírn a k, könnyben gond és veszűdés oldódik :
Kik a bút szivükbe zárják,
Hidd : Keresztjük súlyosabb.
A vég pesszimizmust ébreszt benne. A mi van, nem
lesz holnap, nincsen örök semmi sem (A sz . . . /
temetőben). Csak egy halhatatlan: a Halál. Földi rög
sarából a csillag s csak por van ott is.
Hova hitünk égi mítoszt rejlett,
A tünde csillag is csak durva sár
S hol vágyódásunk örök éltet sejtett,
Az égben is egy úr van : a Halál.
A világból, ami én voltam,
Csak egy maroknyi por leszen.
M i más Endrődi Sándor D ia d a la !Sír, de nem gyáva.
Hitemnek napnál égőbb melegével
Hadd öleljem át tiszta szellemed,
S dalaim himnuszával hadd hirdessem
Diadalodat a — Halál fe le tt!
Kozma Andor férfias daccal vág a balsors elébe
(B elen yu g o d n i):
Belenyugodni, hogy halálig
A rossz már jóvá sohse válik
S nincsen Isten, nincs erő,
Mely azt, miért kétségbeesve
Vívódom, sem m ivé tehesse:
Ez lázító és leverő !
Inczédy tűrő, bizó hite a teljes elmúlás gondolatával
szembe kerül és gondolati lírájának összhangját meg-
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bontja. Vajda, Reviczky merészebbek, de következetesek.
Inczédynél az eszmeszövésben is homály ködük s formá
ban némi hanyagság torzít.
Szana Tamás a Pesti Napló 1891. szept. 25. szá
mában cikket közölt, melyben többek közt olvassuk:
„A modern magyar költészetben csak nagy ritkán talál
nak képviselőre a nemzet fontosabb és mélyebb érdekei.
Nálunk újabban a hazafias költészet helyét a politikai
költészet foglalta el . . . A mai poétáknak a nemzet álta
lános aspirációival és sebeivel foglalkozni nincs kedvük,
vagy talán elég bátorságuk“ . Szavának részben igaza van.
1889. és 1891. közt 14 számbavehető verskötet jelent
meg. Hazafias hangok is vegyülnek a többi közé.
Szónoki pátosz és demokratikus felfogás a bélyegük. A
nemzeti érzés lüktet ugyan bennük, de legtöbbje szürke,
színtelen vers. Jakab Ödön (Szegény m agyar, Szállong
a h ír), Zempléni Árpád (pesszimista), Virág Béla, Rudnyánszky Gyula, Szávay Gyula és Erődi Dániel az em
lített csoport jobb hazafias versirói. Mintha nemzetünk
nek vágyai ellankadtak, ereje kim erült vo ln a : a poéták
egy része lényegtelen követeléssel, de nagy hangon szaval
hazafiságot. Egyik haragszik, hogy Mátyásnak most sincs
szobra ; a másik hazafisága a „m égis huncut a német“
szólásban merül ki. Bartók Lajos Visegrádon c. versé
ben a véres zsarnokot is megtűrné, csak a régi magyar
dicsőséget hozza vissza.
Inczédy egy vizen evez velük. Nála is legtöbbször
pátoszba vész a hazafiasság, a harag az idegen gyűlöle
tének fortéját játsza. Nyilván visszazsongtak lelkében azok az
epizódok, miket gyerekkorában otthon hallott. Atyja szarvasi
tanár Guyon oldalán harcolt, édes anyja Baba Renatta lelkes
honleány volt, ki némi szerepet vitt a forradalomban.
Inczédy s z í v ó s állandósággal ápolta a független politikát
egész haláláig. Ennek a meggyőződésnek dörgése, haza
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fias költészete. Március idusát kétszer énekelte m e g ; az
első verset a gyűjtemény k ö z li; tompa hangon indul,
felhányja a mai nemzedéknek, nincs ki „felpezsdülne“ a
hazáért. A másik vers csak 1906. jelent meg a Független
Magyarországban. Hatalmas, szilaj erővel szánt végig a
magyar sziveken:
Menydörgés hangja szól még haragodban,
Villám ereje lakozik karodban.*)
Ugyancsak a Független Magyarország hozta M a
g y á r Gotterhalte c. rigmusát, mely nem egyéb költőietlen kirohanásnál (1912. május 25.). A Riadóban kérdi,
meddig tesped még a nemzet? Verje le az idegeneket,
bukása is dicső lesz, a történet megemlegeti. Viziója
va n : hadsereg kél :
Mely vérbe gázol,
Jelszava bosszú és harag,
S nem nyugszik, inig az ó-világból
Csak egy porszemnyi is marad.
Tenni kell valamit. „Hatalmas, ki álmokon, — gyű
löld az idegent“ (U j ige). Ám „nem hevít többé senkit
a szabadság és az egyenlőség álmok álma csak“ (U j
ko r) Az E zer év alkonyán így kesereg:
Ha nem gyújthatjátok lángra
Az elfáradt nemzetet,
Ezer éves sírba zárva
Legalább e nagy Kriptára
Mécsvilágot hintetek.
Maga is szeretne harcolni. A váczi fogházból Írja
1880. aug. 25. „Az én csöndes, nyugodt kedélyem
*) 1893-ból való Gyulai verse (Lethe partján).
Óh magyar!
Ébredj, ébredj mámorodból
Öntudatra, önérzetre,
Ne bizd magad véletlenre.
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bizonyos szenvedélyeket takar s lesz idő, bizonyára nincs
későn, mikor az én szenvedélyem ezreket ragad magával.
Ebben a börtönben teleszívom magamat gyűlölettel s ha
ez a gyűlölet meg fog szólalni, rettentő lesz annak a
hangja“ . A fogházból 4 teljes hónap után szabadult nov.
5-én. Tanulta a büntetőjogot, bújta az angol nyelvtano
kat, olvasott franciául (de Maistre) és belemélyedt
Schlosserbe. Váczra egy cikke miatt került melyben
többek közt kijelentette, hogy „az osztrák armádia hiva
tása mindig a népek elnyomása volt“ .
Kiszabadulása után ott hagyta Verhovay lapját s az
Egyetértésnél, majd Gracza Budapest c. lapjánál nyert
alkalmazást. Egy időben a Budapesti Hírlapba is dolgo
zott. Hírlapi munkássága delelőjét a M agyarország c.
lap szerkesztői minőségében érte. Az a hatodfél esztendő
(1894-től), melyet e lap Írására fordított, a publicista hír
nevét biztosította Inczédynek. A függetlenségi elveket
vallotta credojának; saját pártja embereit is ostorozta, ha
okát látta. Többre becsülte a tántorithatlan elvhüséget a
tehetségnél. Híres vezércikkei alapos és széles jogi isme
rettel, rendületlen politikai meggyőződése harsogó férfias
ságával, parancsoló, sőt uralkodó határozottsággal, erő
teljes és színes nyelvével a legelső publiciszták közé
emelték. Egy jónevű politikus szerint Inczédy vezérszerepre
volt hivatva. Nem irt soha megyyőződés nélkül. Hízelgő,
pénztermő ajánlatokat önérzetes büszkeségger utasított
vissza. Utolsó állomása a M a g y a r Szó, hol a protes
táns rovatott vezette. Bár nem volt egyházi férfi, való
sággal a lelkét lehelte bele protestáns rovatunkba-jegyzi
meg lapja, halálakor. Prózai Írásai mellett a költészetet
sem hanyagolta e l ; a Vásárhelyi Újság, Független Magyarország hozták verseit, dolgozott a Hasznos Mulattató és
a Lányok Lapjába is. A Petőfi Társaság még 1892-ben
tagjává választotta; négy évvel előbb cserélte fel családi
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nevét: Lukescht Inczédyvel. Nem volt elfogult protestáns.
Tanulságos annak a cikknek olvasása, hol Vaszaryt
ünnepli. A hitről azt tartotta: „Bennünk élőnek kell
lennie, mert csak így teremthet közvetlen és zavartalan
kapcsolatot a törékeny ember, és a mindenható Isten kö
zött“ ! — lnczédy 1902. nyarán adta át tollát másnak ;
beteg volt, megtört s ugyanez év aug. 10. meghalt,
özvegyet és két árvát (Gábor és Laci) hagyva hátra.
Elbeszélő verseiről is kell szólanunk. A Legendának
Lévi Áron, az ötleteiről ismert korcsmáros a hőse. Egy
szer aztán vége : jön érte a csontos kaszás. Lévi be akar
jutni a menyországba, de Péter megtudván, hogy zsidó
val van dolga, nem teljesíti kérését. Prókátort keres, hátha
ravasz okoskodással a zsidót is üdvösséghez juttatná.
Minthogy prókátor nincs, szegény Lévi tovább szálldos
a végtelenben. Ez inkább adoma, mint legenda. Eléggé
száraz elbeszélés. A költő nem aknázta ki tárgyát. Tréfa,
humor, szatíra élénkíthetné. így színtelen marad : A Józsa
György címűben kihalt magyar típust rajzol, amolyan
Balassa Menyhért ala kot; „csodás alakja múlt időknek,
léhaságnak és ős-erőnek“ . „Vad fiu k “ köréből kiragadja
a halál. Vára romban, idegen gyülevész-nép a birtokosa,
melyet nem köt se remény, se em lé k; nem ösmeri a föld
szerelmét, — mondja a vers. Visszakivánja Józsát és elviharzott korát. Ez a romantikus, a középkori vadságra
célzó elbeszélés — különben is gyenge — elsorvad a
gazdasági gondolat levegőjében. Népmondának Ígérkezik
a Ga/andáné asszony (kézirat), ez a szipirtyó az ördög
szövetségese és elemészt egy fiatal leányt. A temetőben
kutyák marják véresre a boszorkát, aki betegen ágynak
dől. A sablonos tárgy nélkülöz minden alakítást. Ilyen a
balladás T ím á r Zsófia (kézirat), a hütlenül faképnél
hagyott menyecske. Egyszer aztán izeni az u ra : jöjjön,
látni akarja. Zsófi abban a pillanatban ér a gózonyi
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templom elé, mikor a torony gombját igazító ura holtan
bukik le a magasságból. Semmi drámaiság ebben a balladás versben. A bágyi csodának (kézirat) is menyecske
a hőse, Vér Klári. Ura katonának m egy; az asszony
magában marad a malomban s fogadkozik, hogy akkor
szegi meg hűségét, ha a „folyóvíz visszafolyik“ . Gélyi
gazda letolja a zsilipet és hűségét rabolja Klárinak. Ez
is balladának indul, de nincs semmi jellemző tulajdon
sága. Salam on prédikátor (a költő kéziratában) a bölcs,
ki a biblia szerint igazságot oszt. Ez a Salamon vizet
prédikál s bort iszik, csélcsap ember. Valami küzdelmet
várnak ettől a történetkétől: a nép s a léha király, vagy
a becsület s a romlottság küzdelmét. így teljesen érdek
telen. Legismertebb elbeszélése a Nővér, a halálra Ítélt
katonáért áldozatra kész leány története. A régi tárgyat
a mesélés közvetlensége s a hangulat ébresztése teszi
kedvessé. A Szent kép az erdőben imádkozó árva kis
lányt állít csodás eseménybe ; miként ha „leszállna a szűz
anya képe“ . . . Ez a legenda az áhitat, bensőségével és
az előadás simaságával nem téveszti költői hatását. A
romantika hajtása a Hűvös vár. Alvó királykisasszony
ról olvasunk, akit sárkány őriz. A várba csak egyetlen
lovag jut el, ki a lányt megszereti és feleségül veszi. Az
elbeszélés elég eleven, a régies patinát azonban nélkülözi.
Inczédy sűrűn tesz vonatkozást a természetre. Nem
oly érzékeny, mint kartársai közt Szász Károly, ki ü ti
tárcájában mondja : „A m it láttam, átérezve — le is írtam
abb’ a percbe“ . Nem oly derűs és meleg, mint Lévay
nehány természeti festése. Sokkal sziikebb körű mint
Gyulai, kinél valami kedves személyes viszony szövődik
lélek és természeti kép közt. Úgy érzi a Felhőkben,
„mintha lelkem velők, bennök szállna fennen“ ; a K er
temben megejtőn poétikus finomsággal személyesít:
„Fáim virágszemmel néznek rám“ . Ezzel mintegy reliefet
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kap a kép. Inczédy se érzéketlen a természet irá n t; nála
a kép hasonlat, nem hangulatkeltő rugó s így nem is
olvadhat a világba. A természet nem társa az embernek,
az ember „egész világ“ , érez, küzd, alkot a természet
szava ellen ; egyetlen helyen vesz részt fa, hold, virág az
ember érzésében : az első emberpárt a mindenség
köszönti (A nő). Emlegeti az erdőt, az erdő „csodát
takar“ , az erdő gyilkos, „ké jt suttogó“ , a bokorban csen
des, titkos tragédiák játszódnak le. Csillag, patak, hegy,
hajnal és est tartoznak szemlélete körébe. Stiláris anyaga
inkább szegény, idegen szót ritkán használ, magyarosság
dolgában kifogástalan. Versformáiban többnyire iambust
használ, olykor ősi magyar nyolcast és alexandrint (U j
esitendő). Rimelése nem gyakorlott. Ritmusérzéke fej
lettebb.
Említsük fordításait is. Németből (Baumbach, Heine,
ó-német ballada, Ibsen után német nyelvből, H ét 1891.
évf.), angolból (Moore), latinból (Martialis) ültet át ver
seket. A darabok nem a legjellemzőbbek, fordításuk nem
vall gyakorlottságra. Inkább átdolgozások.
*

A nemzet egyetemére ható líránk nincs a múlt
század utolsó három évtizedéből; de külső terjedelmében
bővebb térfoglalása, a közélettel való érintkezése, hazafias
érzülete, egy-két tehetség tagadhatatlan. Inczédy is ennek
a karnak énekese. Van benne érzés és költői alakítókészség, de nem tartozik a legjobbak közé. Longfellow a
„csekélyebb dalnokok“ tisztes csoportjába osztaná.
Dr. Nemes Béla.

♦♦
♦

II.

Korn)ái)yzó testület.
Elnök : Haviár Dániel, főgimnáziumi felügyelő.
Jegyző : Liska János, főgimnáziumi tanár.
Ügyész: Dr. Danes Szilárd, ügyvéd.
Pénztáros: Kutlik Endre, főgimnáziumi tanár.
T a g o k : a)
Az arad— békési egyházmegyéből: Csepregi
György, esperes (111. Békéscsaba), J)r. Zsilinszky Endre, felügyelő
(lh. Békéscsaba), Jeszenszky Károly, lelkész (111. Mezőberény) és
báró Solymossy Lajos, nagybirtokos (lh. Apatelek).
b) A békési egyházmegyéből: Veres József, esperes (lh.
Orosháza), Haviár Dániel, felügyelő (lh. Szarvas), f)r. Haviár
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),
Or. 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., m int
választott kiküldöttek: Liska János és Saskó Sámuel tanárok.
e) Az elnök által esetről esetre behívott tagok: Dr. 0 ancs
Szilárd, ügyvéd, mint ügyész, Mendöl Lajos, tanár, mint számadás
vizsgáló, Plenczner Lajos, tanár, mint pénztári ellenőr, Ponyiczky
Kálmán, mérnök, mint felkért szakértő és Támyik Mihály, gazda,
mint a főgimnáziumi gazdaság kezelője.

III.

TaQári testület.

minősége

9

1908

Hraskó Kálmán,
r. tanár, a természettani

Tantárgy és
osztály

Mennyiségtan 11., V., VIII.
Fizika VII., VIII.

Heti óráinak
száma

tanár neve és

Mióta tanít fő
gimnáziumunk
ban

f\

Tanári éveinek
száma

Folyószám I

A) Működő talpárok.

17

szertár őre
•

Kutlik Endre,
r. tanár, a Vili. osztály
főnöke, az intézet
pénztárosa

28

1884

Latin nyelv VIII.
Görög nyelv V., VI.
Görög-pótló magyar Vili.

16

6

1908

Latin nyelv I., II.
Német nyelv V., VI.

18

23

1890

Latin nyelv V., VII.
Görög nyelv VII.

16

Lang János,
r. tanár, a II. o. főnöke
és ezen osztály könyvtá
rának őre, az ifjúsági
„Sorompó egyesület“ és
tanulói zenekör elnöke

Liska János,
r. tanár, az V. osztály
főnöke a kormányzó
testület jegyzője

minősége

Mendöl Lajos,
1909

r. tanár, számadás-vizsgáló,
az ifjúsági gyámintézet elnöke

Mocskonyi József,
r. tanár, igazgató

Heti óráinak
száma

tanár neve és

Mióta tanít fő
gimnáziumunk
ban ?

fl

Tanári éveinek
száma

Folyószám

17

Tantárgy és
osztály

Vallástan I - Vili.
19

Görögpótló magyar VI.

29

1883

Görög nyelv Vili.
Görögpótló magyar Vili.

12

1901

Magyar nyelv III.
Latin nyelv III.
Német nyelv III.
Bölcsészet VIII.

17

27

1885

Mennyiségtan I., 111., IV.,
VI., VII.

17

1910

Torna 1 VIII.
Szépírás I., II.

18

1895

Földrajz 1., III.
Természetrajz 1., II., IV.,
V., VI.

18

1897

Magyar nyelv V.
Latin nyelv IV., VI.
Görögpótló magyar V.

17

Dr. Nemes Béla,
r. tanár, a 111. osztály
főnöke és ezen osztály
könyvtárának őre, a Vajda
önképzőkör elnöke, a könyvés phil. szertár őre

Neumann Jenő,
r. tanár

Oláh Miklós,
r. tanár, a tornaszertár őre

Plenczner Lajos,
10

r. tanár, az I. osztály
főnöke, ezen osztály
könyvtárának és a természetrajzi szertárnak
őre, pénztári ellenőr

17

Saskó Sámuel,
11

r. tanár, a VI. osztály
főnöke, a tanulói dalkar
vezetője, eforus

15

2

. Heti óráinak 1
l száma
1

Mióta tanít fő- I
gimnáziuI
munkban?
f

minősége

Tanári éveinek 1
száma
|

Folyószám |

A tanár neve és

31

1897

Történelem I I I - VIII.

18

21

1891

Rajzoló mértan I —IV.
Görögpótló rajz V —VIII.

18

16

1896

Magyar nyelv II., IV., VII.,
Német nyelv Vll.
Földrajz 11.

17

10

1902

Magyar 1., IV., Vili.
Német IV., Vili.

18

Tantárgy és
osztály

Sárkány Imre,
12

13

14

15

r. tanár, a történet- föld
rajzi szertár és éremgyüjtemény őre, a tanulói
segélyegylet elnöke

Sziráczky Gyula,
r. tanár, a rajzszertár őre

Udvardy Sándor,
r. tanár, a VII. oszt. főnöke
Wünschendorfer Aladár,
r. tanár, a IV. oszt. főnöke,
és ezen o. könyvtárának őre

E g é S z S é g ta i)

10

Dr. Takács 1. Gusztáv,
bejáró tanár, az 1—111. o.
tanulók iskola-orvosa
M áS

9

1903

fe l(? k « ? z(? tb (? li^ k

ta o á r

Egészségtan Vll—Vili.

2

V a llá S t a ijá r a i.
có r-'

17

18
>

19

Zahoray József,
r. kath. s. lelkész, oki. hittanár

Popovics Elek,
békési gör. kel. leik. és hitok.
a) Weinberger 5im on,
nyug. izr. tanító;
meghalt dec. 14.

b)

H a jd ú Pál,

orosházi izr. tanító.
Tanított jan. - márc.

c) Dr. Friedmann Ernő,
helybeli rabbi és hitoktató.
Tanított ápr.—jun.
/

2

1910

Vallástan 1—Vili.

■g >*
-o Ä
•3 £

15

1902

Vallástan 1—Vili.

5

1

1911

Vallástan 1—Vili.

8

1

1911

Vallástan 1—Vili.

6

1

1911

Vallástan 1—Vili.

8

19

-

-

>.
o

A tanár neve és
minősége

íu

20

21

.2

Benka Gyula,
igazgató-tanár, a Ferencz
József lovagr. keresztese

Chovan Károly,
r. tanár

Lányi Gusztáv,
r. tanár

46

38

36

|
Mióta van
nyugalomban?

N
tfl
'O

Tantárgy és
osztály

1

E

'd

Tanári éveinek 1
i száma

B) N yugalm azott tapárok.

1908

Magyar nyelv, bölcsé
szet és rajz

1900

Magyar-, latin- és görög
nyelv, term.-rajz, nienynyiséglan és term.-tan

1891

Magyar- és görög nyelv,
vallástan és rajz
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nvnösége

£)r. ITlikolay István,
községi és tiszteletbeli
megyei főorvos

Mióta van

Az orvos neve és

j az intézet1 nél?

Folyószám |

C) Iskola-orvoS.

1904

Teendője

A IV—VI. osztálybeli tanulók
gyógykezelése

IV.

Az elvégzett taoaoyag, l>etj órá
ssá ti), a baSzoált taoköoyvek
és a jövő évi taotárgybeosztás.
A) Rhodes taotárgyak.
I. osztály.
Vallás, heti 2 óra. Bibliaismertetés. Ószövetségi történetek
utalással az uj szövetségre. A kiválóbb szakaszok olvasása és ma
gyarázata. Kk. Bereczky S. „Bibliaismertetés“ T a n á r: Mendöl.
TRagyar, heti 5 óra N yelvtanból: Egyszerű mondat fa ja i;
mondatrészek és beszédrészek ; igeragozás; névragozás; a hang
tan elemei. Olvasókönyvből: mesék, mondák, történetek, rajzok,
leírások. Költemények tanulása könyvnélküi. Havonként két írás
beli dolgozat. Kk. Szinnyei J. „M agyar nyelvtan I. r.“ és CsászárVáczy: Olvasókönyvének I. része.,, Tanár: Wünschendorfer.
Latin nyelv, heti 6 óra. Az alaktan főbb részei, névszók ra
gozása, melléknevek fokozása, praepositiók, számnevek, névmások ;
az ige ragozása az activumban. Tárgyalt olvasmányok : Italia. Ag
ricola et terra. Roma. Hungária. Schola Romanorum. Anna et tela.
Pannoni et Dacia. De femplis deorum. De civitate Romanorum.
De Capitolio. De Carthaginiensibus. De exercitibus populorum
antiqüorum. De domo Romanorum. De republica Romana. De
diebus. De Atheniensibus. De situ urbis Romae. Lupus et pastores.
De exercitu Romano. De regibus Romanorum. Equus et caballus.
De Cicerone. Calloquium de Claris viris. Monita nonnulla. De dolo

21

Ulixis et fraude Sinonis. Equus et asinus. De urbibus munitis
populorutn. antiquorum. De Pliilippo. Néhány mese könyvnélkül.
Fordítás latinra. Kéthetenkint egy Írásbeli dolgozat. Kk. Schuster
A lfréd: Elemi latin nyelvtan. Tanár: Lang.
Földrajz, heti 3 óra. Földrajzi alapismeretek. A magyar szent
korona országainak részletes leírása a következő sorrendben:
Budapest, az alföldek, a középhegység és a dunántúli dombos
vidék, a felföldek, Fiume, Horvát-Szlavonország. Általános össze
foglalás. Térkép vázlatok. Kk : Dr. Vitális István földrajza, I. rész ;
Kogutovicz-féle iskolai Atlasz. Tanár: Plenczner.
Természetrajz, heti 2 óra. Néhány őszi növény. Állattanból:
a házi emlősök, a ház körül és mezőn tartózkodó hasznos és
kártékony állatok, a nemes vadak, külföldi emlős állatok. A házi
szárnyasok. Néhány tavasszal virító növény. Kk. Dr. Szilády
Zoltán : Kis Természetrajz I. rész. T a n á r: Plenczner.
Számtan, heti 4 óra. A négy alapművelet egész és törtszá
mokkal. Pénz- és mértékrendszerünk ismertetése. Az oszthatóság
ismertető jelei. Időszámítás. Kk. Dr. Beke „Számtan“ . Tanár :
Neumann.
Mértani rajz, heti 3 óra. Planimetriai alaktan. Pont, vonal
és szögekről; három, négy és sokszögű idomok ismertetése, alkotó
részei, csoportosítása. A kör. Idomok hasonlósága, egybevágósága ;
idomok symmetriája. Idomok kerülete és területe. Idomok rajzolása.
Egyszerű sikdíszílmények rajzolása és színezése.
K. k ö n y v :
Horti H. Rajzoló geometria I. rész. T a n á r: Sziráczky.
Corna, hetenként 2 óra. R e n dg ya korlato k : Arc és oldalsor
képzés, igazodás, fedezés, fordulatok, fejlődések, kanyarodás.
Szabadgyakorlatok-. Á llások: alap, lépő, terpesztett, kereszt és
guggoló állás. Tagszabad gyakorlatok: karlökések, ütések, körzé
sek, szökdelések, törzshajlitások. Társas szabadgyakorlatok. Szerto rn a : első fokú alapgyakorlatok. Futás 50 méterre. Tanár: Oláh.
Szépírás, heti 1 óra. Vajda Pál szépirási mintái után magyar
folyó és ütem írás gyakorlása. T anár: Oláh.
6gyházi ének, heti 1 óra. Egyházi dallamok gyakorlása. Az
ének-és zeneelmélet alapelemei. Tanár: Lang.

II. osztály.
Vallás, heti 2 óra. Biblia ismertetés. Bibliai történetek az uj
szövetség köréből, hozzájuk fűzött hit- és erkölcstani tanulságok
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Az uj szövetség könyveinek rövid tárgyi ismertetése, kiszemelt
részletek olvastatása és értelmezése utalással az ó és újszövetség
összefüggésére. Kk. Bereczky S. „Bibliaismertetés.“ Károlyi G.
„Uj-testamentom“ . Tanár Mendöl.
TTtagyar, heti 5 óra. A beszédrészek szóképzés szempont
jából. Határozók részletesen. Összetett mondatok, mellé és alárenrendelt mondatok fajai. Szórend. Prózai olvasmányok, költemények
könyvnélkül. Kéthetenként Írásbeli dolgozat. Kk. Szinnyei József:
Iskolai magyar nyelvtan 11. és Magyar Olvasókönyv II. T a n á r:
Udvardy.
Latin nyelv, heti 6 óra. Igeragozás a passivumban. Az igék
jövei. Verba deponentia, anomala, defectiva, impersonalia. Szóal
kotás. A kettős nőm. és acc. Accusativus cum infinitivo, ablativus
absolotus. A participium alkalmazása. Tárgyalt olvasm ányok:
Romulus intézkedései. A nőrablás. Harc a sabinokkkal. Romulus
megdicsőülése. Numa intézkedései. A Horatiusok és Curiatiusok
harca. A győztes Horatius megöli húgát. A hadüzenés szertartása.
Csoda a királyi palotában. Tarquinius halála. Servius T ullius in 
tézkedései. Servius Tullius halála. Tarquinius építkezései. Lucretia
halála. Tarquinius száműzetése. Hunor et Magor.
Scythia. A
magyarok vándorlása. A magyarok Pannóniába jönnek. Accipiter
et columbae. Pastores et lupus. Senex et mors. Mures. Leo, asinus,
vulpes. Cancri. Capra et lupus. Puer mendax. A mesék könyv
nélkül. Fordítás latinra. Kéthetenkint egy iskolai írásbeli dolgozat
Kk. Hittrich Ödön. Latin nyelvtan I. és Latin Olvasó II. T a n á r:
Lang.
Földrajz, heti 3 óra. Európa általános, s az egyes államok
részletes leírása. Ugyanilyen rendben Ázsia és Afrika leírása.
Térképvázlatok. Kk. Vitális István földrajzának II. része és Kogutovicz Iskolai Atlasza. Tanár: Udvardy.
természetrajz, heti 2 óra. Néhány ősszel virító növény.
Á lla tta n bó l: majmok, tengeri- és erszényes emlősök, madarak, hül
lők, kétéltűek, halak legnevezetesebb képviselőinek leírása. Rova
rok, pókok. Néhány tavaszi növény leírása. Növény és rovargyűjtés.
Kk. : Dr. Szilády Z. Kis Természetrajz II. rész. Tanár: Plenczner.
Számtan, heti 4 óra. Számolási rövidítések. Korlátolt pon
tosságú szorzás és osztás. Az egyszerű hármasszabály, olasz szá
molási mód. Arányok és arányiatok. A százalékszámítás három
faja és alkalmazásuk. A végzett tananyag köréből havonként egy
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iskolai dolgozat s megfelelő számú házi dolgozat. Kk. Dr. Beke:
„Számtan“ T a ná r: Hraskó.
mértani rajz, heti 3 óra. Stereometriai alaktan. A hasábok,
gúlák, szabályos testek ; a henger, kúp és gömb bemutatása és
ismertetése. A testek hálózata, felülete köbtartalma. A testek axonometrikus rajzolása. A testek symmetriája, hasonlatossága, egybe
vágósága. K k .: Horty H. Rajzoló geometriája II. rész. Tanár : Sziráczky.
Torna, hetenként 2 óra. Tananyag mint I— ben. T a ná r: Oláh.
Szépírás, heti 1 óra. Német nagy- és kis betűk Írása lap
minták után, utóbb német folyóírás. T a n á r: Oláh.
Egyházi ének, heti 1 óra. Egyházi dallamok gyakorlása. Az
ének- és zeneelmélet alapelvei. T a n á r: Lang.

III. osztály.
Vallás, heti 2 óra. A keresztyén egyház rövid története
megalakulásától napjainkig, különös tekintettel a reformáció és a
hazai protestáns egyház történetére. Kk. Geduly L ajos: „A keresz
tyén egyház rövid története“ . Tanár: Mendöl.
Magyar, heti 4 óra. A magyar nyelv- és mondattan rend
szeres tárgyalása folytonos elemzéssel. Olvasmányok: monda és
történelem, elbeszélések, leírások, rajzok. Versek emlékelése és
fejtegetése. Havonként két dolgozat. Kk. S zinnyei: Rendszeres
magyar nyelvtan, Császár—Váczy : Magyar olvasó III. rész. Tanár:
Dr. Nemes.
Latin, heti 6 óra. Az alaktan ismétlése és kiegészítése; a
mondattanból: alany, állítmány, jelző, értelmező, esetek használata,
idők és módok a főmondatban, acc. cum inf., abl. absolutus.
Olvasmányok : Corn. Neposból: Aristides, Hannibal, Miltiades főbb
fejezetei; Phaedons meséiből a legjellemzőbbek, emlékelve is.
Havonként 2 dolgozat. Kk. Dr. Hittrich Ödön : Latin nyelvtan I.
és II. rész; Dr. Hittrich Ödön: Latin olvasókönyv a gimn. III.és
IV. o. számára ; Dávid István: Rövid latin olvasó- és gyakorló
könyv. II. rész. T a n á r: Dr. Nemes.
Német, heti 4 óra. Olvasás és írás. Induktív módszerrel
tárgyalva a következő olvasmányok: Die Schule, Der Unterricht
u. die Schüler, Der Turnsaal, Das Haus, Das Dorf, Die Stadt,
Der Tag u. die Stunde, Wie ich meinen Tag zubringe, die
Woche, der Monat u. das Jahr, Der Abend, Unser Körper, Unsere
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Sinne,
Unsere Nahrung, die Familie, Der Grossvater u. sein
Enkel. Vers fordítása. Nyelvtanból: főnév, melléknév ragozása,
névelő, számnév, névmás, elöljárók, igeragozás főalakjai, szórend
főszabályai. Kéthetenként fordítás magyarból németre. Kk. Schuszter Alfréd : Német nyelvtan. T a n á r: Dr. Nemes.
Földrajz, heti 2 óra. a)
Ausztrália; b) a mathematikai
Kk. Dr. Vitális J. Földrajz III.
matikai és fizikai földrajz elemei.
T anár: Plenczner.

A leiró földrajzból Amerika és
és fizikai földrajz alapismeretei.
rész és Ráth Arnold : A mathe
Kogutovicz-féle iskolai atlasz.

Történelem, heti 3 óra. Magyarország története a mohácsi
vészig. Kk. Dr. Szigethy Lajos: A magyarok története, I. rész.
H elm árrKét térkép a magyar történethez. Tanár: Sárkány.
Számtan, heti 3 óra. Összetett következtetések. Kamatszámí
tás. Kamatos-kamatszámitás. Értékpapirok. Arányos osztás
és
középértékszámitás. 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 több
egyenlő részre; idomok átalakítása. Sik díszítmények rajzolása és
festése nagyméretű fali minták után. K. kö n yv: Horty H. Rajzoló
geometriája 111. rész. Tanár : Sziráczky.
Torna, hetenként 2 óra. R e n d g y a k o rla to k : Menetelés, meg
állás. Rendek és kettős rendek alakítása. Kanyarodások, ellenvonu
lások. S zabadgyakorlatok : Támadó, védő, lebegő állások össze
kötve kéz-, láb és törzs gyakorlatokkal. Társas szabad gyakorlatok.
S zertornázás: magas ugrás, mászás, rohamugrás, ló-nyujtó, kor
lat, létra, lebegőfa, svédpad. Futás 80 méterre. T a n á r: Oláh.
£gyházi ének, heti 1 óra. Egyházi dallamok gyakorlása. Az
ének- és zeneelmélet alapelvei. T a n á r: Lang.

IV. osztály.
Vallás, heti 2 óra. Keresztyén vallástan Dr. Luther Márton
kiskátéja alapján. Általános vallási ismeretek. Isten és a világ. A
megváltás. A megszentelés. Az igaz élet. Embertársaink és önma
gunk iránti kötelességek. A hitélet ápolása. Kk. Hetvényi Lajos:
„Keresztyén vallástan.“ T a n á r; Mendöl.
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Magyar, heti 4 óra. A stilus általános és különös tulajdon
ságai. A verstan alapvető elemei, a szokottabb versformák ismer
tetése. A legfontosabb ügyiratok. „T o 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 mon
dattanának tüzetes átismétlése. Infinitivus, participium, gerundium,
supinum ; igeidők és igemódok használata. Összetett mondatok;
consecutio temporum ; mellékmondatok. Oratio recta, obliqua. Főbb
stilisztikai sajátságok, a verstan elemei, a hexameter; római nap
tár. Olvasmányok : C urtiusból: Nagy Sándor Babylonban ; Nagy
Sándor ha*ála. Jul. Caesarból: Szemelvények a következő két sza
kaszból : Hadjárat a helvetiusok ellen. A gallok és germánok
szokásai. O vid iu sbó l: Quatuor aetates mundi, Deucalion és Pyrrha,
Philemon és Baucisból részletek. Körülbelül 100 sor könyvnélkül is.
Magyarról latinra a nyelvtani anyag begyakorlására 3 gyakorlat
teljesen, 19-ből szemelvények. Havonkint 2 iskolai dolgozat.
Kk. Hittrich Ö d ö n : Latin nyelvtan I. rész. Alaktan és 11. rész,
Mondattan. Dr. Hittrich Ö dön: Latin olvasókönyv a 111. és IV.
osztályok számára. Dávid István: Rövid latin olvasó- és gyakorló
könyv. Tanár : Saskó.
Német, heti 3 óra. Olvasmányok fordítása németről magyarra
és viszont. Az olvasmányokkal kapcsolatos beszédgyakorlatok.
Versek emlékelése. Ige és névragozás. Havonként 2 Írásbeli dol
gozat. Kk. Schuszter: Német nyelvtana. T a n á r: Wünschendorfer.
Cörténelem, heti 3 óra. Magyarország története a mohácsi
vésztől 1867-ig. Hazánk a jelenkorban : földrajz, közgazdaság,
néprajz, mívelődés, állami szervezet, Horvátország, a közös ügyek,
Ausztria. Kk. Dr. Szigethy L . : A magyarok története, II. rész. Helm ár: Két térkép a magyar történethez. T a n á r: Sárkány.
Természetrajz, heti 3 óra. (Növénytan). 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.
Növénygyiijtés. Kk. Dr. Szterényi H . : Növénytan a IV-ik osz
tály számára. T a n á r: Plenczner.
Mennyiségtan, heti 3 óra. Bevezetés az algebrába. Összeadás,
kivonás, szorzás és osztás algebrai egész- és tört számokkal. A
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többtagúak négyzete és köbe. Elsőfokú egyenletek egy ismeret
lennel. Kk. Dr. König— Dr. Beke „Algebra“ . T anár: Neumann.
Mértani rajz, heti 2 óra. Planimetriai szerkesztések. A kör
és legfontosabb tulajdonságai, alaptételek. A kör érintőire vonat
kozó szerkesztések; két kör relativ helyzete. Az ellipsis, parabola
és hyperbola ismertetése, alkotórészei, szerkesztése és érintőiről.
Szabadkézi rajzolás nagyméretű lapminták után. Kk Horti H . :
Rajzoló geometria IV. rész. T anár: Sziráczky.
Torna, hetenként 2 óra. Tananyag mint Ill-ban. Tanár. : Oláh.
Egyházi ének, heti 1 óra. Egyházi dallamok gyakorlása. Az
ének- és zeneelmélet alapelvei. T a n á r: Lang.

V. osztály.
Vallás, heti 2 óra. A biblia könyveinek rendszeres ismerte
tése. Szemelvények olvastatása és magyaráztatása. Ének. Kk Batizfalvy-Bereczky „Biblia ismertetés“ K árolyi: „Szent B iblia.“ Tanár:
Mendöl.
Magyar, heti 3 óra. Szerkesztéstan : a prózai műfajok elmélete,
anyaggyűjtés. Történetírás, szónoklat, értekezés, leírás, levél meg
felelő olvasmányokkal. Magyar nép- és müballadák ismertetése; a
ballada és románc elmélete. Havonként házi vagy iskolai Írás
beli dolgozat. Kk. Riedl F rig ye s: Retorika. Greguss-Beöthy:
Magyar balladák. Tanár: Saskó.
Latin, heti 3 óra. Olvasmányok : Cicerónak Archias védel
mére mondott beszéde egészen, a De imperio Cn. Pompeii beszéd
nek két harmadrésze. Ovidius Tristium 1. IV. könyvnélkül is. Az
átváltozásokból : Daedalus et Icarus. Fasti-ból: Romulus et Remus
Lupereal. Róma alapítása, Gabii elfoglalása, Újév napja, Liberalia,
Terminalia, Quinquatrus maiores, Quinquatrus minores. Árion. Az
irodalomtörténetből: Cicero, Ovidius életrajza. Cicero két fordított
beszédének szerkezeti beosztása. A régiségtanból : A római
nép alkotmánya a királyok és köztársaság korában. Hetenként
egy órán magyarról-latinra fordítás, ezzel kapcsolatosan a nyelvés mondattan ismétlése. Az ismétlések időszakát kivéve havonként
2 iskolai dolgozat részben latin szövegnek magyarra fordításával.
Kézikönyvek: Dr. Geréb József: Cicero védőbeszéde A. Lie Ar
chias ügyében. Dr. Kont Ignác— Dr. Schmidt József M. T u llii Ciceronis De imp. Cn. Pompei or. ad Quirites; Dr. Csengeri János
Szemelvények Ovidiusból. Dr. Schmidt Márton Római régiségek.
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Köpesdy-Cserép: Stílusgyakorlatok Ciceróhoz és Ovidius Fastijához.
T a ná r: Liska.
Görög, heti 5 óra. Az attikai nyelvjárás alaktana a „m i“ végű
igékig. Az alaktan begyakorlása megfelelő görög-magyar és ma
gyar-görög gyakorlatok, erkölcsi mondatok és mesék alapján.
Havonként 2 iskolai dolgozat. Kk. Szamosi János : Görög nyelvtan
és Görög olvasókönyv. T a ná r: Kutlík.
Német nyelv, heti 3 óra. Az alaktan rendszeres összefogla
lása. Tárgyalt olvasmányok, részint beszédgyakorlatok alapján:
Der Bau des Hauses. Unsere Wohnung. Das Gewerbe. Traurige
Geschichte vom dummen Hänschen. Verkehr und Handel. Der
höfliche Knabe. De Kaufmann und der Schiffer. Brief des Schü
lers Karl. Antiwort Franzes. Einrichtungen unserer Eisenbahn. Rat
des Vaters an seinen Sohn. Das Vaterhaus. Mutterliebe. Die
Gemeinde. Komitat, Land. Teure Eier. Mein Vaterland. G. Freytag:
Das Klosterleben. Ein fahrender Schüler (Bilder aus der deuts
chen Vergangenheit). A költemények könyv nélkül. Két hetenkint
egy írásbeli dolgozat. Kk. Schuster Alfréd: Német nyelvkönyv II. r.
és G. Freytag: Bilder aus der d. Vergangenheit. Tanár: Lang.
történelem, heti 3 óra. Az ókor története: a keleti népek, a
görögök és rómaiak 476-ig Kr. u. Kk. Dr. Szigethy L.: Egyetemes
történet, 1. rész. Kogutovicz: Történelmi atlasz. T a n á r: Sárkány.
Mennyiségtan, heti 3 óra. a) A lgebra: Elsőfokú egyenlet
rendszer két és több ismeretlennel. Négyzetgyök s a másodfokú
egyenlet. Köbgyök. b) Geometria: Az egyenesek fekvése a síkban,
a síkidomok részletes ismertetése, sík idomok egybevágósága, ha
sonlósága és területszámitása. A végzett tananyag köréből havon
ként egy iskolai és megfelelő számú dolgozat. Kk. König-Bekc:
Algebra és Lutter-Eberling „Geometria“ . T a ná r: Hraskó.
Cermészetrajz, heti 3 óra (Állattan.) Általános állattan. Az
állati szervek és szervrendszerek leírása. A hét állattörzs és főbb
osztályaik, illetőleg rendjeik leírása, kiváló tekintettel a Magyarorszá
gon élő közönségesebb s fontosabb fajokra s földrajzi elterjedé
sükre. Kk. Szterényi H. Állattan az V -ik osztály számára. T a ná r:
Plenczner.
Görögpótló magyar, heti 3 óra. Homeros : llias és Odysseia.
A magyar epikai költészetből: T in ó di Sebestyén, Buda veszéséről
s Terek Bálint fogságáról; Gyöngyösi István, Porából megéledctt
Phoenix avagy Kemény János; Arany János, Buda halála. Herodotos élete és történeti műve. A magyar történetírókból: Heltai,
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Kemény, Szalárdi, Bethlen, Cserei, Apor történetírók élete és
müveikből szemelvények. Kk. K e m p f: Homeros Iliása. Geréb
József: Szemelvények Herodotosból. Badics Ferenc: Magyar
irodalmi olvasókönyv I. rész. T a n á r: Saskó.
Görögpótló rajz, heti 2 óra. Stylizált levelek és virágok,
különféle stilü ékítmények rajzolása és színezése nagyméretű fali
minták u tá n ; utóbb egyszerű stereometriai testeknek szemlélet
alapján való rajzolása és árnyékolása. T a n á r: Sziráczky.
Corna, hetenként 2 óra. R endgyakor ta to k : kettős rendek
alakítása menetközben, szakadozás, kanyarodás, felvonulások.
S zabadgyakorlatok : kargyakorlatok összekötve lábgyakorlatokkal
ellenoldalulag is. S ze rto rn á zá s: (csapattornázás) nyújtó, korlát,
ló, bak, gyűrű, létra, mászás, lebegőfa, rohamugrás, svéd pad.
Futás 100 méterre. Tanár: Oláh.

VI. osztály.
Vallás, heti 2 óra. A keresztyén egyház története megalapí
tásától az újabb időkig, különös tekintettel a reformátió elterjedé
sére. Ének. Kk. Bereczky: „A keresztyén egyház története“ .
T anár: Mendöl.
TTlagyar, heti 3 óra. A verstan szabályainak részletes ismer
tetése után a költői műfajok elmélete. Alkotások alapján a teória
kifejtése. Shakespere Coriolanusa alapján a dráma elmélete és
szerkezete. A képzőművészeti ismeretek
elemei. Kk. Riedl
Frigyes Poetiká-ja. Shakespere Petőfi Coriolánus-a.
Havon
ként egy dolgozat. T anár: Udvardy.
Latin, heti 5 óra. Livius II., XXI. és XXII. könyvéből szemel
vények. Vergilius Aeneisének I. II. IV. és V. könyvéből hosszabb
részletek. E két író életrajza, műveik ismertetése; hadügyi, magán
és vallásrégiségek. Havonkint két iskolai dolgozat. Hetenkint egy
órán a nyelvtan és mondattan gyakorlása. Kk. Kalmár E le k:
Szemelvények Títus Livius római történetéből: Pirchala Im re : P.
Vergilii Maronis Aeneidos líbri XII., első rész I— VI. ének; SzabóW irth : Latin stílusgyakorlatok a VI. o. számára; dr. Schmidt
Márton : Római régiségek. Tanár : Saskó.
Görög, heti 5 óra. Xenoph. Memorab. IV. 17 fej. Kyros nevel
tetése 13 fej. Kyros beszéde halálos ágyán 11. fej. Szemelvények
Tyrtaios, Mimnermos, Theognis, Simonides, Sappho es Alkaios
költeményeiből. Anakreontea. A nyelvtanból a „m i“ végű és a
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rendhagyó igék, mondattan az
olvasmányokkal
kapcsolatban.
Havonkint 2 iskolai dolgozat. Kk. Szamosi János: Görög nyelvtan.
Geréb József: Görög prózai szemelvények Herodotos, Xenopbon és
Platon irataiból. Dr. Keczer Géza: Anthologia lyrica Graeca.
T anár: Kutlík.
Német nyelv, heti 3 óra. Olvasmányok : Ungarn. Budapest.
Deutschland. Die Donau. Berlin. Loreley. Abschied. Sigfrid. W ird
hörnern. Sigfrids Tod. Krimhildens Rache. Körners Heldentod.
Heidenröslein. Erlkönig. Der Taucher. Der Handschuh. Der Ring
des Polykrates. Die Bürgschaft. Beszédgyakorlatok. A német
mondattan főbb vonásaiban. A német verstan alapelvei. Schiller
élete és m ü v e i; balladái és románcai. Az olvasott balladák tárgyi
ismertetése. Két hetenkint egy írásbeli dolgozat. Kk. Schuster
A lfréd: Német nyelvtan III. r. és Heinrich: Schiller belladái és
és románcai. Tanár: Lang.
történelem, heti 3 óra. A középkor s az újkor története
1648-ig. Kk. Dr. Szigethy L.: Egyetemes történet, II. rész. Kogutovicz : Történelmi atlasz. T a n á r: Sárkány.
Mennyiségtan, heti 4 óra. a) A lgebra: A hatványozás
általánosítása. Számrendszerek. Tizedes törtek. Logarithmusok.
Arithmetikai- és véges geometriai sor. b) Geometria: A kör.
Goniometria és trigonometria. Magasság és távolságmérések. Kk.
Dr. König— Dr. Beke „Algebra“ . Dr. Lutter— Éberling, „Geometria“ ,
Dr. Polikeit „Logarithmusok“ . T a n á r: Neumann.
Cermészetrajz, (Ásvány- és vegytan), heti 3 óra. Chemiai és
ásványtani alapfogalmak. A már szerzett chemiai ismeretek kibőví
tése. Elem, vegyidet, elegy, keverék; bázis, sav, só fogalma ;
mesterségesen előállított sók, gyakorlati értékük. Chemiai átalaku
lások. Kristályrendszerek. Ásványrendszer. Legfontosabb ásványok
leírása s ezekkel kapcsolatosan az egyszerű és összetett kőzetek
leírása. A geológia alapfogalmai Kk. Dr. Hankó— M elczer: Ásvány
tan és chemia és Dr. Szterényi: Kristályminták. Tanár : Plenczner.
Görögpótló magyar, heti 3 óra. Szemelvények a gürög-és a
klasszikus versmértékü magyar lírai költészetből. A görög dráma
története és elmélete. Sophokles : Antigone. E uripides: Anlisi Iphigenia részletesen tárgyalva. Kk. Dr. Badics F. : Magyar irodalmi
olvasókönyy II. köt. Schill Salamon: A görög irodalom története.
Sophokles— Csiky : Antigone és Euripides-Radó : Iphigenia Aulisban,
T anár: Mendöl.
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Görögpótló rajz, heti 2 óra. Stereometriai testeknek és
testcsoportnak rajzolása távlatilag különféle modorban, saját és
vetett árnyék feltüntetésével, később használati tárgyak rajzolása
és árnyékolása ceruza, szén, kréta és vizfestékkel. T a n á r:
Sziráczky.
Torna, hetenként 2 óra. Tantárgy mint V-ben. Tanár: Oláh.

VII. osztály.
Vallás, heti 2 óra. A magyar protestáns egyház története
napjainkig. Ének. Kk. Bereczky : „A magyar prot. egyház törté
nete“ . T a n á r: Mendöl.
TTlagyar, heti 3 óra. A magyar nemzeti irodalom története
Kisfaludy Károlyig. Szemelvények a jelesebb Írókból. Havonként
házi vagy iskolai dolgozat Kk. Beöthy: Irodalomtörténet I. k.
T a n á r: Udvardy.
Latin, heti 5 óra. C. Sallustius Crispus De Bello Ingurthino
körülbelül 50 fejezet. Cicerónak Catilina elleni első beszédje, eb
ből 4 fejezet könyvnélkül is. Vergilius Aeneiséből a Vll. ének
1— 646 sor. Vili. ének 607 végig, XII. ének 1-300 sor. Az iroda
lom történetből Sallustius, Cicero, Vergilius élete és müvei. A
régiségtanból az államrégiségek ismétlése. Kéthetenként iskolai
dolgozat felváltva hol latin, hol magyar szöveg fordítása. Kéziköny
vek : Sallustius Bell. Iug. ed. Quil. Pecz. Cicero or. selectac X lll.
ed. Dávid. Vergilius Aeneis ed. Geyza Némethy. Cserny-Dávid
Latin stílusgyakorlatok 111. rész. Római régiségtan Dr. Cserép.
Tanár. Liska.
Görög, heti 5 óra. Homeros Odysseia Vll. ének 81— 347
sor, XI. 1—233 XII. 260— 453. XVI. 1—320. XIX. 96— 308.
Herodotosból: Perzsa szokások, Polykrates gyűrűje. Szkytha szo
kások. Xerxes és Demaratos párbeszéde. Thermopylaii csata. Salamisi csata. Homeros, Hesiodos élete, müvei. Havonként 2 iskolai
dolgozat. Kézi könyvek: Dr. Csengeri János: Szemelvények Ho
meros Odysseiájából. Geréb József: Görög prózai szemelvények
Herodotos, Xenophon és Platon irataiból. Tanár: Liska.
Német, heti 3 óra. A német irodalom ismertetése a reformá
cióig főbb vonásokban. Hermann és Dorotheából öt ének egészen,
a többi énekből szemelvények. Havonként két dolgozat, egy házi,
egy iskolai. Kk. Heinrieh : Német tan- és olvasókönyv 111. r. Goethe
Herman und Dorothea, E ndrei: Stilus gyakorlatok. Tanár: Udvardy.

történelem, heti 3 óra. Az újkor története 1648-tól a jelen
korig. Európa s Amerika államainak ismertetése a jelenkorban. Kk.
Dr. SzigethyL.: Egyetemes történet, 111. rész. Kogutovicz : Törté
nelmi atlasz. Tanár : Sárkány.
Mennyiségtan, heti 3 óra. a) Algebra : A kamatos-kamat szá
mítás. Végtelen geometriai sor és a szakaszos tizedes törtek. A
másodfokú egyenletek elmélete. A másodfokú függvények szélső
értékei, b) Geometria : Bevezetés a stereometriába. Hasáb, gúla,
henger, kúp és gömbszámitás. Az algebra és geometria kapcsolata.
Kk. Dr. Beke „Algebra“ . Dr. Lutter-Éberling „Geometria“ . Dr.
„P o like it“ Logarithmusok“ . Tanár: Neumann.
Természettan, heti 4 óra. A szilárd cseppfolyós és légnemű
testek mechanikája. Akustika. Optika. Kk. Fehér-Szekeres: „Kísér
leti természettan “ Tanár : Hraskó.
Görögpótló magyar, heti 3 óra. Thukydides és Demosthenes kap
csolatban magyar történetírókkal és szónokokkal. A görög iroda
lom korszakai és főképviselői. Kk. Schill Salamon : Görög irodalomtörténet. Szilasi Móric : Szemelvények Thukydidesből. Jancsó Be
nedek : Görögpótló magyar irodalmi olvasmányok. Dr. Földi Jó
zsef : Demosthenes válogatott beszédei. Tanár : Mocskonyi.
Görögpótló rajz, heti 2 óra. Építészeti díszletek, vázák, gyü
mölcs és virág utánzatok, állatfejek rajzolása és árnyékolása kü
lönféle modorban fősz minták után; az ügyesebbek természet után
is rajzoltak. T anár: Sziráczky.
Soma, hetenként 2 óra. R endgyakcr/atok. Kettősrendek alakí
tása menetközben kanyarodásokkal, szögvonulás és felvonulások. Hú
zódás. S zab a dg ya korla to k: Ellenoldalú súlyzó és vasbot gyakor
latok. Társasgyakorlatok. S zertornázás: magasugrás, távol-, ro
ham-, bak, nyújtó, korlát, rúdugrás, súlyemelés, mászás. T a n á r:
Oláh.

VIII. osztály.
Vallás, heti 2 óra. Evang. hit- és erkölcstan tárgyalása tekin
tettel a bibliára és az életre. Egyházalkotmány. Ének. Kk.
Bancsó: „Keresztyén hit- és erkölcstan“ . T a n á r: Mendöl.
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,
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Latin, heti 4 óra. Hör. Od. II. 7. 17. I. 3. 24. III. 9.1. 11.
22. II. 3. 16. Sat. I. 4. Epist. I. 1. 10. 7. Epod. 10. Epist. II. 3.
Cic. off. szemelvények I-ből 8 cap. Tac. Ann. szemelvények 15
cap. Régiségtan. Kétjietenkint egy iskolai dolgozat. Kk. W irth
Gyula : Szemelvények Q. Horatius FI. müveiből. Csenged János:
M. T u llii Ciceronis de off. I. ill. Dr. Schmidt A ttila : Szemelvé
nyek P. Corn. Tacitus annaleseiből. Dr. Cserép József: Római
régiségek. Tanár : Kutlík.
Görög, heti 4 óra. Horn. Ilias I. 345— 492, 11. 278— 313,
3 9 4 -4 8 3 , 111. 324— 382, V. 711—909, XV111. 359— 617. Platon
Apológiája és Kritonja szemelvényesen. A homerosi eposok és
mondavilág s a görög bölcselet ismertetése. Két hetenkint egy
iskolai dolgozat: görögre és magyarra való fordítás. Kk. Dr.
Csengery János: Homeros lliasa. Geréb József: Görög prózai
szemelvények Herodotos, Xenophon és Platon irataiból. T a n á r:
Mocskonyi.
német, heti 3 óra. A német irodalom második virágzásának
kora. Der Hainbund. Herder. Goethe. Schiller. Die romantische
Schule. Die Dichter der Befreiungskriege. Die schwäbische Schule.
Heine. Lenau. Grillparzer. Szemelvények olvasása e költők művei
ből. Lessing: „M inna v. Barnhelm“ olvasása. Havonkint egy
írásbeli dolgozat. Kk. Schuszter A lfré d : Német irodalomtörténeti
tankönyv II. r. Tanár: Wünschendorfer.
Történelem, heti 3 óra. A magyar nemzet története 1867-ig,
folytonos figyelemmel a világtörténelmi összefüggésre. Hazánk
ismertetése a jelenkorban. Kk. Dr. S zigethvL.: A magyar nemzet
története s a mai magyar állam ismertetése. Kogutowicz : Magyar
történelmi atlasz. T a n á r: Sárkány.
Mennyiségtan, heti 2 óra. a) A lgebra: A kombinatorika
elemei. Binomiális tétel. Az algebra összefoglaló áttekintése, b)
G e o m e tria : A gömbháromszögtan sinus és cosiu tétele valamint
ennek alkalmazása a geographiai helyek távolságának meghatáro
zására. A geometria összefoglaló áttekintése. A végzett tananyag
köréből havonként egy iskolai és megfelelő számú házi dolgozat.
Kk. Dr. König— Beke: „Algebra“ és Dr. Lutter— Eberling :
„Geometria“ . Dr. P olikeit: „Logarithmusok“ Tanár: Hraskó.
Cermészettan, heti 4 óra. A fénytanból az interferenciális
tünemények a kettős törés és sarkitás. Hőtan. Mágnesség és
elektromosság. A kozmográfia elemei. Kk. Fehér— Szekeres:
„Kísérleti tetmészettan“ . Tanár : Hraskó.
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Bölcsészet, heti 3 óra. A lelki élet tüneményeinek ismertetése ;
a helyes gondolkodás, módszerek, törvények. Példák közös
megbeszélése. Fejezetek Renschburg és Lehman müveiből. Kk.
Szitnyai E le k : Lélektan és Logika. T a n á r: Dr. Nemes.
Görögpótló magyar, heti 2 óra. A görög bölcsészet fejlődése
Aristotelesig. Olvasmány Platóntól: Apologia, Kriton, Politeia. A
görög művészet főbb alkotásainak ismertetése. Kk. Alexander B ern á t: Platon és Aristoteles. Zsámboky G yula: A görög művészet
kiválóbb alkotásainak ismertetése. Schill Salamon : Görög iroda
lom történet. T a n á r: Kutlík.
Görögpótló rajz, heti 2 óra. Folytatólag fősz minták után
való rajzolás; virág, gyümölcs utánzatok, emberi és állatfők
rajzolása, később természet után való rajzolás és festésben is
gyakorolták magukat. T a n á r: Sziráczky.
Torna, Hetenként 2 óra. Tantárgy mint Vll-ben. Tanár:
Oláh.

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. Ta
nár : Dr. Takács.
Francia nyelv, heti 2 óra. A nevek declinatiója. A melléknév.
A számnév és névmás. Az avoir és etre segédigék ragozása. A
rendes ragozású igék. Fordítás franciából magyarra és magyarból
franciára. Kk. Bartos-Chovancsák : Francia nyelv- és olvasókönyv
kezdők és haladók számára. A tanfolyamon résztvettek: Bárány
Dezső V I , o. Gerlei Ferenc I. o. Gajdács László V. o. Holub
János VI. Kutas Emil VI. o. Medvegy Mihály VI. o. Petrovics
Dusán VI. o. Rajz Jenő V. o. Scholtz László VI. o. Stefanik
Kázmér VII. o. Tolnay Ferenc VI. o. és Zseltvay István Vili o.
tanulók mint kezdők, Gohér Mihály VI. o. Grósz Jenő VI. o.
Szemző Pál Vili. o. Szokolay Pál Vili. o. és Tepliczky János Vili. o.
tanulók mint haladók. T a ná r: Kutlík.
Szabadkézi rajz Szabadkézi rajz órákra heti 2 órában 19
tanuló járt. A kezdők stilizált levelek s virágok és különféle
stilü ékítmények rajzolásában és színezésében gyakorolták magukat;
a haladók egyszerűbb tájképeket, csendéleti képeket rajzoltak és
festettek. Évi tandíjban 12 koronát fizettek. T a n á r: Sziráczky.
3
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Műének, (1. tanulói daloskör.)
Zene, (1. tanulói zenekör.)
Gyorsírás, (1. tanulói gyorsírókor.)
Vívás. A kardvívást október 15-től február 15-ig heti 2
órában 13 tanuló gyakorolta. A jelzett időre a tanulók 20 kor.
tandíjat és 4 kor. szerhasználati díjat fizettek. A vívók n evei:
Danecz Kornél V ili. éves. Kerényi Zoltán, Tolnay Ferenc VI. éve
sek. Hay Endre, Makay István, Menyhárt András, Thúry György,
W o lff Gyula V ili. évesek. Antal Pál, Lehoczky István, Micsinay
Ernő VII. évesek. Kovács Géza IV. éves. Tanár: Oláh.

C) Magyar StilfgladváQyok.
V. osztály.
T a n á r: Saskó.
1. Az iskolai év kezdete. 2. Példák syllogismusra, meghatá
rozásra, felosztásra és indukcióra (iskolai dolgozat). 3. Szondi
György önfeláldozása a magyar költészetben. 4. Arany „V. László“
című balladája prózában. 5. A tél örömei. 6 Város és falu. 7.
Epikai és drámai elem Arany „V. László“ című balladájában. 8.
Buzditóbeszéd a tanulótársakhoz. 9. Ki mint vet, úgy arat (iskolai
dolgozat).

VI. osztály.
Tanár: Udvardy.
M iért nevezhető a költészet a művészetek művészetének ?
— „Szülőföldem szép határa“ , „Hazámhoz“ és a „Távozó“ cimű
költemények összehasonlító fejtegetése. — Mire tanítanak bennün
ket a történelem nagy alakjai ? — A tribünök és Coriolanus harca
Shekspere Coriolanusa alapján. — „Keveháza“ hun mondái. —
Verskisérlet. A Oedipus trilógia mythosi alapja. — A tragikum
lényege.

VII. osztály.
T a n á r: Udvardy.
Önerőnkön kívül a hit a mi legfőbb támaszunk az élet
küzdelmei között. Milyen eszközökkel él a nyelvészet a nyelvek
rokonságának kimutatásában ? A protestánskori elbeszélő költészet
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főbb tárgyai. Karácsonykor. Párhuzam Zrínyi és Gyöngyösi mun
kái között. Beszéd március 15-ére. A magyaros iskolának főbb
képviselői. A nyelvújítás mozzanatairól.

VIII. osztály.
Tanár Wünschendorfer.
1. Kazinczy Ferencz működésének jelentősége. 2. Hogy
értelmezzük Horatiusnak eme szavait: „Delicta maiorum immeritus
lues Romane!“ 3. Kisfaludy Károly „Eprészleánya“ és Vörösmarty
Mihály „Szép Ilonkája“ . (Párhuzam). 4. A német irodalom hatása
az Aurora és Athenaeum kor költőire. 5. „Ne higyj oly gondolat
ban, melynek szíved ellentmond“ . 6. Tompa Mihály hazafias
költészete, 7. Az elektromosság különböző hatásai. 8. Per aspera
ad astra.

♦♦
♦

3*

3ü

D) Tantárgy beosztás
Tantárgyak óra-

Tanár
I. a.

11.

Számtan 4

Hraskó Kálmán
Kutlík Endre

I. b.

III.
Számtan 3

Rajz 3
Földrajz 3
Szépírás 1

Lang János

Latin

6

Latin 6
Német 4

Liska János
Mendöl Lajos

Vallás 2

Vallás 2

Vallás 2

Vallás 2

Mocskonyi József
Dr. Nemes Béla
Neumann Jenő

Sámfán 4

Oláh M iklós

Torna 2

Plenczner Lajos

Számtan 4
Torna 2
Szépírás 1

Torna 2
Szépírás 1

Torna

Földrajz 3

Földrajz 3
Term. r. 2

Földrajz 2

Rajz 3

Rajz 3

Rajz

2

Saskó Sámuel
Sziráczky Gyula
Udvardy Sándor
Wünschende»fér Aladár

Magyar 4
Magyar í
Term. r. ?

Magyar 5

Uj tanerő
Uj tanerő
Összesen:
Osztálytanárok

2

Történet 3
Lalin fi

Latin 6
Magyar 5
Terin. r. 2

26+2+26
Kutlik

Hraskó

28
Plenczner

28
Lang

37

az 1912— 13- taijéVr*.
szám a o s z tá ly o n k é n t
O ssz.
IV .

V.

Mennyis. 3

Mennyis 3

V I.

Fizika 4
Görög 5

Vallás 2

Gör. p. 3

Latin 5

Vallás

Vallás 2

2

V II.

Görög 5

Német 3

19

Vallás 2

Latin 4
Görög 4

16

Vallás 2

18

Gör. p. 3

8
Bölcsészet 3
Gör. p. 2

18

Mennyis. 4

Mennyis. 3

Mennyis. 2

17

Torna 2

Torna 2.

18

Torna 2

Torna 2

Term. r. 3

Terin. r. 3

Terin. r. 3

Latin

Magyar 3

Latin 5
Magyar 3

Rajz 2

Rajz 2

Rajz 2

19

Német 3
Gör. p. 3

17
Rajz 2

18

Magyar 3
Német 3

16

Magyar 3
Német 3
Történet 3

Történet

21
17

Torna 2

Rajz 2

Fizika 4

Görög 5

Latin 6
Magyar 4
Nemet 3

6

V I II.

18
Történet 3

Történet

Történet

,K
19
28

D r Nemes

3 0 )5
Wünschcn-

dorfer

30+5
Liska

30+5
S askó

30+4
Udvardy

258+19

IV.

A tai)úlók i)Qv/Sora,
Vallása ?s lakóhlye.
I. osztály.
Folyószám 1

(Osztálytanár: Plenczner.)

5

10

15

20

Név,

Lakóhely

vallás

Adamkovics Ádám
ág. h. ev.
Adamkovics János
„ „ „
Bolla István
„ „ „
Borgulya M ihály
„ „ „
Brózik Gyula
„ „ „
Brusznyiczky János „ „ „
Chila Ferenc
rom. kath.
Dauda M ihály
ág. h. ev.
Dénes János
„ „ „
Dispiter János
„ „ „
Dispiter Pál ág. h. ev.
Dolesch Gyula
róm. kath.
Erdey Gábor
„ ., „
Frcska György ág. h. ev.
Garay Andor
„ „ „
Gerhát János
„ „ „
Gerlei Ferenc izr.
Goldstein Pál izr.
Greksza György ág. h. ev.
Gyökössy Gyula ref.
Hanó József ág h. ev.
Haász Imre izr.

Nagylak, Csanád m.
Szarvas, Békés m.
Pusztaföldvár, Békés m.
Szarvas, Békés rn.
33

33

1)

33

ff

3)

Nagylak, Csanád m.
Szarvas, Békés ni.
Kiscsákó
„
„
Szarvas, Békés m.
Kondoros, „
,,
Szarvas
„
„
Gyoma
Szarvas,
„
„
Petrőcz, Bács-Bodrog m.
Szarvas, Békés m.
•3

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

13

33

33

33

Folyó szám 1

39

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Lakóhely

Név, vallás
Horeczky Béla ág. h. ev.
Kis András ág. h. ev.
Kiss Ferenc róm. kath.
Kis Mihály ág. h. ev.
Klein Imre izr.
Kóhn Zoltán izr.
Konrád Gyula róm. kath.
Kovács Endre róm. kath.
Kovács Mihály ág. h. ev.
König Izidor izr.
Krebs Gyula róm. kath.
Kuchta Sámuel ág. h. ev.
Kugyela János ág. h. ev.
Kvasz Kornél ág. h. ev.
Legyesi Samu ág. h. ev.
Lerner Lajos izr.
Litavecz Pál ág. h. ev.
Lustyik Mihály ág. h. ev.
Marozsi László ág. h. ev.
Marsai Jenő ág. h. ev.
Marssó József róm. kath.
Matajsz Pál ág. h. ev.
Melian Pál ág. h. ev.
Moravcsik József ág. h. ev.
Nagy Endre ref.
Nagy István ág. h. ev.
Palkovícs Gyula ág. h. ev
Pecz Ferenc ref.
Pétcrffy Jenő róm. kath.
Piliszky József ág. h. ev.
Plenczner Sándor ág. h. ev.
Ridegh János ág. h. ev.
Rohony Gábor ág. h. ev.
Ruzsicska György ág h. ev.
Salacz Gábor róm. kath.
Sarlay Ferenc ág. h ev.
Scherfer Géza izr.
Siklován János gör. kel.
Schlézinger Károly izr.
Sinka Ferenc róm. kath.
Szabó Jenő unitárius
Szarka Lajos róm. kath.
Szilágyi Lajos ref.

Tiszaföldvár J.-N.-K. Sz. m.
Szarvas, Békés m.
Békésszentandrás, Békés m.
Szarvas, Békés m.
Törtei, Pest m.
Debreczen, Hajdú m.
Szarvas, Békés m
Tiszaföldvár J.-N -K. Sz. m.
Szarvas, Eékés m.
Szarvas, Békés m.
77

77

77

Berencsfalu Hont m
Szarvas, Békés m.
Kölpény, Bács-Bodrog m.
Szarvas, Békés m.
Kondoros,
„ „
Szarvas,
., „
77

>7

77

77

77
77

77

77

77

77

77

77

Tótkomlós, Békés m.
Szarvas. Békés m.
Szarvas, Békés m.
Nagyszénás, Békés m.
Szarvas, Békés m.
Szarvas, Békés m.
Öcsöd
„
„
Szarvas Békés m.
77

77

77

77

77

77

77

77

97

77

77

77

77

77

77

Öcsöd, Békés megye
Szarvas, Békés m.
Sajtény, Csanád m.
Békésszentandrás Békés m.
Békésszentandrás Békés m.
Szarvas Békés m.
Szarvas, Békés m.
Gyoma, Békés m.

40

s
N
-O
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Név, vallás

Lakóhely

Un
O

Sziráczky Sándor ág: h. ev.
Szlovák Pál ág. h. ev.
ifj. Szrnka Pál ág. h. ev.
idősb. Szrnka Pál ág. h. ev.
70 Tóth Béla ref.
Thuri Gábor ág. h ev.
Valkovszki Mihály ág. h.
Veiczner Ignác izr.
Vincze Endre ref
Viszkok Pál ág. h. ev.
75
Vitális János rom. katli.
Vitális József ág. h. ev
W internitz Ferenc róni. katli.

Szarvas, Békés m

..

JJ

yy

yy

yy

yy

yy

”

>>

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

Öcsöd Békés m.
Szarvas, Békés m.
Gyoma Békés m.
Kondoros, Békés m.
Szarvas, Békés m.
Lovrin, Torontál m.
Györgykirályság Csongr m.

M A G Á N TA N U LÓ K :
Balázs Gyula róni. kath.
80 Bencsik Antal róni. kath
Csicsely György ág. h. ev.
Hruska János ág. h. ev.
Krämer Ottó ág. h ev
Masznyik Jenő ág. h. ev.
85 Scherfer Imre izr.
Záborszky Gábor ág. h. ev.

Szarvas, Békés m.
Békésszentandrás Békés m
Szarvas, Békés m.
Bulkeszi Bács-Bodrog m.
Gyorok, Arad m.
Szarvas, Békés m.
Váebottyán, Pest m.
Összesen : 86.

II. osztály.
(Osztálytanár: Lang.)
Antal János ág. h. ev.
Arany Béla ref
Ádász János ág. h. ev.
Bajza Márton ág. h. ev.
5 Barta Pál róni. kath.
Bencsik Lajos róm. kath.
Boldóczky Gusztáv ág h. ev.
Bolla Sándor ág. h. ev.
Csicsely János ág. h. ev.
10 Demcsák Lajos ág. h. ev.
Frcska András ág. h. ev.
Gaál János ág. h. ev.
Gaál László ág. h. ev.
Glück Jenő izr.

Tótkomlós, Békés m.
Gyoma, Békés m
Szarvas Békés m.
Antalfalva, Torontál m
Cibakháza ) -N -K Szolnokm
Békésszentandrás
Petrőc, Bács-Bodrog m.
Pusztaföldvár, Békés m.
Szarvas, Békés m.
yy

yy

yy

j?

yy

u

yy

fi

yy

u
yy
yy

yy
yy

yy
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Név, vallás

Lakóhely

1
15 Galambos László izr.
Herber János ág. h. ev.
Inczédy László ág. h. ev.
Janurik György ág. h. ev.
judt János ág. h. ev.
20 Kapuszta János ág. h. ev
Kasnyik lános ág h. ev.
Kárándi László ref.
Kepenyes András ág. li ev.
Király Sándor ág. h ev.
25 Konrád Jenő róni kath.
Krizsánszky Mihály róni kath
Kürtösi Ödön ág h ev.
Laczkó László ág. h. ev.
Liska János ág. h. ev.
30 Liska Jenő ág. h. ev
Litauszky János ág. h. ev.
Marsai Sándor ág. h. ev.
Marosi Tibor rom. kath
1 Megyik János ág. h. ev
35 M isik János ág. h, ev.
Ország Pál izr.
Palkovics Iván ág. h ev.
Pap András ref
Piliszky Lajos ág h. ev.
40 Podani Pál ág. h. ev.
Privler IJál róni kath.
Roliály Pál ág, h. ev
Ruzsicska Andor ág. Ív ev.
Schultz Sándor ág h ev
45 Simon Endre róni. kath
Sinka János róni. kath.
Sziráczky István ág. h. ev.
Szrnka Ferenc ág. h. ev
Szuchovszky Sándor ág. h ev.
50 Szvák Pál ág h. ev.
T isljár János ág. h. ev.
Tóth Imre ref.
Tóth Pál róni. kath.
Thury Jenő ág. h. ev.
55 Udvardy Sándor ág. h. ev.
Ungár Zoltán izr
Varga Pál ref.

Szarvas Békés m.
Kuczora, Bács-Bodrog in'
Budapest
Szarvas Békés m.
Cservenka, Bács-Bodrog
Szarvas, Békés m.
»
»»
n
Rézovác, Verőce m
Szarvas, Békés m
Orosháza, Békés m.
Szarvas, Békés m.
ff
V
"
«1
"
<»
Libetbánya, Zólyom
Szarvas, Békés m.
5)
ff
»
??
n »»
)t
r n
»>
n
Nagyszénás. Békés m.
Szarvas Békés m
Kondoros, Békés m
Szarvas, Békés m
Öcsöd, Békés m
Szarvas, Békés m.
n

ff

»
1)

ff ff
v n
tf
n ??
»
n •»
M
»» »
Törökbecse, Torontál m.
Szarvas, Békés in.
55
'»
»
Káva Pestpilisoltkiskun m
Szarvas, Békés m
Öcsöd
„ „
Békésszentandrás
Szarvas, Békés in.
ff
ff
»
ff

n

ff

»

ff

ff

| Folyószám 1
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Név, vallás

Lakóhely
Szarvas, Békés m.
Csorvás,
„ „
Sajtény, Csanád m.

Veiczner Jenő izr,
Veiczner Sándor izr.
60 Vid M ihály gör. kel.

M A G Á N TA N U LÓ K :
Br. Braunecker Edgár róni kath Csabacsüd Békés m.
Tótkomlós Békés m
Kergyó György ág. h ev.
Szarvas, Békés megye.
Keszthely Margit rom. kath.
Összesen : 63.

III. o s ztá ly .
(Osztálytanár: Dr. Nemes.)

5

10

15

20

25

Adamcsok Lajos ág. h. ev.
Bangya Géza
„ „ „
Behan István
„ „ „
Benczúr Imre
„ „ „
Benczúr Lajos
„ „ „
Blum László izr.
Brachna János ág. h. ev.
Dauda Sándor „ „ „
Diel József róm. kath.
Fábri István ág. h. ev.
Fekete Kálmán róm. kath.
Fertig Lothár ág. h. ev.
Fuchs Jakab
„ „ „
Gulyás Jenő ref.
Hnustyan István ág. h. ev.
Hriesik Márton
„ „ „
Imro János
„ „ „
Király József
„ „ „
Klein Imre izr.
Komár Pál
ág. h. ev.
Kreischer János „ „ „
Kuchta János
„ „ „
Kürtösi József
„ „ „
Litauszky János „ „ „
Magyar Tiham ér ref.
Marcsek Lajos róm. kath.
Marssó István
„
„

Kondoros, Békés m.
Szarvas,
„
„
>y

f f

)f

yy

yy

yy

Csabacsüd „
„
Nagykörű, J.-N.-K.-Sz. m.
Szarvas, Békés m
yy

yy

yy

Endremajor, Torontál m.
Szarvas, Békés m.
Kondoros, „
„
Szarvas,
„
„
Kölpény, Bács. m.
Nagymajláth, Csanád m.
Nagylak, Csanád m.
Antalfalva, Torontál m.
yy

yy

yy

Orosháza, Békés m.
Szarvas,
„
„
yy

yy

yy

Sajkásszentiván, Bács m.
Berencsfalu, Hont m.
Szarvas, Békés m.
yy

yy

yy

yy

yy

»

Nagybátony, Heves m.
Szarvas, Békés m.

■13

E
N
C
fi
*o
O
U
.

30

35

40

45

Lakóhely

Név, vallás
Marssó László róm. hath.
Medvegy György ág. h. ev.
Medvegy István
„ „ „
Melis Lajos
„ „ „
Melis Pál
„ „ „
Messzik Ernő
„ „ „
Mészáros Loránd ref.
Némedy Gyula
ág. h. ev.
Nippold Károly
„ „ „
Oncsik Pál
„ „ „
Popjak Béla
„ „ „
Schreiber Gyula izr.
Sebes Pál izr.
Soós István ref.
Trnovszky Jenő ág. h. ev.
Ungár László izr.
Varga Ferenc ág. h. ev.
Varga László ref.
Winternitz Arnold róm. katli.

Szarvas,

Békés m.

ff

ff

ff

ff

ff
ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

Kiskér, Bács m.
Szarvas, Békés m.
ff

ff

ff

Sajkásszentiván, Bács m.
Szarvas, Békés m.
ff

ff

ff

ff

ff

ff

Szeghalom, „
Öcsöd,
Békés
Tótkomlós, „
Szarvas,
„

„
m.
„
,,

ff

ff

ff

ff

ff

ff

Györgykirályság, Csöng. m.

M A G Á N T A N U LÓ K :
Br. Braunecker Arnulf (Arnulf) r.k. Csabacsüd, Békés m.
Tótkomlós,
„
„
Kergyó György ág. h. ev.
Gyorok, Arad m.
Masznyik Lajos
„ „ „
összesen: 49.

IV. osztály.
(Osztálytanár: Wiinschendorfer.)
Tiszaföldvár, J.-N.-K.-Sz. m.
Abonyi Pál izr.
Adamkovics Ágoston ág. h. ev. Nagylak, Csanád m.
Jurenákmajor, Békés m.
Badár Gábor ref.
B. szentandrás, „
„
Bagi János róm. kath.
5 Bagi Lajos „
„
ff
ff
ff
ff
Czibakháza, J.-N.-K.-Sz. m.
Barta József „
,,
Nagyszénás, Békés m.
Bernáth Kálmán róm. kath.
Tiszaföldvár, J.-N.-K.-Sz. m.
Bíró Miklós izr.
Szarvas, Békés m.
Borgulya András ág. h. ev.
10 Bük Pál Dezső izr.
ff
ff
ff
Kondoros,
„
„
Czirbusz Endre ág. h. ev.
Dispiter János
„ „ „
ff
ff
ff

Folyószám
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15

20

25

30

35

40

45

Név, vallás
Fabriczy Pál
„ „ „
Fehér József
„ „ „
Frcska Samu
,, „ „
Galó Mihály
,, „ „
Gazsó Imre róm. kath.
Halász Imre izr.
Haviár István ág. h. ev.
Hettmann Antal róm. kath.
Honti Sándor ág. h. ev.
Kálló Gyula róm. kath.
Klein Jenő izr.
Klenk József ág. h. ev.
Kobák Sándor róm. kath.
Kohut Pál ág. h. ev.
Kovács Géza róm. kath.
König András ág. h. ev.
Kulasák János „ „ „
Láng Jenő róm. kath.
Lehoczky János ág. h. ev.
Liska János
„ „ „
Lustyik Pál
„ „ „
Mikolay Tamás „ „ „
Mikus János
,, „ „
Moravcsik Lajos „ „ „
Nagy István ref.
Pálfi Dezső izr.
Petrie M iron gör. kel.
Pribelszky György ég. h. ev.
Rohoska Mátyás ág. h ev.
Salzman Béla izr.
Sirok János róm. kath.
Spät Imre izr.
Sztrehovszky Mihály ág. h. ev.
Tímár Ernő róm. kath.
Tolnay István ref.
Vostyar Samu ág. h. ev.
Vostyar Vince ág. h. ev.

Lakóhely
Szarvas,

„

)f

yy

J)

,,

yy

yy

yy

B. Szentandrás, Békés m.
Szarvas,
B. Szentandrás.
Szarvas,

„
„
„

„
„
„

yy

yy

yy

)>

yy

yy

yy

yy

yy

Tiszaföldvár, |.-N.-K.-Sz. m
Vársomlyó, Temes m
Szarvas, Békés m.
Nagyszénás, „
„
Tótkomlós, „
„
Szarvas, Békés m.
yy

JJ

yy

yy

yy

yy

Nagylak, Csanád m.
Szarvas, Békés m.
Nagyszénás, „
„
Öcsöd,
„
„
Begaszuszány, Krassó-Sz. m
Szarvas, Békés m
yy

yy

yy

yy

yy

yy

Kápolnásnyék, Fehér m.
Szarvas, Békés m.
Endrőd,
„
,,
Öcsöd,
Szarvas,
„
„
yy

yy

yy

M A G Á N T A N U LÓ K :
50 Br. Braunecker Lamoral róm. kát. Csabacsűd, Békés m.
Masznyik Dezső ág. h. ev.
Gyorok, Arad ni.
Összesen : 51.

45
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V. osztály.
(Osztálytanár: Liska.)
cQ
•C
N
C
fl
•o
>>
o
u.

5

10

15

20

25

30

35

Név, vallás

Lakóhely

Ardelean György gör. kel.
Brebovszky Jenő Mihály ág. h. ev.
Breuer Béla
„ „ „
Gabrinyi István
„ „ „
Gajdács László
„ „
Guttmann Andor izr.
Hoffmann Jakab ág. h. ev.
Kern Károly
„ „ „
Készt Béla izr.
Kiss Benő ág. h. ev.
Kiss Gyula r. k.
Koncz Lajos „ „
Kopcsok György ág. h. ev.
Korcsok Béla r. k.
Lanstyák Lóránd ág. h. ev.
Laudisz A. Lajos „ „ „
Lengyel Béla r. k.
Lévay Ferencz „ „
Lévay József „ „
Marsai Andor ág. h. ev.
Mayer Károly „ „ „
Mezei János
„ „ „
Nagy Sándor „ „ „
Papp József r. k.
Pokorny Lajos ág. h. ev.
Popják Nándor „ „ „
Rajz Jenő Győző István r. k.
Réthy Ferencz ág. h. ev.
Sachs Gyula r. k.
Schmidt Ádám
ág. h. ev.
Simkovicz Mihály „ „ „
Süsz István izr.
Szaszler Frigyes
ág. h. ev.
Székely Lóránd
„ „ „
Turek Elek r. k.
Újhelyi Imre izr.
Valentinyi Jenő ág. h. ev.
Veres Béla
„ „ „

Sajtény Csanád m.
Orosháza Békés m.
Resicza Krassó Szörény m.
Petrőcz Bács-Bodrog m.
Tótkomlós Békés m.
Endrőd
„
„
Petrőcz Bács-Bodrog m.
Bácsfeketehegy B.-Bodrog m.
Szarvas Békés m.
Felső Aradi Torontál m.
Békésszentandrás Békés m.
Kálló Nógrád m.
Petrőcz Bács-Bodrog m.
Endrőd Békés m.
Legénd Pest m.
Szarvas Békés m.
it
it
it
ti
ti
tt
ti
it
ti
tt
tt
a
Sajkásszentiván B.-Bod m.
Aszód Pest m.
Orosháza Békés m.
Nagyvárad „
Nagylak Csanád in.
Szarvas Békés m.
Orosháza ,,
„
Szarvas „
„
Sajkásszentiván B.-Bod in.
Szarvas Békés m.
a

ti

ti

Kiskőrös Pest m.
Iklad
„
„
Puszta Haraszti Pest m.
Tótkomlós Békés in.
Szarvas
„
„
tt

tt

tt
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Név, vallás

Weinberger Lajos izr.
40 Wolfmann Sándor „
Zuschlag Jakab ev. ref.

Lahóhely
Szarvas, Békés m.
Török-sz.-M. J.-N.-K.-Sz. m.
Bácsfeketehegy B.-Bod. m.

M AG Á N TA N U LÓ K :
Berthóty (Berthóty) Magda r. k.
Németh András r. k.

Orosháza
Békés m.
Békésszentandrás „
Összesen : 43.

VI. osztály.
(Osztálytanár: Saskó.)

5

10

15

20

25

30

Ardelean Mózes gör. kel.
Bagi Vince róm. kath.
Bárány Dezső „
„
Czakó Béla ref.
Dietrich M iklós ág. h. ev.
Garay Iván
„ „ „
Gohér M ihály „ „ „
Granity Bogolyub gör. kel.
Grosz Jenő izr.
Holub János ág. h. ev.
Illés István róm. kath.
Kerényi Zoltán izr.
Kiss Kálmán ág. h. ev.
Kocsis András róm. kath.
Kovács Endre ág. h. ev.
Krenyiczky János róm. kath.
Kutas Emil ref.
Kvasz István ág. h. ev.
Lakatos Sándor róm. kath.
Lehoczky István ref.
Lestyan György ág. h. ev.
Lévay Antal
róm. kath.
Lucskay István „
„
Major Árpád
ág. h. ev.
Medvegy Mihály „ „ „
Petrovics Dusán gör. kel.
Péczely Béla róm. kath.
Sárkány Barnabás ág. h. ev.
Scholtz László
„ „ „
Szarka István
„ „ „

Ozora Torontál m.
Békésszentandrás Békés m.
Szarvas
„
„
Lánzsér Sopron m.
Bácsfeketehegy B.-Bod. m.
Petrőc
Kiskőrös Pest m.
Melence Torontál m.
Szarvas Békés m.
yy

yy

yy

Szentmártonkáta Pest m.
Szarvas Békés m.
Felsőaradi Torontál m.
Tápióbicske Pest m.
Orosháza Békés m.
Szarvas
„
„
T.-Sz.-M. J -N -K.-Sz. m.
Kölpény Bács-Bodrog m.
Jászberény J.-N.-K.-Sz. m.
Szarvas Békés m.
yy

yy

yy

yy

yy

yy

Cibakháza J.-N.-K.-Sz. m.
Budapest
Szarvas Békés m.
Dobrica Torontál m.
Szarvas Békés m.
Topolya Bács-Bodrog m.
Szarvas Békés m.
yy

yy

yy

ii
B

N
V)
-O

Lakóhely

Név, vallás

£
Szécsi András róm. kath.
Szécsi János
„
„
Szilágyi József ref.
Thury Sándor ág. h. ev.
40 Tolnay Ferencz ref.
Valent Márton
ág. h. ev.
Valentinyi István „ „ „
Vitális Márton
„ „ „

Békésszentandrás Békés ni.
tt

ft

ft

Szarvas Békés m.
ft

tt

tt

Békésszentandrás Békés m.
Aszód Pest m.
Szarvas Békés in.
Lovrin Torontál m.

M A G Á N TA N U LÓ K :
| Antal Rezső róm. kath.
40 Bugyis Cecilia „
„
Déry Erzsébet izr.
Cherrier Vilmos róm. kath.
Sinóros Szabó Erna ref.

Sellye Baranya m.
Szarvas Békés m.
tt

tt

ti

N.-Sz -M . Torontál m.
Szentes Csongrád ni.
összesen : 43.

VII. osztály.
(Osztálytanár: Udvardy.)

5

10

15

20

Antal Pál, ág. h. ev.
Balga István r. k.
Bartók Qéza r. k.
Demeter Pál ág. h. ev.
Frcska Béla ág. h. ev.
Illyés Lajos ref.
Jónás Márton ág. h. ev.
Kálló Ferenc r. k.
Lehoczky István ág. h. ev.
Liska Mihály ág. h. ev.
Maitz Jenő ág. h. ev.
Marcsok József ág. h. ev.
Marsai Ferencz ág. h. ev.
Micsinay Ernő ág. h. ev.
Petric József gör. kel.
Popovics Szlavkó gör. kel.
Rapos Tibor ág. h. ev.
Reiner Jenő izr.
Reisman Imre izr.
Rohály Mihály ág. h. ev.
Sirnu Coriolán gör. kel.
Stefánik Kázmér ág. h. ev.

Tótkomlós Békés m.
Tiszaföldvár J.-N.-K -Sz. m.
Orosháza Békés m.
Szarvas
„
„
tt

tt

tt

tt

tt

tt

Hévizgyörk Pest m.
Szarvas Békés m.
Tótkomlós Békés ni.
Szarvas Békés m.
tt

tt

tt

Dunagálos B.-Bodrog m.
Szarvas Békés ni.
Aszód Pest ni.
Bégaszuszány K.-Szörény m.
Körtéd Temes m.
Mezőhegyes Csanád m.
Jászberény J -N.-K.-Sz. m.
Szarvas Békés m.
tt

tt

tt

Vajdaiak Temes m.
Kosariszko Nyitra ni.

Folyószám |
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Lakóhely

Név, vallás

Szlovák Kálmán ág h. ev.
Tótli Sándor r. k.
25 Zielbauer József r. k.

Szarvas Békés m.
Tápiószele Pest m.
Elek Arad m.

M AG ÁN TAN U LÓ K:
B. Sellye Baranya m.
Szarvas Békés m.
11
11
11
Békéscsaba Békés m.
Szarvas Békés m.
Összesen : 30.
V ili. o s z t á ly .

Antal Rezső r. k.
Bugyis Cecilia r. k.
Déri Erzsébet izr.
Szűcs Gizella ref.
30 Szekera János ág. h. ev.

(Osztálytanár : Kutlík.)

5

10

15

20

25

Ágoston Gyula róni, kath.
Bakay Jenő ág. h. ev.
Bállá Pál ref.
Brusznyitzky Mihály ág. h. ev.
Czinkoczky Kálmán
„ „ „
Czinkoczky Pál
„ „ „
Danecz Kornél gör. kel
Deák Sándor róm. kath.
Egyed Béla ág. h. ev.
Háy Endre izr.
Juhász László ág. h. ev.
Komlóvszky Ferenc ág. h ev.
Krajcsovics János
„ ., „
Krausz István izr,
Linkess Gusztáv róm. kath.
Liuba Pál gör. kel.
Makay István ref.
Melis Mátyás ág. h. ev.
Menyhárt András róm. kath.
Menyhárt Zsigniond „
„
Messzik Béla ág. h. ev.
Mészáros Jenő ref.
Molitórisz János ág. h. ev.
Molnár László róm. kath.
Nippold János ág. h ev.
Pajtás Gyula
„ „ „
Petric Sámson gör. kel.

Tápiószentmárton, Pst m
Nagyócsa, Zólyom m.
Szarvas, Békés m.
>>
jj
ti
11
11 11
11
11 11
Szászkabánya, K.-Sz. m.
Szolnok, J.-N.-K-Sz. m
Tápiószele, Pestm.
Eger, Hevesm.
Szarvas, Békés m.
11
11
11
11
11
11
Tápióbicske, Pest m
Zebegény,
,.
„
Majdán, Krassó-Szörény m
Szarvas, Békés m.
il
11 11
Nagyszénás „
„
11
il
il
Kiskér, Bács-Bodrog m.
Szarvas, Békés, m.
ii
11
il
B.-Szentandrás Békés m.
Sajkásszentiván, B.-Bod. m.
Nagylak, Csanád m.
Szuszány, Krassó-Sz. m.

Folyószám 1
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Lakóhely

Név, vallás

Plentri Pál ág. h. ev.
Rácz Sándor ref.
Rohn Ádám ág. h. ev.
30
Steuer Miklós izr.
Szántó János ág. h. ev.
Szemző Pál izr.
Szokolay Pál ág. h. ev.
35 Szuchovszky Gyula ág. h. ev.
Tanka László róni. katli.
Tepliczky János ág. h. ev.
T liu ry György
„ „ „
Tímár Gyula ág. h. ev.
40 Vig Sándor izr
W o lff Gyula ág. h. ev.
Zseltvay István gör. kath.

Szarvas, Békés m.
Turkeve, J.-N.-K-Sz. nr
Györköny, Tolna m.
Öcsöd, Békés m.
Szarvas,
,,
,,
Tótkomlós „
,.
Káva, Pest m.
H.-M.-Vásárhely, Csöng. m.
Szarvas, Békés m
yy

yy

yy

Endrőd,
„
„
Szarvas,
„
„
P. Bozitó Torontál m.
Keselymező, Máramaros m.

M A G Á N T A N U LÓ K :
Huszák József ág. h. ev.
Sipos Ferenc ref.
40 Szabó Margit róm. kath.

Lest, Nógrád m.
Mezőtúr, J.-N.-K -Sz
Kunszentmárton,

m.
„

Összesen : 45

Végösszeg: 410
ISMÉTLŐK :
1. Dispiter Pál, 2. Hanó József, 3. Kiss András, 4. Legyesi Samu, 5.
Péterffy Jenő, 6. Ridegh János, 7. Szarka Lajos I. évesek. 8. Gaál László,
9. Janurik György, 10. Konrád Jenő, 11. Kürtösi Ödön II. évesek. 12. Kuclita
János, 13. Marssó István, 14. Medvegy István, 15. Melis Lajos III. évesek, lö.
Sirok János IV. éves. 17. Lévay József, 1 8 . Székely Lóránd V. évesek. 19.
Cherrier Vilmos, 20. Czakó Béla, 21. Pctrovics Dusán, 22. Szarka István VI.
évesek. 23. Huszák József VIII. éves,

ÉVKÖZBEN K ILÉ P TE K :
1. Bencsik Antal, 2. Csicsely
Gábor I. évesek. 5. Gaál László, o.
II. évesek. 8. Varga Ferenc 111. éves.
11. Lengyel Béla, 12. Lévay Ferenc,
V évesek

György, 3. Hruska János, 4. Záborszky
Palkovics Iván, 7. Varga Pál (tanácsra)
9. Kopcsok Gzörgy, 10. Lanstyák Lóránd,
12. Lévay József, 14. Wolfmann Sándor

ÉVKÖZBEN MAGÁNTANULÓK LETTEK :
1. Gajdács László, 2. Korcsok Béla V. évesek. 3. Cherrier Vilmos VI. é.

VIZSGÁLATOT NEM T E T T E K :
1. Keszthely Margit, 2. Marsai Sándor II. o., 3. Gajdács László, 4. Kor
csok Béla, 5. Németh András V. o., 6. Cherrier Vilmos VI. o., 7. Antal Rezső,
8. Bugyis Cecilia VII. o. tanulók.

4

VI.

Köijyy- és Szertárak
gyarapodása.
A)

Fögimnáziumi könyvtár.
Ő r e : Dr. NEMES BÉLA.

1. Vétel utján :
Algenstädt Lujza: Kevesen múlt. Bpest. 1910. 1 k. 1 db.
Andersen : Az én életem meséje, ford. dr. Szeberényi L. Zsigmond.
Bpest. 1911. 1 k. 1 db.
Angyal D á vid : Gyulai Pál, tanulmány Bpest. 1912. 1 k. 1 db.
Arany László: Magyar népmesegyiijtemény. Bpest. 1911. 1 k. 1 db.
Archibald W illia m s: A modern technika vívmányai. Bpest. 1912.
1 k. 1 db.
A puleius: Amor és Psyche, ford. Csenged János Bpest. 1911.
1 k. 1 db.
Barrie 1. M . : Margerit Ogilvy, ford. Haraszti Gyula. Bpest. 1911.
1 k. 1 db.
Borovszky Samu d r . : Nográd vármegye. Bpest. 1 k. 1 db.
Castle Ágnes és Egerton : Bockhurst a víg cimbora, ford. Esty
Jánosné. Bpest 1911. 1 k. db.
Dániel A rn o ld : Föld és társadalom. (Szoc. ktár.) Bpest. 1911.
1 k. 1 db.
Endrődi— Ferenczy: Petőfi ktár (XXI—XXX. kk.) Bpest. 5 k. 5 db.
Euripides: Drámái, ford. Csenged J. Bpest. 1911. 1 k. 1 db.
Farkas Zoltán: Bajza József élete és müvei. Bpest. 1912. 1 k. 1 db.

-

Si

-

Fenyves Ede: Zsedényi István a gályarab. Bpest 1911. 1 k. 1 db.
Ferenczy Zoltán d r .: Rimay János (1573— 1631.) Bpest. 1911.
1 k. 1 db.
Gárdonyi Géza: A Láthatatlan ember. Bpest. 1912. 1 k. 1 db.
Gardner Ernest: A régi Athén. 1. k. Bpest. 1912. 1 k. 1 db.
Gopcsa László: Örmény regék. Bpest. 1911. 1 k. 1 db.
Görgei A rth u r: Gazdátlan levelek. Bpest. 1911. 1 k. 1 db.
„
„
Életem és működésem Magyarországon 1848—49.
Bpest. 1911. 2 k 2 db.
Gyöngyössy László: Mikszáth Kálmán. Bpest. 1911. 1 k. 1 db.
Gyulai P á l: Egy régi udvarház utolsó gazdája. Nők a tükör előttA vén színész. Bpest. 1911 1 k. 1 db.
„ Arany János. Bpest. 1911. 1 k. 1 db.
„ Bírálatok (1861 — 1903.) Bpest. 1911. 1 k. 1 db.
Ferenc: Istenért, hazáért. Bpest. 1910. 1 k. 1 db.
„ A gyermek imája. Bpest. 1910. 1 k. 1 db.
Ferenc : Müvei. Bpest. (Singer és Wolfner.) 20 k. 20 db,
Károly d r . : Berzcviczei Ecrzeviczy Geigcly. Bpest. 1911.
1 k. 1 db.
Hugo V ic to r: A kard, ford. Vértcsy Jenő; Bpest. 1911. 1 k. 1 db.
Jókai M ó r: A janicsárok végnapjai. Az egyiptusi rózsa: Bpest.
1911. 1 k. 1 db.
„
„
Gyurátz
„
Herczeg
Horváth

„
„ Az elátkozott család. Bpest. 1912. 1 k. 1 db.
Kapi G yula: Magyar éneklő kar. Bpest. 1910. 1 k. 1 db.
Kemény Zsigmond b r.: Zord idő. Bpest. 1911. 2. k. 2 db.
Koehler Edinbard : Geschichte der ev. Kirchle in Pöstyén. Bpest.
1 k. 1 db.
Kovács A ndor: A vízcsepp. Bpest. 1910. 1 k. 1 db.
Kovács Sándor: Két vértanú a XVII. szból. Bpest 1911. 1 k. 1 db.
Kossuth Ferencz: Kossuth Lajos hírlapi cikkei. Bpest. 1911.
1 k. 1 db.
Lámpérth Géza : A kompánia rózsája és egyéb Kuruc történetek.
Bpest. 1912. 1 k. 1 db.
Leopold Lajos: A presztízs. (Szoc. Ktár.) Bpest. 1912. 1 k. 1 db.
Lenau M iklós: Az albiak, ford. Lövi S. Bpest. 1911. 1 k. 1 db.
Magyar Győző d r .: Wimmer G. Ágost, Felsőlővő nagy papja.
Bpest. 1910. 1 k. 1 db.
Magyar Stat. Közlemények : A stat. hivatal munkássága 1871 — 1911.
Bpest 1911. 1 k. 1 db.
4*
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Stat. Közlemények: Fiume hajó- és áruforgalma 1909.
Bpest. 1911. 1 k. 1 db.
Magyar Stat. Közlemények. Uj folyam. Évkönyv. Bpest. 1911.
1 k. 1 db.
Magyar Szt. Korona országainak 1910. évi külkereskedelmi
forgalma. Bpest. 1911. 1 k. 1 db.
Magyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelent munkáknak
és folyóiratoknak betűrendes címjegyzéke 1889— 1910-ig
Bpest. 1911. 2 k. 2 db.
Majba V ilm os: A Luther-Társaság működéséről 1909. és 1910-ben.
1910— 11. 2 k. 2 db.
Mayer Endre : Vandrák András az eperjesi ev. koll. tanára. Bpest.
1911. 1 k. 1 db.
Maeterlinck: A méhek élete, ford. Binder Jenő. Bpest. 1912.
1 k. 1 db.
Marczali H e n rik : Magyarország története (Mív. könyvt.) Bpest.
1 k. I db.
Mikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth Marival. Bpest. 1912.
2 k. 2 db.
Márkus M iksa : Budapest írásban és képben. Bpest. 1911.
1 k. 1 db.
Neera: Az ördög palástja és egyéb elbeszélések. Bpest. 1912.
1 k. 1 db.
Paulik János: Jeruzsálem pusztulása (Jos. Flavius után.) Bpest.
1910 1 k. db.
Payer S áhdor: A vadosfai articuláris egyházközség a Rábaközben.
Bpest. 1910. 1 k. 1 db.
Petrovics P á l: Újkori apostolok és vértanuk
Bpest. 1911.
1 k. 1 db.
Pálffy A lbert: Egy mérnök regénye. Bpest. 1911. 1 k. 1 db.
Riedl Frigyes: Gyulai Pál. Bpest. 1911. 1 k. 1 db.
„
„ Három jellemzés (Toldy F., Greguss Á. és Katona L.)
Bpest. 1912. 1 k. 1 db.
Révai, Nagy Lexikona. Bpest. IV. és V. kötet., 2 k. 2 drb.
Sándor József (P ákéi): Az Emke megalapítása és negyedszázados
működése 1885— 1910. Kolozsvár. 1910. 1 k. 1 db.
Szabó József: Debreceni Lelkészi Tér IX. K. Debcen. 1912.
1 k. 1 db.
Szigetvári Ivá n : A komikum elmélete. Bpest. 1911. 1 k. 1 db.
Tor H edberg : Apa és fiú (ford. Szász Zsomborné.) Bpest. 1 k. db.
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Veress Endre d r . : Berzeviczy Márton (1538— 1596.) 1911. Bpest.
1 k. 1 db.
Vas Gereben: Garasos arisztokrácia. Bpest. 1912. Bpest. 1 k. 1 db.
Zoványi Jenő: Puritán mozgalmak a magyar ref. egyházban.
Bpest. 1911. 1 k. 1 db.
Zsilinszky Mihály : Wallászky Pál ev. lelkész élete. Bpest. 1910.
1 k 1 db.

2. Ajándék utján :
A nm. vallás- és közoktatásügyi m inisztérium tól:
Gaál Jenő: Magyarország közgazdasági és társadalmi politikája.
Bpest. 1907. 2 k. 2 db.
Ngs. Haviár Dániel főgimn. felügyelő ú rtó l:
Adatok az egyenes adók reformjához. (III. o. kereseti adó.) Bpest.
1907. 1 k. 1 db.
A szerb, keresk. szerződés tárgyalására vonatkozó dip. okmányok.
Wien. 1906. 1 k. 1 db.
Jelentés a bpesti áll. rendőréség 1904. 1905. és 1906. működésé
ről. Bpest, 1907. 3 k. 3 db.
Korunk nevezetesebb egyenes adóreformjai. Bpest. 1907. 1 k. 1 db.
Az 1506— 1911. évi országgyűlési képviselők lakáskönyve. Bpest.
1907. 1 k. 1 db.
Állami költségvetés 1907-re. Részletezés. Bpest. 1906. 11 k 11 db.
Az 1906-iki május hó 19-ikére hirdetett országgyűlés nyomtatvá
nyai. Képviselőház. Nyomtatványok. Bpest 1910. 34 k. 34 db.
A m. kir. iparfelügyelők tevékenysége 1905— 1908. években. Bpest.
1908— 9. 4 k. 4 db.
Magyarországon az egyenes állami adók alapján kivetett várme
gyei és községi adók statisztikája az 1908—09. évekről. Bpest.
1904. 1 k. 1 db.
A fővárosi közmunkák tanácsának hivatalos jelentése 1907— 8. évi
működéséről Bpest. 1907—8. 1 k. 2 db.
A képviselőház házszabályai (1905— 11.) Bpest. 1908 1 k. 1 db.
A második hágai békekongresszus 1907-ben Wien, 1908. 1 k. 1 db.
Egyenes adóstatisztika. Bpest. 1908—9. 3 k. 3 db.
A közösügyek tárgyalása a magyar országyülés által kiküldött s ő
felsége által 1908. okt. 8. Bpestre összehívott bizottság
naplója. Bpest. 1908. 1 k. 1 db.
Az osztrák-magyar monarchia közös kiadásainak és bevételeinek
1904— 1906. évi zárszámadása. Wien. 1908. 2 k. 2 db.
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A magyar k ir . földtani intézet évi jelentése 1900— 1906-ról Bpest.
1906. 4 k. 4 db.
A vallás-és közoktatásügyi m. k. miniszternek az országos tanítói
nyugdíj-és gyámalap 1904— 5. állapotáról szóló jelentése.
Bpest. 1905. 4 k 4 db.
Adatok a m. kir. kincstári bányászat s azzal rokon ágazatok
1904— 5. állapotáról. Bpest. 1905. 3 k. 3 db.
Az 1904— 5. fogyasztási adóeredmények
stat.
egybeállítása
Bpest. 1906. 3 k. 3 db
A m. kir. áll. számvevőség jelentése az 1905. és 1906. évi zár
számadáshoz. Bpest. 1906. 2 k 2 db.
A in . kir. földmivelési miniszter által a képviselőház elé terjesztett
jelentés az áll. jószágok eladásáról. Bpest. 1906. 1 k. 1 db.
A m.

kir. kormány 1905— 1907. évi működéséről és az ország
közállapotairól szóló jelentés és stat. évkönyv. Bpest. 1909.
3 k. 3 db.
Az 1906— 1911. évi képviselőház második ülésszakában a kép
viselőház és bizottságainak névsora. Bpest. 1908, 1 k. 1 db.
Kimutatás azokról az áll. nyugdíjasokról, kik az 1906— 7. nyugdijaztattak; továbbá azokról az özvegyekről és árvákról,
kik az említett évtől kezdve áll. ellátást élveznek. Bpest.
1907. 2 k. 2 db.
A közösügyek tárgyalása a magyar országgyűlés által kiküldött
és Ő felsége által 1906. junius 9 és nov. 25. és 1908.
okt. 8. Budapestre összehívott bizottság irományai. Bpest.
1908. 5 k. 5 db.
A vallás- és közokt. m. kir, miniszternek az országos tanári nyug
díj- és gyámintézet 1905— 1907. évi állapotáról szóló
jelentése. Bpest. 1900. 3 k. 3 db.
A képviselőháznak az 1907. dec. 11 hozott határozatával kikül
dött bankbizottság által meghívott bankszakértők nyilat
kozatáról fölvett napló. 1908. Bpest, 1908. 1 k. 1 db.
A közösügyek tárgyalására a magyar országyülés által kiküldött s
Ő felsége által 1907. dec. 20 Bécsbe összehívott bizottság
irományai Bpest. 1908. 1 k. 1 db.
Az algezirászi nemzetközi értekezletre vonatkozó diplomáciai ügy
iratok és okmányok (1905/6). Wien 1906. 1 k. 1 db.
A macedóniai reform-akcióra vonatkozó diplom. okmányok. (1902
— 1906. és 1906-1907). Wien. 1906. 2 k. 2 db.
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Áz 1906 évi május 19 hirdetett országgyűlési nyomtatványok Or
szággyűlés. Jegyzőkönyv. Bpest. 1907. 3 k. 3 db
Az 1906. május 19 hirdetett orszgy. nyomtatványai Képviselöház.
Napló. Bpest. 1910. 26 k. 26 db.
A magyar szent korona áll. zárszámadásai. 1905— 1907. években.
Bpest 1906/1908. 17 k. 17 db.
1906. évi állami zárszámadás. Bpest. 1907. 1 k. 1 db.
Ngy. Benka Gyula nyug. főgimn. igazgató ú rtó l:
Horváth Ödön dr. Eszmék a vallásszabadságról. Eperjes. 1893.
1 k. 1 db.
Bányakerületi utasítások. Bpest, 1871. 1 k. db.
Ilosvai (Kollár) Vilmos : Az Egyisten fogalma. Bpest. 1905- 1 k. 1 db.
Das k. k. Patent vom J. 1859. Hamburg. 1860. I k. 1 db.
Szeberényi János ifj. : Eszmetöredékek a magyarhoni prot jelen
stádiumában. Bpest. 1857. 1 k. 1 db.
Masznyik Enere d r .: Prot. írod. Társaság és Debrecen— Pozsony1889. 1 k. 1 db.
Koren P á l: Mi okozta a reformációt? Orosháza. 1898. 1 k. 1 dbHorváth Sámuel: Kalászok Tótkomlós múltjából és jelenébőlBcsaba. 1880. 1 k. 1 db.
Révész János; A mi osztályrészünk. Nagybánya. 1905. 1 k. 1 db.
Melczer Dező: Laukó Lároly kecskeméti ev. lelkész. Kecskemét.
1 k. 1 db.
Pokoly József: Bocskay és a bécsi béke. Bpest 1906. 1 k. 1 db.
Haubner Máté emléke. Sopron. 1881 1 k. 1 db.
Doleschall E. A.: M. Luther. Bpest. 1884. 1 k. 1 db.
Masznyik Endre d r . : A smalkaldeni
cikkek. Pozsony. 1900.
1 k 1 db.
Fabó András: Rajzok a magyar prot. történetből. Pest. 1888.
1 k. 1 db.
Szeberényi Johannes: Corpus synodorum evangelicarum. Pest.
1848. 1 k. 1 db.
Ballagj M ó r: Renaniana. Pest. 1864. 1 k. 1 db.
Lim berger: Geschichte des Evangeliums in Ungarn u. Siebenbür
gen. Pest, 1880. 1 k. 1 db.
Masznyik Endre d r .: Evang. dogmatika. Pozsony. 1888. 1 k. 1 db.
Zelcnka P á l: Emléklapok a miskolci ev. egyház évszázados élet
könyvéből. Miskolcz. 1880. 1 k. 1 db.
Emlékirat Szarvas ev. egyház sérelmeinek törv. orvoslására. Szarvas.
1873. 1 k. 1 db.
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Breznyik János: A Selmecbányái ev. egyház és lyceum tört
Selmecz. 1883. 3 k. 3 db.
Emlékkönyv a M. Tud. Akadémia palotájának ünnepélyes megnyi
tásáról. Bpest. 1865. 1 k. 1 db.
Bérczy K ároly: Világkrónika. Pest. 1856. 1 k. 1 db.
Zsilinszky M ih á ly : Széchenyi és a nemzetiségi kérdés. Bpest
1894. 1 k. 1 db.
A magyar nemzeti őrseregnek kötelező szabályai. Pest. 1848
1 k. 1 db
Markusovszky Sámuel: A pozsonyi ev. lyceum története. Pozsony.
1896. 1 k. 1 db.
Verner László : Az ezredévi ünnepélyek emléke. Bcsaba. 1896.
1 k. 1 db.
Tischendorf Constantin : Novum Testamentum. Lipsiae. 1 k 1 db.
Hagenbach K. R. dr. Encyclopaidie et metodologie der theologi
schen Wissenschaften. Leipzig. 1801. 1 k. 1 db.
Hagenbach K. R. dr. Lehrbuch der Dogmengeschichte. Leipzig.
1857. 1 k. 1 db.
Schmidt Joh. W ilh .: Katechetisches Handbuch. Jena. 1791. 1 k. 1 db.
Migret F. A . : Histoire de la Revolution francaise Paris. 1 k. 1 db.
Vajda Péter: Magyar nyelvtan. Kassa. 1835. 1 k. 1 db.
Vajda Péter: Ungarische Grammatik. Ofen. 1840. 1 k. 1 db.
Bretschneider K. G .: Die religiöse Glaubenslehre. Halle. 1844.
Elefánt M ih á ly : Hit, remény, szeretet. Pest. 1862. 1 k. 1 db.
Sematismus ecclesiarum et scholarum . . . evang.
Cassoviae.
1826. 1 k. 1 db.
Gesenius W illi.: Hebräisches Lesebuch. Leipzig. 1851. 1 h. 1 db.
Danzii I. A . : Comp. Grammat. Hebräae. Jena. 1742. 1 k. db.
Királyok könyve. (Zsidó nyomtatvány). 1 k. 1 db.
Ahn és O lle n d o rf: Angol nyelvtan. Pest. 1853. 1 k. 1 db.
Putnoky
M iklós:
Román-magyar kéziszótár.
Bpest.
1893.
1 k. 1 db.
Rühlen Chr. : Centuria Collegiorum. Leipzig 1764. 1 k. 1 db.
M. Accii P la u ti: Comaediae. Coloniae. 1808 1 k. 1 db.
Pukánszky Béla: Héber olvasókönyv. Pozsony. 1888- 1 k. 1 db.
Donatus lectiones Latinae. Cassovia. 1839 1 k. 1 db.
Hahn Lajos : Békéscsaba hajdani és mostani állapotáról. Nagyvá
rad. 1845. 1 k. 1 db.
M olitoris A d o lp h .: Syntaxis Latina. Szarvas, 1847. 1 k. 1 db
Gottwald Gáspár: Magyar nyelvtudomány. Pest. 1836. 1 k. 1 db-
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Mólé A . : Neues franz. Wörterbuch. Braunschweig. 1861. 1 k. 1 db.
Raumer K a rl: Geschichte der Pedagogik. Stuttgart 1857. 3 k. 3 db.
A magyar nemzeti közbecsület védpaizsa az 1847—8. országgyű
lésen hozott törvények leikéből Pozsony. 1848. 1 k. 1 db.
Simko V ilm os: Gyakorlati hittan. Pozsony 1848 1 k. 1 db.
Fabó András: Rajzok a magyar protestantizmus történetéből. Pest.
1868. 1 k. 1 db.
M o zin : Französische Sprachlehre. Tübingen. 1807. 1 k. 1 db
„
Übersetzung franz. und deutscher Übungsstücke Tübingen.
1804. 1 k. 1 db.
Schott H. August Novum Testamentum Graece Lipsiae. 1805.
1 k. 1 db.
Scheffer J o li,: Phaedri fa b u la ru m ... libri. Hamburg. 1673.
1 k. 1 db.
Rumi G eorg: Musen Almanach von und für Ungarn. Leutschau
1807. 1 k. 1 db.
Márton József: Német grammatika. Bécs 1811. I k. 1 db.
Chovan Károly nyug. főgimn. tanár úrtól a természettudom.
Közlöny és Időjárás c. folyóiratok. 1911. folyamát.
Dr. Rell Lajos bcsabai Rudolf, főgimnáziumi tanár ú rtó l:
A varázsvessző. Irta: Dr. Rell Lajos. Bcsaba. 1912. 1 k. I db.
Dr. Kemény Gábor tordai áll. főgimn. tanár ú rtó l:
Párisi dolgok. Irta: Dr. Kemény Gábor Békéscsaba. 1911.
1 k. 1 db.
A szarvasi úri kaszinótól:
A Kisfaludy-Társaság Évlapjainak 1909— 10. és 1910— 11. folyamát.
A besztercei főgimn. igazgatóságától:
Festgabe zur Feier der Einweichng der neuen ev. gimn. Bürger und
Elcmentschulen A. B. in Beszterce am 9. Október, 1911.
1 k. 1 db.
Major Kálmán orvostanhallgató úrtól :
Rátz László: Mathem. gyakorlókönyv. Bpcst. 2 k. 2 db.
Nevezett uraknak, körnek és iskolának e helyen mond a
főgimn. hálás köszönetét kegyes adományukért.
A tanári könyvtár a múlt tanévben a következő folyóiratokat
és lapokat járatta : Akadémiai Almanach, Akadémiai Emlékbeszé
dek, Akadémiai Értesítő, Archeológiái Értesítő, Athenaeum, Buda
pesti Szemle, Egyetemes Philologiai Közlöny, Evangélikus Lap,
Evangélikus Őrálló, Harangszó, Értekezések a társ. tud. köréből.
Értekezések a tört., nyelv, és széptudományok köréből, Értekezések
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a math, és természettud. köréből, Földrajzi közlemények, Gyámin
tézet, Herkules, Huszadik Század, Hivatalos Közlöny, Irodalom
történeti Közlemények, Jó Egészség, Középisk. Mathem Lapok,
Magyar Figyelő. Magyar irók élete és munkái. A magyar kor.
orsz. külkereskedelmi forgalma, Magyar Nyelv, Magyar Nyelvőr,
Magyar Paedagogia, Lehrproben und Lehrgänge, Mathem. és
Természettud. Értesítő, Mathem. és Physikai Lapok, Nyelvtudom.
Közlemények, Numismatikai Közlöny, Protestáns Egyház és Iskola,
Protestáns Szemle, Statisztikai Közlemények, Századok, Theologiai
Szaklap. Ezek a folyóiratok 40 kötetben, 40 darabban gazdagí
tották a könyvtárt.
Gyarapodás az 1911 — 12. tanévben: 224 mű, 542 kötet,
556 darab Ezt az 1911. május 1. álladékhoz adva, a könyvtár
állománya 1912. május 1-én: 15749 mű, 26617 kötet, 26035
darabban. (1911. dec. 31-én: 15666 mű, 26528 k., 25946 db.)
B) Régiség- és éremgyüjtemény.
Ő re: SÁRKÁNY IMRE.

A régiséggyüjtemény gyarapodott: gróf Bolza Géza adomá
nyából 1 db. török gyűrűvel; Szarvas nagyközség Elöljáróságának
adományából Krecsmárik Endre t. képzői tanár úr Szarvas vidékén
eszközölt ásatásaiból 33 db. kisebb-nagyobb régiséggel; továbbá
a régi épületből áthozott 2 db. ágyúgolyóval, melyek a mai szarvasi
Kőröshíd építésekor a Kőrösből kerültek elő. A gyűjtemény állo
mánya 1911. dec. 31-én 261 db. Az cremgyiijteményt gyarapították:
gróf Bolza Géza úr 3 arany, 2 ezüst éremmel, Benka Gyula nyug.
igazg. úr 1 ezüst, 1 réz éremmel, Lévay N. úr 2 réz éremmel,
Steuer M iklós V III. o. tanuló 1 papírpénzzel, Spät Imre IV. o.
tanuló 2 nickel, 1 billon, 1 réz éremmel. Állomány 1911. dec.
31-én 4335 db.
A szives adományokért e helyen is őszinte köszönetét mondunk.
C) Földrajz-történeti szertár.
Őre: SÁRKÁNY IMRE.

Gyarapodott 14 db. katonai térképpel, melyeket tanulóságunk
kiránduló csapatának az Al-Dunára és Erdélybe 1911-ben tett
kirándulásakor szereztünk be 14 kor. értékben. A szertár állománya
1911. dec. 31-én 95 db. földrajzi térkép, 40 db. történeti térkép,
106 db. szemléltető kép 1541 kor. 10 fill, értékben.
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D) Természettan! szertár gyarapodása az 191IV 2 tanévben.
Ő re: HRASKÓ KÁLMÁN.

Ajándék utján :
1 db. forrasztó lámpa, 12 db. mellékrész a vasesztergához
(fúrók, vésők, ráspolyok) fatokban : Bcnka Gyula nyug. főgimn.
igazgató úr ajándéka. 2 db. nagy c in k la p : Mészáros Gusztáv járásbiró úr ajándéka.

Vétel utján :
Inklinációs és deklinációs tű (19-20 K). Készülék az induk
ció összes eseteinek mutatására (72 K). Állvány két mágnestűvel
az áram Amperc-féle hatásának mutatására (21 GO K). Termoelektromos elem (réz-bizmut) izoláló állvánnyal és mágnestűvel
(18 30 K).
Készülék Gay— Lussac törvényeinek demonstrálására (32’40 K).
Kundt-féle cső (13-20 K). Üvegfalú sip (24 K). Torricseli-féle
készülék (1080 K).
A fizikai szertár állapota 1911. december 31-én 602 eszköz,
1374 darabban 29043 04 K értékben; állapota az 191IV 2 tanév
végén 610 eszköz 1388 db. 29254 54 K értékben.
Az adományozóknak hálás köszönetét fejezi ki az intézet.
E) A természetrajzi szertár gyarapodása.
Őre : PLENCZNER LAJOS.

Ajándék utján gyarapodott: Egy fadarázs fészkével Rohály
M ihály VII. o. tanulótól, egy pár őzbak agancscsal Péterffy Jenő
I. o. tanulótól, egy veréb fészekkel Plenczner Sándor I. 0 . tanulótól.
Vagyoni állapot 1911. dec. 31-én.
Állatgyüjtemény
3195 db. 5400 26 K értékben
Növénygyűjtemény
2561 „
2160-15 .
„
+ 25 kötet Herbarium
Ásványgyüjtemény
1932 „
451 66 „
„
Bútorberendezés
34 „
1984 20 „
„
7722 db. 9996 27 K értékben.
Szaporulat 1911-ben 7 db. 14440 K értékben. A szertár
a folyó 1911 '/ 2 -ik tanév végéig gyarapodott még a következő
praeparatumokkal: egy gummigyártással, egy selyem majommal,
egy magtörő madárral, egy zöldikével, egy süvöltővel, egy kereszt
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csörüvel, egy tövisszúró gébicscsel, egy ugró egérrel és egy tengeri
disznócskával (belső szervei kipraeparálva) 103 kor. értékben.
F) Vegytani szertár.
Őre : PLENCZNER LAJOS.

A vegytani szertár 191172-ben nem gyarapodott, vegytani
anyagokban és üvegszerekben fogyás 3870 K. Értéke 1911. dec.
31-én 635 db. 48187 K.
G) Vetíthető képek (diapositivek) gyűjteménye.
Őre: PLENCZNER LAJOS.

A folyó tanévben a vetíthető képek gyűjteményét
diapozitivekkel szereltük f e l:
1. Embertan
22 db. 25-—
2. Növénytan
20 »
22 88
3. Vulkánok és geizirek
18 > >
23-08
4. Geológia
77 • y
87 78
5. Földrajz
307 y y 381 16
6. Művészettörténet
170 • y 209-32
7. Történet
87 y y
99-18
8. Csillagászat
41 y y
69-17

a következő
K értékben
„

„
„
„
„
„
„

yy
yy
yy
yy

yy

összesen: 742 db. 917’57 K értékben
19 doboz a képek számára
39 40 .,
„
956 97 K értékben
H) Tornaszerelvények.
Ő re : OLÁH MIKLÓS.

A tornaszerelvények a következő tárgyakkal gyarapodtak: 20
db. labda 51‘80 K, vasgolyó hitelesített 3 80 K, magyar gerely 4 K,
hozzá 1 db. nyél 2 K, svéd gerely hitelesített 7 K, hozzá 1 db.
nyél 2 50 K, 1 db. 2 kilós füleslabda hitelesítve 13 K, 10 pár
marokszoritó 5 K, egy db. ütemjehő 120 K, 1 db. trombita 14 K,
2 db. síp 2 K, egy db. indító pisztoly a futáshoz 7 K, hozzá pat
ron 80 fill., egy db. vállszíj dobhoz két db verővel 5 K, 1 db.
füleslabdaszabály 20 fill.
A tornaterem öltözőjének teljes berendezése (szekrények osz
tályonként, fogasok, padok) 363" 23 K, szekrények 115 K, vivószerek: 10 db. keztyű, 10 db. kard 20 db. kardpenge 106 |K.
Összesen: 112 db. 74686 K értékben Álladék a tanév végén
853 db. 517056 K értékben.
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I) Rajzszerelvények.
Öre : SZIRÁCZKY GYULA.

A folyó tanévben a rajzszertár nem gyarapodott. Álladék
1541 darab 3402 korona 1 8 fillér értékben.
J) Filológiai szertár.
Ő re : Dr. NEMES BÉLA.

Tanévi gyarapodás : A Kadocsa Lippich szerkesztésében meg
jelent Művészeti Könyvtár 15 műve, 16 darabban, 2 db. ceruzarajz
(a Nílus és Glaukosz szoborképek nagyítva, rajzolta Mészáros
Jenő V ili. o. t) , összesen 90 K értékben. Állomány 1912. május
1-én : 31 szobormű, 80 kép, 18 könyvniü 20 darabban, összesen
683 K 40 f értékben.
K) Ifjúsági könyvtár.
őre: PLENCZNER LAJOS, LANG JÁNOS, Dr. NEMES BÉLA és WÜNSCHENDORFER ALADÁR.

Intézetünkben a felgimnázistáknak nincs osztályonként külön
könyvtáruk, mert egyrészt a főgimnázium nagy könyvtára, másrészt
a Vajda-önképzőkör nagy gonddal és szakértelemmel gyarapitott
könyvtára kellő számban bocsájtja rendelkezésükre
mindazon
műveket, melyek szórakoztató olvasmányául és Önképzésére szol
gálnak. A négy alsóbb osztálynak azonban van külön-külön ifjú 
sági könyvtára, melyeket a fentebb említett osztálytanárok kezelnek
és részint ajándék utján szerzett, részint a tanulók önként befizetett
filléreiből vásárolt ifjúsági művekkel gyarapitanak. Az ő kimuta
tásuk szerint az évi gyarapodással a tanév végén az állomány ez :
Az 1. osztályban volt az év elején 84 db. könyv 72 50 K értékben;
gyarapodás 33 könyv 24 K értékben ; állomány 117 könyv 96 50 K
értékben. A II. osztályban gyarapodás 4 könyv; állomány 106
könyv 128 90 K értékben. Pénzmaradvány 5 20 K. A 111. osztály
ban gyarapodás 10 könyv 13 60 K értékben. Állomány 334 könyv
38290 K értékben. Pénzmaradvány 5‘20 K. A IV. osztályban
gyarapodás 6 mű 10 K értékben ajándék utján Ezzel együtt a
könyvtár állománya 333 mű 330 K értékben. Azonkívül van a
könyvtárnak 12 K készpénze. Mind a négy osztálynak Benka
Gyula nyug. igazgató juttatta az ajándékkönyveket, a miért itt
mondunk hálás köszönetét.
▼A T

VII.

Ifjú&ági egyesületek.
I. Szegéoy taijúlókat segítő egyesület.
Elnöke: SÁRKÁNY IMRE.

Alakuló közgyűlését 1911. szept. 9-én tartotta nieg Sárkány
Imre tanár vezetése mellett, mely alkalommal megválasztotta tiszt
viselőit u. m. jegyzővé Egyed B. V III., gondnokká Nippold J. VIII.,
pénzszedőkké Frcska B. és Lehoczky J. VIII. o. tanulókat. Később
minden osztály 3 — 3 választmányi tagot választott. A választmány
1911. szept. 27-én és 1912. febr. 5-én tartott ülésein 73 tanulónak
szavazott meg 1000 kor. segélyt, még pedig tandíjra 33 tanulónak
410 k., ebéddíjra 11 tanulónak 173 k., lakásra 14 tanulónak 207
és ruhára 15 tanulónak 210 koronát. A választmány határozatát a
a tanári kar jóváhagyta. Az egyesület évi bevétele 1912. május
8-áig 1610 kor. 76 fill., kiadása 1004 kor. volt. Alaptőkéje ugyan
akkor 15054 kor. 12 fill. volt. Rendes bevételein kívül következő
kegyes adományok gyarapították vagyonát: Helybeli tanulók 1911.
évi nyári mulatságának jövedelme 41 k. 60 f, Roszjarovicz János
tánctanitó űr adománya 20 k., Békésszentandrási Takarékpénztár
adománya 50 k. Fogadják a szives adományozók az egyesület
hálás köszönetét.
A kiosztott segélyből kaptak : a V III-ik osztályból Ágoston
Gyula 17, Danecz Kornél 19, M olitórisz János 20, Molnár László
20, Nippold János 20, Plentri Pál 10, Szántó János 20, Szokolay
Pál 15, Szuchovszky Gyula 17, Thury György 12, Víg Sándor
15 koronát: a V ll-ik osztályból Balga István 13, Illyés Lajos 15,
Jónás Márton 20, Kálló Ferenc 10, Petric József 35, Rapos Tibor
20, Rohály M ihály 10, Stefanik Kázmér 15 koronát; a V l-ik osz
tályból Garay Iván 10, Holub János 10, Illés István 8, Kvasz
István 17, Lucskay István 10, Thuy Sándor 8 koronát; az V-ik
osztályból G abrinyi István 15, Guttmann Andor 8, Hoffmann Jakab
10, Készt Béla 15, Kiss Gyula 10, Mezei János 10, Pokorny La-

jós 15, Veres Béla 15 koronát; a IV. osztályból Hettmann Antal
13, Kohut Pál 28, Petrie Miron 8, Rohoska Mátyás 20, Salzmann
Béla 20 koronát; a 111-ik osztályból Fábri István 20, Fuchs Jakab
13, Gulyás Jenő, 10, Hriesik Márton 13, lniro János 15, Marcsek
Lajos 25, Messzik Ernő 8, Nippold Károly 15, Oncsik Pál 20,
Sebes Pál 15, Varga László 18 koronát; a 11-ik osztályból Arany
Béla 10, Bajza Márton 13, Demcsák Lajos 25, Glück Jenő 13,
Inczédy László 23, Krizsánszky M ihály 16, Laczkó László 8, Pap
András 10, Rohály Pál 10, Szrnka Pál 15, Szuchovszky Sándor
15, Szvák Pál 10, Thury Jenő 15, Thoth Pál 8 koronát; az I,
osztályból Andrékovics János 8, Gerhát János 12, Gyökössy Gyula
8, Haasz Imre 8, Kiss Ferenc 6, Rohony Gábor 8, Schlésinger
Károly 8, Szilágyi Lajos 8, ifj. Szrnka Pál 10 és Vitális József
8 koronát.

2. Protestáns egyházi fiók-gyárniotézgt.
Elnöke: MENDÖ L LAJOS.

A prot. egyházi gyámintézet Mendöl Lajos tanár elnöklete
alatt az alapszabályok figyelembevételével a tanév elején 278 tag
gal alakult meg. Az aláirt önkéntes adományok összege kitesz
183 84 koronát, mely összeghez az egyes osztályok a következő
arányban járultak hozzá:
I.
o. 3 2 8 2 ; II. o. 17 83; III. o. 15 2 0 ; IV. o. 12 80; V. o.
25’— ; VI. o. 1750; VII. o. 20 19; V ili. o. 42 5 0; Osztálypénztá
rosok voltak I. o, Plenczner Sándor: II o. Thury Jenő; III. o.
Oncsik P á l; IV. o. Kohut P á l; V. o Pokorny Lajos; VI. o. Valentinyi István; VII. o. Szlovák Kálmán ; V ili. o. Szokolai Pál.
A múlt évi maradék hozzáadásával, de levonva a kiadásokat,
kiosztható volt 180 K. Ez összegből kapott a tanév végén :
45 koronát
1. E. E. E. Gyámintézet
2. Budapesti prot. árvaház 25
II
20
3. Gádorosi ev. egyház
yy
25
4. Rimakokovai ev. „
yy
20
5. Vársomlyói
„ „
yy
6. Ev. theol. otthon Eperjes 25
yy
7. „
„
„
Pozsony 10
yy
10
8. Panck jubil alap
yy
összesen : 180 koronát
Az ifjúsági gyámintézet ezideig, vagyis 11 évi fennállása alatt
1961 koronát adományozott prot. jellegű, jótékonycélu intézményekre,

3. V ajd a-ö o M p zö kö r.
Elnöke: Dr. NEMES BÉLA.

A Kör 1911. szept. 16. alakult meg dr. Nemes Béla tanár
vezetésével. Tisztviselőkké le tte k: Molitórisz János V ili. alelnöktitkár, Tepliczky János VIII. főjegyző, Thury György VIII. aljegyző,
Bállá Pál és Rácz Sándor V III. könyvtárosok, Rapos Tibor VII.
pénztáros, Brusznyiczky Mihály V III. levéltáros, M olnár László és
Szokolay Pál V III. „Zsengék“ szerkesztői, Antal Pál VII. ellenőr,
Lehoczky István és Marsai Ferenc VII. laptárosok, Makay István
VIII. és Jónás Márton VII. könyvtári ellenőrök. A tanév folymán
tartott a Kör egy alakuló ülést, 18 rendes, 2 házi-, egy nyilvános
disz ülést és egy záróülést. Jelige alatt beérkezett 7 dolgozat, a
szerző nevével 12, felolvastak 19 írásos dolgozatot, elhangzott 31
szavalat. Érdem könyvbe került Makay István V III. o. t. költe
ménye. A vezető tanár három témát tűzött ki. A Kör idén is ál
dozott a hazafias kegyeletnek: Okt. 6-ikán szerény házi ülést
tartott az aradi vértanuk emlékére. Halottak napján ima, beszéd,
szavalat és ének kíséretében Vajda Péter sírjára koszorút helyezett.
Március idusát diszülésen, szép közönség jelenlétében ünnepelte.
Műsora volt : Hymnusz, énekelte a főgimn. vegyeskar; Alkalmi be
széd, jutalmazott pályamű, írta Szántó János VIII., elmondta
Molitórisz János V I II ; Petőfi nemzeti dalát szavalta Zseltvay
István V ili., kuruc nótákat tárogatón játszott Czakó Béla VI.,
zongorán kisérte Szmző Pál V ili. ; Az utolsó honvéd, Farkas Imrétől,
szavalta Bállá Pál V ili. ; Ébresztő, Nyizsnyaitól, a főgimn. énekkar;
Czinka Panna melodrámát (Farkas-Alföldi) előadták : Molitórisz Já
nos Vili. (szavaló), zongorán kisérte Bakay Jenő V ili. hegedűn
Egyed Béla V ili., Ábrányi Emil Kossuth sírját szavalta
Reiner
Jenő V II.; Lavotta első szerelmét játszották Egyed Béla, Zseltvay
István V ili., Simu Korjolán Vll. és Bárány Desző VI. o. t. ; a
Szózatot énekelte a közönség. A Kör a szerény belépő díjakból a
Szarvason állítandó Kossuth-szoboh javára 70 kor. 20 fill, ado
mányozott. Jutalmat kapott Szántó János Vili. egy pályamunkájáért
(10 k. aranyat1), Juhász László V ili. o. t. egyik versét a Kör el
nöke jutalmazta 5 koronával. Itt mondunk hálás köszönetét
ns. Haviár Dániel főgimn. felügyelő urnák, ki e tanévben is 10
koronás aranyat küldött a legjobb munka kitüntetésére; Bugyis
Andor helybeli gyógyszerész urnák, ki szintén 10 kor. aranyat
szánt a legjobb szavaiénak, Molitórisz János V ili. o. t. kapta.
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Benka Gyula ur, iskolánk nagynevű nyug. igazgatója száz, Sár
kány Imre tanár ur 2 könyvet, Szántó János V ili. o. t. egy köny
vet adott a könyvtárnak. Fogadják hálás köszönetünket. A Kör
ezidén is kiadta a „Zsengéket.“ Járatta a Vasárnapi Újságot, Uj
Időket, Kakas Mártont, Nemzeti Kultúrát, Tolnai Világlapját, Szövétneket, Mátyás Diákot. A tanulók szünidei mulatságának jöve
delméből 41 korona 61 tillért kapott a Vajda-kör könyvtára. Pénz
készlet 965 K. 05 fillé r; a Zsengéké 78 K. 16 fillér. A könyvtár
állománya a tanév végén 1134 mű 1437 kötetben mintegy 1450
K értékben.

4. TaQúlói daloskör.
Vezetője : SASKÓ SÁMUEL.

A tanév elején az önként vállalkozó s alkalmas hanggal
rendelkező tanulókból 124 tagból álló vegyeskar alakult és Saskó
Sámuel tanár vezetése mellett gyakorolta az összhangzatos ének
lést hetenként 2—3 órában. E mellett a mélyebb szólamokból
kiválogatott tanulók fé ríík a rt is alakítottak 42 taggal. A két kar
szorgalmas előkészület után több ízben mutatta be tanulásának
eredményét az érdeklődő közönség előtt, nevezetesen október
31-én a reformáció emlékünnepén, február 17-én a Tanulói zene
körrel együttesen rendezett ifjúsági hangversenyen, a március 2-án
tartott vallásos estélyen, a március 15-iki hazafias ünnepélykor és
junius 18-án a tanévzáró ünnepély alkalmával. A karok betanul
ták s előadták a következő egyházi, hazafias és egyéb m fidalokat:
1. Hymnusz., 2. Felvirradt újra ünnepünk., 3. Isten felséges ado
mánya (két egyházi ének Saskó S letétében)., 4. Honvágy (Záleszky)., 5. Ébresztő (Nyizsnai— Saskó)., 6 Három magyar dal.
7. Tanulók indulója (Benka Gyula)., 8. Búcsú a tanodától (Zsaskovszky Endre)., 9. Veni Sancte. 10. Riadó (Boieldieu-tól, ifj.
zenekarral Saskó Sámuel letétében).

5. (áyorSirókör.
Vezetője: SASK(') SÁMUEL.

A múlthoz képest a tanév elején oly nagy fokú érdeklődés mu
tatkozott a gyorsírás iránt iskolánk ifjúsága közt, hogy Saskó Sámuel,
a gyorsírás tanára alkalmasnak találta az időt egy önálló ifjúsági
G yorsiróegylet megalakítására. Így mindjárt szeptember hó második
hetében megalakult a „G y o rs író k o r, 51 taggal. Tisztviselők
lettek: Tanárelnök: Saskó Sáméel főgimn. tanár, ifjúsági elnök:
5
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Molitorisz János V ili. o , jegyző: Czinkoczky Pál V ili. o., könyv
tárosok : Bállá Pál V ili. o. és Péczely Béla VI. o., pénztáros:
Lehoczky István Vll o. tanulók. A kör belépett az Országos
Gyorsiróegyesületbe, azonkívül tagja lett a Gyorsirástudományi
Társulatnak és az Országos Diák Gyorsirószövetségnek. Járatott
több szaklapot, a rendes tanórákon kivül tartott gyakorlóórákat,
rendezett háziversenyt; a tagoknak rendelkezésére állott az olva
sás begyakorlása céljából a gyorsíró-könyvtár.
A gyorsírást tanulóink három csoportban tanulták, mint
kezdők, haladók és vitairók heti 1— 1 órában. Tankönyvekül
Bódogh János Levelezőirása és Vitairása szolgált.
Gyorsirókörünk jelenleg még nagy nehézségekkel küzd. Fel
virágoztatása céljából alaptőkéről kell gondoskodni, hogy a tag
dijakra, szaklapokra s főleg a még most nagyon szerény könyvtár
gyarapítására fedezetet nyerjünk. Talán a jövő segít sorsunkon.
Az ifjúság részéről lelkesedésben nincs h iá n y ; látja a sok előnyt,
a gyakorlati hasznot, melyet a gyorsírás elsajátításával megszerez
het magának. Lelkes buzgalmáról már ez évben két említésre
méltó mozzanat tesz tanúságot. A kör tisztviselősége „Szarvasi
Gyorsíró“ címen havi folyóiratot szerkesztett s adott ki, sokszo
rosító gép segélyével. A szerkesztők (Molitorisz és Czinkoczky)
komolyan vették feladatukat; a kiállításban csínra, a cikkek köz
lésében körültekintésre és a szöveg leírásában szabatosságra töre
kedtek. Másik dicséretes vállalkozás ifjaink részéről abban nyil
vánult, hogy bár szerény számmal, két országos gyorsiróversenyen
is részt vettek. A húsvéti szünidő kezdetén Szegeden tartott ver
senyen részt vett Dietrich Miklós VI. o. t., aki a
szótagos
fokon oklevelet nyert. A pünkösdkor megtartott miskolczi országos
gyorsiróünnepélyre tanulóink közül öten rándultak fel, u. m .:
Molitorisz János és Czinkoczky Pál V ili., Dietrich Miklós, Major
Árpád és Péczely Béla VI. oszt. tan u ló k; mindezek résztvettek a
gyorsiróversenyben. Ennek eredményéről azonban e sorok megjele
néséig értesítés nem érkezett.

6. Z?oekör.
Elnöke: LANG JÁNOS.

Az ifjúsági zenekör 1911. szeptember hó 13-án tartotta ala
kuló ülését Lang János tanár elnöklete alatt. Elnökké lett Makay
István Vili. o. t., jegyzővé Tepliczky János Vili. o. t , pénztárossá
Lehoczky István Vll. o. t., ellenőrré Bállá Pál Vili. o. t., szertá-

-

ét

rossá Simu Koriolán Vll. o. t. A zenekör karnagya Egyed Béla
Vili. o. tan. elismerést érdemlő buzgalommal oktatta a 14 tagból
álló zenekart a betanulandó darabokra. A kör szerepelt az iskolai
ünnepélyeken, azonkívül az általa 1912. február 17-én rendezett
hangversenyen is, amelynek műsora a következő v o lt:
1. Lavotta-Bloch : „Fantaisie hongroise“ , előadja az ifjúsági
zenekar, zongorán kiséri Szemző Pál Vili. o. tan.
2. „Magyar dalok“ , énekli az ifj. vegyeskar.
3. Poe Edgar: „A holló“ , szavalja Molitorisz János V ili. o. t.
4 “ Repülj fecském . . .“ hegedűn játssza Simu Koriolán,
zongorán kiséri Bakay Jenő V ili. a, tan.
5. Záleszky: „Honvágy“ , énekli az ifj. férfikar.
6. Dvorák: „Humoreszk“ , vonósnégyes; játsszák Egyed Béla,
Zseltvay István Vili., Simu Koriolán Vll. és Bárány Béla VI. o.
tanulók.
7. Székely: „XI. Ábránd“ , zongorán előadja Bakay Jenő
Vili. o. tan.
S. Szabolcska M ih á ly : „Vers“ , szavalja Bállá Pál Vili. o. t.
9. Linka Cam illo: „Theodora keringő“ , előadja az ifj. zenekar.
]0. Benka Gyula: „Tanulók indulója“ , énekli az Ifjúsági
vegyeskar.
A hangverseny tiszta jövedelmének felét, 150 koronát a
zenekör kapta, 75—75 koronát pedig a közreműködő Vajda-ön
képzőkörnek és ifjúsági énekkörnek jutott. A kör tényleges vagyona
meghaladja a 300 koronát.

7. Ifjú&ági „S oron jpó“ egyesület.
Elnöke: LANG JÁNOS.

Ezen egyesület ez évben is igyekezett az iskola falain belül
azon célt szolgálni, hogy a szükséges tanszereket és egyéb szük
ségleteit lehetőleg magyar forrásból szerezze be. 326 tanuló volt
tagja az egyesületnek Lang János tanár vezetése mellett.

□□□
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Alún)i)e<in).
Beiratkozott ebédre a tanév folyamán a gimnáziumból 99, a
tanítóképzőből 52, összesen 151 tanuló; kimaradt évközben 4
gimn. és 9 képz. tanuló; létszám tehát év zártakor 138. Ezek közt
volt 110 K -t fizető 78 gimn. és 27 képz. t . ; 80 K-t fizető 11
gimn. t., 60 K -t fizető 3 gimn. t., 55 K-t, vagyis fél ebéd dijat
fizető 8 képzős, 82.5 K-t fizető 4 képzős t., végül ingyenes a
két szénior és 5 tanító képz. tanuló.
Vacsorára beiratkozott a tanévben 96 K évi fizetés mellett a
gimnáziumból 33, a tanítóképzőből 18, összesen 50 tanuló. Kilé
pett 13 gimn., és 11 tanítóképz. tanuló, maradt év végén 26.
Ingyenes volt a két szénior.
A tanulók szuplikálásának eredménye tisztán vagyis a
szuplikánsok illetményének levonásával a következő v o lt:
1.
Arad-, Békés-, Csanád- és Csongrádmegyékből Krajcsovics János gyűjtött 505-25 K-t. Ezen összeghez já ru lta k: Békés
csabai takarékpénztári egyesület 10 K, dr. Laurovits János 10 K,
Orosházi ev. egyház 10 K, Nagyszénási ev. egyház 10 K, Aradi
ev. egyház 8 K, br. Solymossy Lajos 20 K, Masznyik Dániel 20
K, Hász Antal 10 K Chovan Károly jegyző 6 K, Saguly János 6
K, Ösapai Lajos 10 K es Dérczy Péter 10 koronával.
2
Pestmegyében Szuchovszky Gyula gyűjtött 407-80 K-t.
Ehhez járultak : br. Prónai Dezső 20 K, Kélcr Napoleon 10 K,
Magyar takarékpénztárak jelzálogbankja 10 K, Rimamuránysalgótarjáni vasmű részvénytársaság 10 K, gr. Vigyázó Sándorné
10 K és özv. Teleki Sándorné grófnő 20 koronával.
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3. Bács-Bodrog megyéből Nippold János gyűjtött 160 94
koronát.
4. Komárom-, Nyitra-, Trencsén-, Túrócz-, Árva- és Liptómegyékben Stefánik Kázmér gyűjtött 105 67 koronát.
5. Hont-, Bars- és Zólyom megyékből Czinkoczky Pál gyűj
tött 152 koronát.
6. Nógrád-, Heves- és Borsod megyékben Jónás Márton
gyűjtése volt 152 47 korona.
7. Abauj-Torna, Zemplén-, Bereg-, Ung- és Ugocsamegyékben Rohály Mihály gyűjtött 83'87 koronát.
8. Gömőr-, Szepcs- és Sárosmegyékből Gaál Mátyás gyűjtött
210 67 koronát. Ezen összeghez járult gr. Andrássy Dénes 10
K-val.
9. Szabolcs-, Szatmár-, Szilágy- és Mármarosmegyékben
Szokolay Pál gyűjtött 191 "87 koronát. Ehhez járultak Nyíregyháza
városa 6 K és Zseltvay Izor lelkész 6 koronával.
10. Jász-Nagykun-Szolnok, Bihar- és Hajdumegyékben Kapus
Lajos gyűjtött 232‘80 koronát.
11. Kolozs-, Szolnok-Doboka és Besztereze-Naszód megyék
ben Liska Mihály gyűjtött 46 60 koronát.
12. Alsófehér-, Torda-Aranyos, Maros-Torda, Kisküköllő- és
Nagykűküllő- megyékből Kiszely György gyűjtött 122 koronát.
13. Hunyad-, Szeben, Brassó-, Fogaras-, Udvarhely-, Csik
ós Háromszék-megyékben Kiss Sándor gyűjtött 20274 K-t. Ehhez
járultak : dr. Müller Mór 10 K, dr. Rosenberg iroda 10 K, Salgóbánya 10 K és Nagyszebeni Hitelbank 10 koronával.
14. Végül Szarvas községben Laukó Pál gyűjtött 261 "63 K-t.
Ezen összeghez járultak : Haviár Dani 20 K, gr. Bolza Pál 20 K,
gr. Bolza Géza 20 K, Szarvasi Hitelbank 20 K, Szarvas község
10 K, Szarvasi ev. egyház 10 K, dr. Haviár Gyula 10 K, Szarvasi
Takarékpénztár 10 K, Békésszentandrási Takarékpénztár 10 K, dr.
Sziráczky János 10 K, özv. Holéczy Gusztávné 6 K, és özv.
Ponyiczky Györgyné 6 koronával.
A tanulók összes gyűjtése 1911. év nyarán 283631 K -t tesz
k i ; ez összeg a tavalyi gyűjtési összeget 365 K-val, a két év
előttit 853 K-val haladja túl A gyűjtés szép eredménye főleg a
tanulók buzgalmának és ügyességének köszönhető; közülök
kiemelendők a kővetkezők: Jónás Márton, aki kerületében 30
K-val, Kiszely György, aki 38 K-val, Szokolay Pál, aki 89 K-val,

Kiss Sándor, aki 101 K-val és Szuchovszky Gyula, mint aki 136
K-val gyűjtött többet, mint a múlt tanévi szuplikánsok.
Szuplikáció-megváltás címén küldött a pozsonymegyei esperesség 27 82 K - t ; azonfclől a szarvasi ev. egyház évenkinti ado
mányát, 570 kg. búzát 131 10 K értékben és Békésvármegye
Törvényhatósága 400 K-t abományozott a tápintézetnek.
Szuplikáció címén befolyt összesen 3395’23 K.

I

IX.

Érettségi Vizsgálatok.
A múlt, 1910—-11., tanév végén tartott szóbeli, a szeptember
és december hóban felyolyt Írásbeli- és szóbeli- s a folyó tanév
május havában megejtett írásbeli érettségi vizsgálatokra a követ
kező adatok tartoznak :
Az 1910— 11. tanév junius havának 20—24 napjain lefolyt
szóbeli érettségi vizsgálaton Petrovics Soma, a csanád-csongrádi
ág. h. ev. egyházmegye esperese, mint ptispökhelyettes elnökölt,
a kormányt pedig dr. Papp Ferenc, a budapesti I kér. állami
főgimnázium tanára, képviselte. Az előértekezletet junius 19-én, a
záróértekezletet junius 23-án tartotta a bizottság.
Teljes szóbelit tett 36, javítót egy tanuló. Ezek közül:
a) Jelesen érettek 7-en : Margócsy Géza, Neumann István,
Némedy János, Sass Ferenc, Simon Béla, Szabó Márton, W ein
berger Sándor.
b) Jól érettek : Blum József, Braun Márton, Esztergály Gyula,
Gulyás Ferenc, Györffy Kálmán, Laukó Pál, Ponyiczky Pál,
Salzmann Aladár, Szabó Sándor, Szuchovszky Lajos. Újhelyi
Mihály.
c) Egyszerűen érettek 13-an : Boros Pál, Deim Sándor, Gazsó
Pál, Hageter Gusztáv, Jorga Tivadar, Kapus Lajos, Mihály László,
Pesti Lajos, Péczely Aladár, Reismann Jenő, Ruisz István, Sallai
Sándor, Temesváry Pál.
Javító vizsgálatra 5, az egész vizsgálatnak egy év múlva való
megismétlésére egy tanulót utasított a bizottság.
A szeptemberi javító és pótló érettségi vizsgálat Írásbeli
része 2-án, 4. és 5-én, a szóbeli pedig 6-án volt.
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A püspök úr által kiválasztott Írásbeli tételek a következők
v o lta k :
1. A magyar
nyelvből és irodalom ból: Arany „T o ld i“
trilógiája.
2. A latin nyelvből és irodalom ból: M. T. Cicero „de imperio Cn. Pompei“ 111. fejezet egészen, a IV. fejezetből 10 sor.
3. A mennyiségtanból:
a) Az algebrából: Valaki 40.000 K. tőkéjét két éven át
kamatos kamatra helyezvén e l: 81 koronával kapott többet, mint
ha ugyanazon százalék mellett egyszerű kamatra adta volna.
b) A geometriából: Mekkora azon egyenes kúp térfogata,
amelynek palástja 1268 m2., alapkörének sugara pedig 19-80298 m. ?
A szóbeli vizsgálaton elnöki minőségben Petrovics Soma
esperes, kormányképviselőként dr. Papp Ferencz főgimn. tanár
volt jelen. Az előértekezletet 5-én, a záróértekezletet 6-án tartotta
a bizottság.
Teljes érettségi vizsgálatot tett 2, javítót 7 s a görögből kie
gészítő érettségit egy tanuló. Ezek k ö z ü l:
1. A teljes érettságin a) jól érett: Gróf Haller Ferenc, b)
egyszerűen é rett: Bukta József.
2. A javító vizsgálat alapján a) egyszerűen érettek 6-an :
Egyed Imre, Kemény Gábor. Löwinger József, Salacz József,
Schwarcz Imre és Zatkalik Ferenc, b) újabb javító vizsgálatra
utasittatott egy tanuló.
3. Görögből „egyszerűen érett“ jelzéssel tett kiegészítő
érettségit Illyés István, sárospataki ref. theologus, az intézet volt
növendéke.
A decemberi javító- és pótló érettségi vizsgálat írásbeli része
19., 20. és 21-én d. e., a szóbeli pedig az elő- és záróértekez
lettel 21-én délután folyt le.
Az írásbelire a következő tételeket választotta ki a püspök u r :
1. A magyar nyelvből és irodalom ból: Berzsenyi Dániel ódái.
2. A latin nyelvből és iro d alom bó l: Cicero „Cato maior de
senectute“ 22-ik fejezet egészen.
3. A mennyiségtanból:
a) Az algebrából : Valaki 5600 K. betétjét, a kamatok benthagyásán kívül, minden év végén még 200 K.-val gyarapítja; évi
4 7 2 % -o t számítva mennyi betétje lesz
15 év múlva?
b) A geometriából: Mekkora azon egyenes henger térfogata,
melynek felszíne 2562833 in2., palástja 250 m2. ?
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A szóbelin ismét Petrovics Soma esperes és dr. Papp
Ferenc főgimn. tanár, vettek részt: előbbi elnöki, utóbbi kor
mányképviselői minőségben.
Teljes érettségit tett Magyar Zoltán, javítót Finkelstein Zol
tán. Mindketten egyszerűen érettek lettek.
így a három vizsgálat eredménye ez : a 43 tanuló közül
érett lett 42, a teljes vizsgálatot megismétli egy.
A 42 tanuló pályaválasztása következő: a jogit választotta 6,
a hittudományit 5, az orvosit 9, a mérnökit 4, a gazdaságit 1,
erdészetit 1, kereskedelmit 4, katonait 2, vasútit 3, tornatanitóit
1, postát 1, tisztviselőit és pedig törvényhatóságit 1, községit 4.
A folyó tanév végén tartott érettségi vizsgálatok írásbeli
része május 23., 24. és 25 napjain, a szóbeli pedig junius 20. és
következő napjain folyt le. A felekezeti Főhatóságot Veres
József a békési ág. hitv. ev. egyházmegye esperese, püspökhelyettes elnökként, a kormányt pedig dr. Hornyánszky Gyula, a
budapesti I. kér. áll. főgimnázium tanára, tud. egyetemi magán
tanár, képviselte.
Az érettségire április 15-íg 45, azután főhatósági engedélylyel meg 3 tanuló jelentkezett és pedig teljes érettségire 45, latin
kiegészítőre 2 és görög kiegészítőre egy. Közülök 42 intézetünknek
nyilvános, 3 magántanulója volt, egy a budapesti ág. h. ev. főgim
náziumban tett a V ili. osztályról vizsgálatot, 2 pedig a nagyváradi
állami főreáliskolában érettségit.
A püspök ur által kijelölt írásbeli tételek a következők:
1. A magyar nyelvből és irodalom ból: Tompa Mihály elbe
szélő költeményei.
2. A latin nyelvből és irodalom ból: Cicero de officiis 11. k.
a 13 fejezetből a 15-ik sortól végig.
3. A mennyiségtanból:
a) Az algebrából: Valaki 6%-os kamatra helyezi el 5000 K.
tőkéjét, de 15 év múlva már 30,000 K. tőke birtokában óhajt
lenni. Hány koronát kell évenként eredeti tőkéjéhez csatolnia s
kamatoztatnia ?
b) A geometriából: Mekkora egy 41 2/s m. magas torony
tetején álló kereszt magassága, ha a kereszt 66 '-/a m. távolságban
a torony talppontjától 49’53” -nyi szög alatt látszik?
Az érettségi vizsgálat szóbeli részének eredménye csak a
jövő tanévi értesítőben lesz közölhető.
A bányai ág. h. ev. egyházkerület 3 főgimnáziumának tanulói
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a püspök ur intézkedése alapján a budapesti ág. h. ev. főgimná
ziumban játulhatnak szeptemberben illetőleg decemberben pótló
vagy javító érettségi vizsgálathoz.
A szeptemberi érettségi vizsgálat írásbeli része szeptember
hó 3.. 4. és 5 napjain, a szóbeli pedig 6-án lesz.

X.

A jövő iskolai évre vonatkozók.
I. Vizsgálatok.
A javító-, felvételi-, pótló- és magánvizsgálatok idő- és sor
rendje ez : a) szeptember 1-én reggel 8 órától az algim názisták,
3-án ugyancsak reggel 8-tól a fe lg im n á zistá k javítanak, b) Szep
tember 2-án az I— 111., 3-án a IV— VI. és 4-én a VII. osztálybeliek
tesznek magán-, pótló- és felvételi vizsgálatot, melyeknek írásbeli
része d. e. 8, a szóbeli pedig d. u. 2 órakor veszi kezdetét.
Javító vizsgálatot azok tesznek, kik egy vagy két kötelező
tantárgyból kaptak elégtelen osztályzatot. Az előbbenieknek a
tanári kar adja meg az engedélyt a javításra, az utóbbiak mélts.
és főtiszt S choltz Gusztáv úrhoz, a bányai ág. liitv. ev. egyház
kerület püspökéhez, folyamodhatnak engedélyért. Kérvényüket,
melyhez a lefolyt tanévről szóló iskolai bizonyítványukat is csatolniok kell, folyó évi julius hó 6-ig bezárólag a főgimnázium
igazgatójához küldjék illetve nyújtsák be.
F e lvételi vizsgálatot tesznek a polgári-, reál-, vagy valamely
külföldi iskolából és a tanítóképzőből átlépő tanulók. E vizsgálat
az elhagyott iskola és intézetünk tanterve között mutatkozó lénye
ges külömbségre terjed ki. E kiilőmbséget tanári értekezletünk a
p o lg á ri- és rea/iskolából átlépőkre a következőkben állapította
m eg: a) Az 1. polgáriból átlépő vizsgázik latinból., a 11.-ból
latinból és Afrika földrajzából., a lll.-ból latinból és fizikai föld
rajzból., a IV.-bői latinból és növénytanból., az V.-ből magyarból,
görögből vagy görögpótlóból, világtörténetből (476— 1648), ásvány
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tanból és mennyiségtanból (a VI. osztály egész anyagából), b) A
reál bármelyik osztályából átlépő vizsgázik az előző osztályok
latinjából és görögjéből vagy görögpótlójából. A IV -bői átlépő
vizsgálatot tesz azonkívül a növénytanból., az V.-ből az állattan
ból., a VI -ból az ásványtanbói.
A tanitóképzőből átlépők vizsgáznak a latinból, görögből
vagy görögpótlóból, s a többi tárgynak a beküldött iskolai érte
sítő alapján megállapított részeiből. A IV. évfolyam után vagy
tanítói oklevéllel az érettségihez járuló előbb az V—VII. osztály
külömbözeti tantárgyaiból, azután 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.
Azok a tanulók, akiknek a tanári kar vagy az egyházi főha
tóság a magán-, felvételi- vagy pótló vizsgálatot engedélyezte,
legkésőbb augusztus 20-ig jelentsék be a főgimnázium igazgató
jánál a vizsgálathoz való járulásukat. Ellenkező esetben, a vizs
gálatok rendjének megállapításánál nem vesszük őket figyelembe.

2. BgiratäS és fölvétel.
Az 1912— 13. tanévre szeptember 1— 4 napjain d. e. 9— 11ig. d. u. */ í 3— 4-ig írjuk be a tanulókat. 5-én tartjuk a tanév
nyitó ünnepélyt, melyen a fegyelmi törvényeket ismertetjük és az
órerendet közöljük; 6-án veszi kezdetét a rendes tanítás.
Az első osztályba azok vehetők föl, akik 9 életévüket már
betöltötték. Tizenkét évnél idősebb növendék fölvételét az igaz
gató illetve a tanári kar megtagadhatja. Belépéskor ez okból tar
tozik minden tanuló bemutatni születési és az elemi iskola negye
dik osztályáról szóló iskolai bizonyítványát, valamint himlő
oltási igazolványát. Ugyanezen okmányokat adják be a más inté
zetből jövők 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, aki magántanu
lónak beírva nem volt, de a vizsgálathoz a püspöktől engedélyt
kapott. A magántanulóul jelentkéző szintén bemutatja a születési
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s az előző osztályról szóló bizonyítványát és igazolja, hogy utolsó
bizonyítványa elnyerése óta nem járt nyilvános iskolába s nem
tett magánvizsgálatot.
A fölvételnél tartozik minden tanuló személyesen és lehetőleg
szülője vagy gyámja vagy ezek megbízottja kíséretében az igaz
gatónál és osztályfőnél megjelenni.
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A szarvasi főgimnáziumba beiratkozó tanulók különféle tan
dijat fizetnek. Intézetünk történeti fejlődésével kapcsolatos hagyo
mányok hozták létre és állapították meg a következő díjosztályokat:
a) Helybeli 1— IV. osztálybeli keresztyén tanuló fizet 45
koronát: belépéskor 30, február 1-én 10 koronát., V—Vili. osz
tálybeli 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 I IV. osztályig 53 koronát: ebből belépés
kor 39, február 1-én 14 koronát. Az V— V ili. 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: belépéskor 43,
február 1-én 18 koronát.Az V—V ili. osztálybeliek 57 koronát:
ebből belépéskor 39, február 1-én 18 koronát.
d) A helybeli izraelita tanulók fizetnek 84 koronát: belépés
kor 60, február 1-én 24 koronát. A vidékiek 94 koronát: fcbből
belépéskor 64, február 1-én 30 koronát.
c) Tandíjmentesek fizetnek 12 koronát, féltandijmentesek az
I. félévi teljes összeget.
A tandíjon kivül fizetnek a nyilvános és magántanulók : 1.)
bizonyítvány 2 K. díjban 30 fillért., 2.) tanulói segélyző díjban
1— lV -ig 1 K., V— V lll-ig 2 K., 3.) teljes érettségi díjban nyilvános
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tanulók 29, magántanulók 53 K., egy tárgy után 17 K., 4.) vizs
gálati díjban a felvételi vizsgálatoknál tárgyanként 10 K., a ma
gánvizsgálatoknál az összes tárgyakért 80 K. Nem prot. hitval
lású magántanulók hitoktatójuknak a vallásvizsgálatért külön dijat
fizetnek.
A közös étkezőben (alumneum) az ebéd dija 10 hónapra
110, a vacsora dija 96 K. Mindkét összegnek felét a belépéskor,
másik felét február 1-én kell fizetni.
A főgimnázium pénztárát illető pénzeket Kutlik Endre pénz
táros címére küldjék a szülék (beleszámítva a 4 fillér póstadijat is).
Tanulóknak és szüléknek egyaránt érdeke, hogy az iskolai pénzek
a főgimnázium pénztárosához, a

szállás-

és tartásdijak pedig

a

szállásadókhoz küldessenek.

4. Kedi/ezn^éoyek.
Tan- és tápdijkedvezinényben csak azok részesülhetnek, kik
iskolánknak már legalább egy tanévben voltak tanulói s kik sze
génységüket hiteles hatósági bizonyítvánnyal igazolják. Intézetünk
uj tanulóit csak a tanulói segélyegylet kedvezményeire ajánlhatja
a tanári kar. A tandijak egészben vagy részben való elengedésé
ben pedig csak azon régebbi tanulóinkat részesíthetjük, a kiknek
iskolai bizonyítványa jó rendű és magaviseletük is jó. Tápdijkedvezményt szorgalmas, jó magaviseletű tanulók kaphatnak.

5. ReodkiVüli tárgyak
Tanulóink kellő számmal való jelentkezés esetén a követ
kező rendkívüli tárgyakat tanulhatják : a francia és angol nyelvet,
a vívást (ezek évi dija 20 K), a gyorsírást, táncot (ezek évi dija
8 K.), a rajzot, festészetet (ezek évi dija 12 K.), a zenét és müéneket. E tárgyakat a tánc kivételével intézetünk tanárai tanítják.
Az önként jelentkező tanulók egész évre illetőleg a tanfolyam
tartanára kötelezik magukat ; közben tehát ki nem léphetnek.

6. Taoköoyvgk.
A jövő tanévben használandó illetve beszerzendő tankönyvek
jegyzékét azzal a figyelmeztetéssel közöljük, hogy használt tan
könyveket is vásárolhat a tanuló, ha azok nem hiányosak, nem
rongyosak, nem piszkosak s a legújabb kiadásúak. Ép azért, mig
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egyrészről ez utón is felhívom a könyvkereskedőket arra, hogy
csak a legújabb kiadású tankönyveket vegyék át a tanulóktól,
másrészt a szüléket és tanulókat is figyelmeztetem, hogy használt
tankönyvek bevásárlásánál óvatosak legyenek, mert azok vissza
váltása lehetséges ugyan, de sok kellemetlenkedéssel jár. Hatnyolcz szegényebb tanuló az igazgató ajánlatára ingyen kap tan
könyvet a könyvkereskedőknél vagy a tanulói segélyegylet elnö
kénél.

7. Vidéki taQúlók ?llj?lyez$ss.
Intézetünk kormányzó-testiilete most fárad egy internátus
felállithatása érdekében, de a jövő tanévben még mindig nélkü
löznünk kell azt. Annál nagyobb gonddal kell megválasztaniok a
vidéki szüléknek fiaik elhelyezésekor a szállásadót és a lakást.
Meg kell választaniok nemcsak az egészség, hanem az erkölcsi neve
lés szempontjából is. Mindenáron azon kell lenniök tehát, hogy egy
lakáson lehetőleg egykorú és egy osztályú tanulók kerüljenek
össze. Ezt úgy érhetik el, ha az igazgató tanácsának kikérésével
választják meg a lakást. A tanári kar a kormányzó-testület hozzá
járulásával a lakásokra nézve a következő határozatot hozta:
„Szállást, lakást csak oly helyen fogadhat a tanuló, amelyet az
igazgatónak előzetesen bejelentettek s melyet az iskola orvosa e
célra alkalmasnak talált.“ Figyelmeztetem tehát egyrészt a lakás
adó gazdákat, hogy akár személyesen, akár írásban lakásuk pon
tos címét, a kiadandó helyiségek és vállalandó tanulók számát a
feltételekkel együtt augusztus 1-ig jelentsék be, másrészt a szü
léket, hogy a tanári kar e határozatát tattsák szem előtt. Ellen
kező esetben élni fog a tanári kar azon jogával, hogy a nem
megfelelőleg elhelyezett tanulókat más lakáson helyezi el. A lakásra,
teljes ellátásra és egyebekre nézve is szívesen szolgál felvilágosí
tással az igazgató azoknak, a kik hozzá
lyeget is küldenek.
♦♦

♦

fordulnak

s

válaszbé

XI.

Az 1912-13. taijévbei) baSzQálapdó tapköoyv/ek jegyzéke.
I, osztály.
1. Vallás. Bereczky Sándor. Bibliaismertetés 4. k.
2. Magyar. Császár-Váczi. Magyar olvasókönyv az 1. o. szá
mára (Athenaeum) 2. k. 82836— 907.
S zinnyei: Iskolai magyar nyelvtan 1. r, az 1. o. számára
(Hornyánszky) 15. k. 1565— 910.
3. Latin. Schuszter Alfréd : Elemi latin nyelvtan induktiv alapon 1.
r. 39545— 907.
Schuszter Alfréd : A latin alaktan rövid összefoglalása,
az 1— 8. o. számára (Athenaeum) 76623—909.
4. Földrajz. Dr. Vitális J Földrajz 1. r. 1. oszt. számára (Lampel)
Á ra .: D60. K. 4912— 1899.
Kogutovicz-féle isk. atlasz (Magyar földrajzi int.) Ára :
2 K. 9. k. 86051 — 1910.
Térképvázlatok a gimn. 1. oszt. számára (Franklin) Á ra :
1-40 K.
5. Természetrajz. Dr. Szilády Zoltán : Kis természetrajz, 1. r. a
gimn. 1. o. sz. (Nagyenyed Földes Ede) Ára : L60 K.
93089— 1909.
6. Számtan. Dr. Beké M a n ó : Számtan (Singer és Wolfner) 8. K.
107572— 910
7. Mértan. Horti. Átdolgozta Szinte Gábor Rajzoló geometria. 1. r.
8. k. 37624— 1902.
8. Egyházi ének. Sztojanovits Jenő: Apollo hangjegyfüzet.
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II. osztály.
1. Vallás. Bereczky Sándor: Bibliaismertetés. 4. k.
2. Magyar. Czászár-Váczi: Magyar olvasókönyv a 2 o. számára
(Athenaeum) 2. K. 95637— 909.
Szörnyei J .: Magyar nyelvtan 2. r. 11. K. 144571 — 1911.
3 Latin. Schuster Alfréd : A latin alaktan rövid összefoglalása
76623-909.
Schuster Alfréd : Elemi latin nyelvtan 2. r. a. 2 oszt.
számára. 76623— 909.
4 Földrajz. Dr. Vitális István : Földrajz 2. r. a középiskola 2. és
3. oszt. számára (Lampel) Á ra : 3 5 0 K. 1695— 1901.
Térképvázlatok a gimn. 2 és 3 oszt. számára (Franklin)
Ára : 0'80 K.
Kogutovicz-féle Iskolai atlasz (Magyar földrajzi intézet.)
Á ra: 2. K. 9. k. 8605— 1910.
5 Természetrajz. Dr. Szilády Zoltán: Kis természetrajz 2 -ik rész,
a középisk. 2 oszt. számára (Nagyenyed, Földes Ede.)
Ára : 190 K. 37593— 1911.
6. Számlán. Dr. Beke Manó : Számtan (Singer—Wolfner) 8. k.
107572— 1910.
7. Mértani rajz. Horti— Szinte Rajzoló geometria 2 részi07572—910.
8 Egyházi ének. Sztojanovits Jenő: A pollo hangjegyfüzet.

Ili
1. Vallás.

Geduly Lajos:
(Weisz, Újpest.)

osztály.
A

keresztyén

egyház rövid története

2. Magyar. Szinnyei: Rendszeres magyar nyelvtan (Hornyánszky)
12-ik k. 132376—910.
Császár—V áczi: Magyar olvasókönyv 3-ik r. (Athenaeum)
1175-903.
3. Latin. Dr. Hittrich Ö. Latin nyelvtan 1. r. Alaktan 5-ik k.
143083-911.
Dr. Hittrich Ö. Latin nyelvtan 2. r. Mondattan 3-ik k.
143079-911.
Dr. Hittrich Ö. Latin olvasókönyv a 3—4 oszt. számára
(Franklin) 101660—907.
Dávid István: Rövid latin olvasó és gyakorló könyv.
2-ik k. 73564—906
6
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4.
5.

6.

7.
8.
9.

Német.

Schuster A lfré d : Német nyelvtan 1. r. (Athenaeum)
2373—905.
Földrajz. Dr. Vitális István : Földrajz a középisk. 2—3 oszt.
számára (Lampel) Á ra: 3-50 k. 1695— 1901.
Kogutovicz-féle Isk. atlasz (Magyar földrajzi int.) 9 -ik
k. 86051 — 1910.
Ráth Arnold : A mathemat. és fizikai földrajz elemei a
gimn. 3 o. számára (Franklin) Á ra : 1-20 K. 3413— 1900.
Történet. Dr. Szigeti L ajos: A magyarok története 1. r. A
mohácsi veszedelemig (Singer— W olfner) Ára: L60 K.
3550— 1900.
Helmár Á. Két térkép a magyarok történetéhez (Stamp
fe!) 9385— 1890.
Mértani ra jz : Horti— Szinte:
Rajzoló geometria 3-ik r.
141406— 911.
Számtan. Dr. Beke M anó: Számtan (Singer— Wolfner) 8-ik k
107572—910.
Egyházi ének : Sztojanovits Jenő : Apollo hangjegyfüzet.

IV. osztály.
1. Vallás. Hetvényi Lajos : Keresztyén vallástan (Sopron) 1909.
2. Magyar. Góbi Imre : Stilisztika (verstannal) (Lampel—Franklin)
6. k. 19595— 1912
Arany— Lehr: Toldi (Franklin) 8 -ik k. 51922— 1892.
3. Latin Dr. Hittrich Ö d ö n : Latin nyelvtan I-ső r. Alaktan és
II. r. Mondattan. (Franklin) 3-ik k. 143079— 1911.
Dr. Hitrich Ödön : Latin olvasókönyv a 3—4 oszt.
számára (Franklin) 101660— 1007.
Dávid István : Rövid latin olvasó és gyakorlókönyv a
3—4 oszt. számára (Lampel) 2-ik k. 73564— 1906.
4. Német. Schuster Alfréd : Német nyelvtan (Athenaeum) 2373—
1905.
5. Történet. Dr. Szigethy Lajos: A magyarok története 2-ik r.
A mohácsi veszedelemtől 1867-ig stb. (Singer-Wolfner)
Á ra : 1 K. 2901— 900.
Helmár Á. Két térkép a magyar történethez (Stampfel)
9385— 1890.
6. Természetrajz Dr. Szterényi H. Növénytan a gimn. 4 oszt.
számára. Átdolgozta: Dr. Szalóki Róbert (Lampel) Ára :
3-40 K. 7-ik k. 24363— 1912.
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7. Mennyiségtan. Dr. König— D r, Beke: Algebra (Athenaeum) ß-ik
kiadás. 136015— 1908.
8. Mértani rajz. H orti— Szinte: Rajz. geometria 4 -ik r. 141406-911.
9 Egyházi ének. Sztojanovits Jenő: Apolló hangjegyfüzet.

V. osztály.
1. Vallás: Batizfalvy— Rereczky : Bibliaismertetés (Legújabb kiadás).
2. Magyar. Riedl Frigyes: Retorika és retorikai olvasókönyv (Lampel) 7-ik k. beterjesztve.
Greguss— Beöthy: Magyar balladák (Franklin) 3-ik. k.
51007—891.
3. Latin. Dr. Csengeri János: Szemelvények Ovidiusból a 4—5.
oszt. számára 5 -ik k. 1538— 1912.
Dr. Kont Ignác: M. T. Ciceronis de imperio Gn.
Pompei. (Athenaeum) 2391—901.
Dr. Gcréb József: M. T. Ciceró védőbeszéde A. Licinus
Archiás ügyében. (Athenaeum) 118478—910.
Dr. Schmidt M á rto n : Római régiségek. (Stamfel—
Révay) 3-ik k.
Köpesdy— Cserép : Latin stílusgyakorlatok a 5-ik oszt.
számára. (Lampel) Beterjesztve.
Veress: Latin—magyar szótár. 34069— 1888.
Veress : Magyar— latin szótár. 17390—-1887.
Dr. Hittrich Ödön : Latin alaktan és mondattan, mint
a 4-ik o.-nál
4. Görög. Dr. Szamosi János : Görög nyelvtan 4-ik k. Bpest. 1903.
(Athen.) 3. k. 1627— 902.
Dr. Szamosi János: Görög olvasókönyv. 3-ik k. 5-ik
oszt. számára Bpest. 1903. (Atheneum) Á ra : 160 K.
7046—900.
5. Görögpótló. Kempf József: Homéros lliása (Lampel) 3-ik k.
148-163—911.
Dr. Geréb József: Szemelvények Herodotosból (Frank
lin) 4 -ik k. 145913— 911.
Dr. Badics Ferenc : Magyar irodalmi olvasókönyv 1. r.
(Athen.) 6-ik k. 2225—911.
6. Nemet. Schusztcr A lfré d : Német nyelvtan 2-ik r. 2-ik k.
(Athenaeum). 147091— 907.
Kelemen : Német— magyar és magyar német szótár
(Athenaeum). 3003— 904.
6*
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7. Történet. Dr. Szigethy L. : Egyetemes történet 1. Ókor. Singer
— W olfner) Á ra : 2 4 0 K. 2089— 1902.
Kogutovicz— M . : Történelmi atlasz 2604 — 1897.
8. Mennyiségtan. Dr. König— Beke: Algebra (Athenaeum) 6-ik k.
136015— 1908.
Dr. Lutter— Eberling. Geometria. (Franklin)
9. k.
4526— 903.
9. Természetrajz. Dr. Szterényi H u g ó : Állattan a középisk. felsőbb
oszt. számára. (Lampel) Á ra : 4 K. 5-ik k. 143081-1911.

VI. osztály.
1. Vallás. Bereczky S .: Keresztény egyház története.
2. Magyar. Riedl : Poétika és poétikai olvasókönyv (Lampel) 3-ik
k. beterjesztve.
Shakspere: Coriolanus. Ford Petőfi S. Magyarázta:
Névy László. (Franklin, Jeles irók tá ra ) 5-ik kiad.
3. Latin. Kalmár Elek : Szemelvények Titus Liviusból 4. k. (Frank
lin) 12930— 912.
Pirchala Imre : P. Verg. Maronis Aeneidos libri. 12.
(1— 6. ének Athenaeum.) 5 . k. 19990— 1882.
Szabó—W irth : Latin stílusgyakorlatok 6 oszt. (Lampel)
105990— 1906.
Dr. Schmidt Márton : Római régiségek (Stampfel).
(Tudományos zsebkönyvtár.)
Latin— magyar és magyar— latin szótár.
4. Görög. Dr. Szamosi János: Görög nyelv és mondattan (Athe
naeum) 4-ik k Bpest. 1903. 1627— 1902.
Dr. Szamosi János: Görög olv. 5. o. számára (Athena
eum) Á ra: P60 K. Bpest. 1903. 7046— 1900.
Dr. Geréb József: Herodotos, Xenophon és Plálo ira
taiból szemelvények. 3-ik k. (Athenaeum) 144059—908
Dr. Ketzer Géza: Anthologia Iyrica Graeca (Athenae
um ) 2694— 1901.
Lévay— Vida : Görög— magyar szótár 12053— 1888.
5. Görögpótló. Badics: Magyar irod. olvasókönyv 2. r. 5. k.
4 5 5 1 -9 0 3 .
Schill S .: A görög irod. története 4. k. 147348— 911.
Sophokles— Csiky : Antigone 2. k. 22424— 1883.
Euripides— Radó: Iphigenia Aulísban.
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6. Német. Schuster: Német nyelvtan 3. r. Mondattan és verstan
(Athenaeum) 5099—904.
Heinrich G . : Német balladák és románczok 2. r. 4. k.
80783— 912.
Kelemen: Német—magyar és magyar— német szótár
(Ath.) 3003—904.
7. Történet. Dr. Szigethy Lajos: Egyetemes történet 2. Középkor
és újkor 1648-ig (Singer— Wolfner.) Á ra: 320 K.
2462— 1902.
Kogutovitz M .: Történelmi atlasz 2604— 1897.
8. Mennyiségtan. Dr. König— Dr. Beke: Algebra (Athenaeum) 6. k.
136015— 908.
Dr. Luttcr— Eberling: Geometria (Franklin! 9. k.
4 5 2 6 -9 0 3 .
Dr. P o lik e it: „Logarithmusok“ . (Franlin) Legújabb
kiadás.
9. Természetrajz. Rotli— Hankó—M elczcr: Ásványtan és chemia a
ginin. 6. o.
számára
(Franklin) Á ra : 320. K.
4161— 901.
Dr. Szterényi: 3 iv. kristályminta. (LAMPEL)

VII. osztály.
1. Vallás. Bercczky S .: A magyar port. egyház története.
2. Magyar. Beöthy Zsolt: A magyar nemzeti irodalom története I.
r. (Athen.) 11. k. 26116—910.
3. Latin. Pirchala : Jegyzetek Vergiliushoz 2. k. (Ath.) 19990— 1882.
Pirchala: P. Verg. Maronis Aeneidos libri 12. (Ath.)
5-ik k. 19990— 1882.
Dr. Hittrich Ö .: Sallustius, Jugurtha. (Franklin) 3. k.
113684— 1911.
Köpesdy S .: Cicero, in L. Serg. Catilinam orationes
quattuor. (Franklin—Lampel) 3. k. 159605— 1911.
Cserny— David: Latin stílusgyakorlatok 3. r. Ath.
1766— 1902.
Latin— magyar és magyar— latin szótárak.
Dr. H itric h : Latin mondattan 1 és 2 rész, mint a
4. oszt.
Dr. Schmidt M árton: Római régiségek. (Sfanipfel).
(.Révay) 3. k.
4. Görög. Dr. Csengeri J . : Szemelvények az Odysseiaból. 4. k.
81157—907.
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5.

6.

7.

8.
9.

Dr. Geréb J. Szemelvények Herodotos, Xenophon és
Platon müveiből. 144059— 908.
Dr. Szamosi Já no s: Görög nyelv és mondattan.
1627— 1902.
Elischer—Fröchlich : Szótár Homéroshoz. (Athenaeum)
ára: 3 K. 49966— 1912.
Lévay—Vida : Görög— magyar szótár. 12053— 1888,
Görögpótló. Schill Salamon : A görög irod. története (Franklin)
4. k. 147348—911.
Szilasi M óricz: Szemelvények Thukydidesből (Lampel)
2. k. 2304— 1912.
Jancsó Benedek: Magyar irodalmi olvasmányok 3. r.
(Lampel) 2. k. 5164— 904.
Dr. Földi József: Demosthenes válogatott beszédei.
(Lampel 112772— 911.)
Német. Schuster: Német irodalomtörténet 1. r. a 7. o. számára
(Athen.) 59171— 908.
Goethe: Hermann und Dorothea (Jeles irók tárad 8. k.
221— 912.
Endrei—Kohlbach: Német stilus gyakorlatok. 6. k.
12089— 1912.
Kelemen : Német szótár 2. k. 3003— 904.
Mennyiségtan. Dr. König— Dr. B eke: Algebra (Athenaenm) 6.
k. 136015— 1908.
Dr. Lutter— É b e rlín g : Geometria (Franklin) 9. k.
4526—903.
Dr. P o like it: „Logarithm usok“ (Franklin.) Legújabb
kiadás.
Természettan. Fehér— Szekeres: Kísérleti természettan. 10. k.
54189—911.
Történet. Dr. Szigethy Lajos: Egyetemes történet 3. r. Uj kor
és a mai államok ismertetése. (Singer és W olfner)
ára: 3'20 K. 1590— 903.
Kogutovicz M. Történelmi atlasz. 2604— 1897.

Vili. osztály.
1. Vallás. Bancsó A ntal: Keresztyén hit és erkölcstan.
2. Magyar. Beöthy Zsolt: A magyar nemzeti irod. története. 2. r.
10. k. 3924-903.
3. Latin. W irth G yu'a: Horatius költeményei (Lampel) á ra : 3
K. 22392—912.
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Dr Csengeri János: Cicero de officiis. (Lampel)
4307— 1892.
Dr. Schmidt Attila: Szemelvények Tacitusból. (Lampel)
2. k. 160649—911.
Dr. Cserép József; Római régiségek (Lampel ) 6. k ‘
139780—911.
Latin— magyar és magyar— latin szótár.
4 Görög. Csengeri: Szemelvények Homeros Iliásából. 4. k'
37037— 911.
Dr. Geréb József: Szemelvények Herodotos, Xenophon
és Pláton müveiből. (Athenaeum) 3. K. 144059—908.
Elischer— Fröchlich :Szótár Homeroshoz (Athenaeum) 3.
k. 49966—912.
Lévay— Vida: Görög— magyar szótár 12053— 1888
5. Görögpótló. Schill Salamon: Görög irodalomtörténet. (Franklin)
2. k. 147348— 1911.
Dr. Alexander Bernát: Platon és Arisztotelész (Lampel)
5. k. 136289— 1911.
Zsámboki G yula: A görög művészet (Lampel) 2. k.
140692— 1911.
6. Német. H einrich: Német tan és olvasókönyv. 4 .' r. 7. k.
5102— 1900.
Schiller— Heinrich G. W ilhelm Tell. 7. k. 583—902
Endrei— Kolbach : Német stilus gyakorlatok. (Lampel)
6 k. 12089— 1912.
Kelemen : Szótár. (Athenaeum) 3003—904.
Nyelvtan.
7. Mennnyiségtan. Dr. König—Dr. Beke: Algebra (Athenaeum) 6..
k. 136015— 1908.
Dr. Lutter— E be rling : Geometria
(Franklin) 9. k.
4526— 903.
Dr. P olikeit: „Logarithmusok“ (Franklin). Legújabb
kiadás.
8. Természettan. Fehér— Szekeres : Kísérleti természettan. 10. k.
54189— 911.
9. Történet Dr. Szigethy Lajos: A magyer nemzet története és a
mai magyar állam ismertetése (Kókai L.) 3329— 1904.
Kogutovicz M .: Magyar tört. atlasz. 2604—897.
10. Bölcsészet. Szitnyai Elek: Lélektan és Logika (Franklin) 6. k.
132342— 911.

XII.

Évi jekQtésTaoéV kezdet*. BeiratáSok

Vizsgák.

Az 1911— 12. tanévet vagyis intézetünk 109-ik évét az
augusztus 31-én tartott alakuló értekezlettel kezdtük meg. Szep
tember első hat napján folytak le a javító-, felvételi-, magán- és
érettségi vizsgálatok.
Egy tárgyból 41, két tárgyból 30 tanulónak volt joga j a v i t ó
vizsgálathoz járulni. Nem élt e jogával két lV-ed, egy 111-ad és
két 1-ső osztálybeli tanuló. Vizsgáztak tehát 66-an, kik közül csak
két 111. osztályú tanuló ismétli az osztályt. F e l v é t e l i
vizsgá
latot tett egy fiú, ki a polgári iskola lV -ik s egy leány, ki a fel
sőbb leányiskola V -ik osztályát végezte. Eredményes magánvizs
gálatot tett egy VII., egy VI. és egy 11. osztályú tanuló; két tárgy
ból javitóvizsgálatra utasítottunk egy VI. oszt. magántanulót.
Az egyházi Főhatóság engedélye alapján év közben tettek
sikeres magánvizsgálatot S h e r f e r Imre 1. és A n t a l
Rezső,
B ú g y i s Cecilia s D é r i Erzsébet VI. osztálybeli magántanulók,
Külömbözeti vizsgálatot tett novemberben B ú g y i s Cecilia
az V. osztály és a tanítóképző 1. osztályának különbözeti tárgyai
ból, decemberbeu B e r t h ó t y Magda a polgári iskola s a főgim
názium IV. osztályának. S z a b ó Margit, okleveles tanítónő pedig
a főgimnázium 1— VII. osztályainak külömbözeti tárgyaiból.
Szeptember 1—5 napjain volt a rendes beiratkozás. Beirat
kozott a tanév elején és az év folyamán részint tanárkari,
részint főhatósági engedély alapján 380 nyilvános és 30 magán-,
összesen 410 tanuló; tehát 20-szal több mint a múlt tanévben.
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E szaporulatot főleg magántanulóink nagyobb száma adja. Magán
tanulóink szaporodásának pedig kettős oka van : az egyik az első
osztály tulnépessége, a másik leánytanulóink nagyobb száma.
A tanulók létszámának emelkedése pedig annál örvendetescbb,
mert a múlt tanévben osztályismétlésre utasított 33 tanuló közül
alig tért vissza egy-kettő, a többi más pályára ment. A gyarapo
dás különösen az első osztályban volt váratlanul nagy, ahol 90-en
jelentkeztek. Ezek közül a kormányzótestület engedélye alapján
78-at vettünk föl nyilvános- s 8-at feltételesen magántanulónak.
A feltételesen magántanulók az évközben kimaradt nyilvános tanu
lók helyét foglalták volna el. Minthogy azonban e tanévben
— kivélelesen — egy nyilvános tanuló sem maradt ki az elsőből,
a jelzett magántanulók közül négyen visszaléptek.
Tanulóink ez évben is leginkább a földmives és iparos osz
tályból kerültek ki és pedig vagy helyből vagy a szomszédos köz
ségekből. Távolabbi vidékekről mind kevesebben keresik föl isko
láinkat, mert rendre főgimnáziumokká egészülnek ki azon algim
náziumok, melyek tanulói eddig nálunk folytatták tannlmányaikat.
Ilyen legújabban az aszódi is. Az intelligens osztálybeli családok
fiai még azért is maradnak el, mert szüleik bizalma mind erőseb
ben nyilatkozik meg az internátusok mellett, melyekben örömestebb helyezik el gyermekeiket, mint egyes családoknál. Kormány
zótestületünk bölcs belátására vall, hogy egyrészt elhatározta az
első osztály párhuzamossá tételét, másrészt a kormánytól
segélyt kér egy 100 tanuló befogadására alkalmas
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követelményeknek megfelelő internátus építésére.
A vidéki tanulókat mintegy 40 családnál helyeztük el orvosi
vizsgálat alapján engedélyezett olyan lakásokon, melyeket már
előzetesen bejelentettek.
Szeptember 7-én d. e. 10 órakor tartottuk meg a tornacsar
nokban a tanévnyitó-ünnepélyt a következő műsorral: I. Erős
vár a mi Istenünk (első vers). Közének. 2 Imádkozik M e n d ö 1
Lajos, vallástanár. 3. Megnyitó beszédet mond M o c s k o n y i
József, igazgató. 4. Az iskolai törvények egyrészét felolvassa
K u 11 í k Endre, tanár. 5. Felolvas S a s k ó Samu, tanár. 6. Erős
vár a mi Istenünk. (2-ik vers). Közének. Az igazgató a tanuló
ifjúsághoz intézett beszédjében azt fejtegette, hogy a tudomány
szeretet, vallásosság, kötelességtudat és hazaszeretet alkotják inté
zetünk azon szellemét, melynek átalakító hatása alatt fejlődött

90

eddig s kell az életre nevelődnie a jövőben is minden tanulónk
nak. S a s k ó Samu kartársunk az iskolánkban ez évben először
alkalmazott e g y f o l y t á b a n v a l ó t a n í t á s előnyeit ismer
tette az elég szép számú közönségnek. Ez ünnepélyen is éreztük,
hogy a szülék és szállásadó gazdák lassan-lassan megértik s meg
jelenésükkel is bizonyítják azt a szoros kapcsolatot, mely a csa
ládi és iskolai nevelés között van, átérzik, hogy a családi nevelés
olyan fénysugár, melynek be kell hatolnia az iskolai életbe, hogy
aztán onnan visszaverődve még fényesebbé tegye a családi haj
lékot. A két tényező együtt alkot egy egészet; egyik a másik nél
kül csak töredék. A családnak és iskolának tehát érintkeznie s
a gyakori találkozás által összhangos munkában kell összeforrnia.
Az ünnepély előtt a rendtartás értelmében az osztálytermekben az
osztálytanárok diktálták le s bírálták fölül a bejegyzési ivek adatait.
Szeptember 10-én vezettük összes tanulóságunkat az ág. h.
ev. uj-templomban tartott tanévnyitó istenitiszteletre, melyen M e n d ö 1 Lajos vallástanár mondott ünnepi beszédet.

Tanári kar. Alakúlás. Értekezletek
I.
A folyó tanévben tantestületünknek csak egy tagja vált
közülünk: S p i e g e l H. Ármin, helybeli rabbi, izraelita növen
dékeink hitoktatója, ki mindjárt a tanév elején távozott el uj
állására Esztergomba. Jó emléket hagyott nálunk úgy azon őszinte
törekvésével, hogy az itt töltött rövid idő alatt is be illeszkedjék
testületünk összhangos életébe, m int ügybuzgalmával és egyöntetű
fegyelmezésével. Helyét W e i n b e r g e r
Simon, nyugalmazott
tanító foglalta el nagy ügyszeretettel töltve be ez állást azon néhány
hét alatt, amig köztünk lehetett, mert december 14-én váratlanul
elhunyt. A tanári karnak az özvegygyei közölt őszinte részvété
mutatja az igaz becsülést, mely őt részünkről sírjába kisérte.
Utódja H a j d ú Pál, orosházi izr. néptanító lett, ki szerdán és
vasárnap d. u. járt ál Orosházáról a vallastani órák ellátására.
Rokonszenves egyénisége s tisztének lelkiismeretes és pontos betöltöltése marad meg róla emlékezetünkben. A húsvéti szünet után
végre állandó hitoktató, dr. F r i e d m a n n Ernő, helybeli újon
nan választott rabbi, vette át izr. növendékeink hitoktatását. E
helyütt is szívesen üdvözlöm őt s kifejezem azon óhajomat, hogy
elődeinél sokkalta hosszabb időn át legyen ne csak érdemes, de
kedvelt munkatársunk. Mi készséggel előlegezzük neki a kartársi
bizalmat.
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Egyébként együtt volt az év zártáig s együtt is marad emberi
számítás és hő óhajunk szerint az uj tanév kezdetéig egész tanári
karunk. De azért már most említem meg, hogy S á r k á n y Imre
kartársunk 31 évi, érdemekben és sikerekben gazdag munkásság
után szeptember 1-én a jól megérdemelt nyugalomba vonul.
Nyugdíjazása iránt való kérvényét már május elsején adta be,
hogy e hálára kötelező figyelmével lehetővé tegye a kormányzó
testületnek a távozásával megüresedő s az első osztály párhuza
mossá tételével szükséges uj állásra való pályázatnak idejében
való kiírását. Szinte természetesnek találtuk e nagyértékü figyel
met nála, kinek egész tanári pályáján, sőt egész életén át egyik
legjellemzőbb tulajdonsága, legbecsesebb erénye a másokkal szem
ben való áldozatra is kész előzékenység, gyöngéd figyelem s a
szó legnemesebb értelmében való felebaráti szeretet volt. A sze
retet pedig szeretetet szül ; őtet is szerette, kedvelte és becsülte
mindenki. De nem most, máskor mondom el, hogy ez általános
megbecsülést kiérdemelte ő akár mint nemesen érző, költői lelkü
letű, példás életű ember, akár mint kiváló képzettségű és ügybuzgalmu, nagyérdemű tanár. Neki igazán őszinte szeretettel kívánja
kartárs és tanítvány egyaránt, hogv a hosszú, becsületes munka
után legyen neki nagyon sokáig édes a pihenés! A tanári karban,
ha nem is személyi, de formai változást jelent az a tény, hogy
K ti 11 í k Endre kartársunkat saját kérelmére az államilag kine
vezett tanárok sorába vette föl a vallás- és közoktatásügyi minisz
ter. Intézetünk személyzetében is történt változás: K e p e n y e s
Mihály, nyugalomba vonult illetve elhunyt gazdasági kezelőnk
helyére T á r n y i k Mihályt választotta meg a kormányzótes
tület.
II.
Az a l a k u l ó é r t e k e z l e t e n
első sorban
rendkívüli tárgyakról, az ifjúsági egyesületekről és a szertárakról
gondoskodott a tanári kar. Itt annyiban történt változás, hogy
S a s k ó Sámuel kartársunk az énektanításnak akként való ketté
választását kérte — nagy elfoglaltságára való tekintettel — , hogy
ő tanítsa tovább is a müéneket, L a n g János tanár pedig az
egyházi ének tanítását vegye á t ; a 450 K. tiszteletdijból az előbbi
tárgyra essék 250, az utóbbira pedig 200 K. Ufíyailcsak az ő
kérelmére vállalta el Lang János a tanulói zenekör elnöki tisztét
is. Nemcsak a szertárak gyarapítása, hanem bármely tárgy előa
dásának szemlélettel mélyithetése céljából ez értekezleten kért a
teslület 1000 koronát diapozitív képek beszerzésére. A kormány
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zótestület nagy jóindulattal méltányolta és teljesítette a tanári kar
kérelmeit s hagyta helyben a tanévre vonatkozó többi intézkedé
seit. Így aztán az egyes szaktárgyakhoz fűződő vagy önként vál
lalt tiszteletbeli állások és rendkívüli tárgyak betöltése és ellátása
következő le tt: a természettani szertár őre H r a s k ó Kálmán, az
intézet pénztárosa K u 1 1i k Endre, az ifjúsági Sorompó egyesület
és zenekör elnöke L a n g János, az ifjúsági gyámintézet elnöke
M e n d ö 1 Lajos, a Vajda-önképzőkör elnöke, a nagy könyvtár
és a filológiai szertár őre dr. N e m e s Béla, a torna- és vívó
szerelvények őre O l á h M iklós, pénztárosi ellenőr, a természetrajzi- és vegytani szertár, valamint a vetíthető képek őre P 1e n c zn e r Lajos, eforus, a tanulói dalos- és gyorsirókör vezetője
S a s k ó Samu, a tanulói segélyzőegyesület elnöke, a földrajz
történeti szertár, a régiség- és éremgyíijtemények őre S á r k á n y
Imre és a rajzszerelvényeké S z i r á c z k y Gyula lett. Az algim
náziumi ifjúsági könyvtárak kezelői az illető osztályok főnökei vol
tak. A francia nyelvet K u t 1 i k Endre, a vívást O l á h Miklós,
a gyorsírást és műéneket S a s k ó Samu, a szabadkézi rajzot és
festészetet S z i r á c z k y Gyula és a Vll. osztályra kötelezőleg
előirt egészségtant T a k á c s I. Gusztáv iskolaorvos tanította. A
tánctanitással ez évben is R o s z j a r o v i c z János, helybeli
jónevü táncmestert bízta meg, aki szeptember 15-én kezdte meg
a hathetes tanfolyamot, melyért a kezdők 11, a haladók pedig 6
K. dijat fizettek. A tornacsarnokban november 4-én tartott tánc
próbán nagyon csekély számban jelent meg az érdeklődő közön
ség, pedig egykor ez volt a leglátogatottabb téli mulatság. Ezt
nem a tanítás sikertelenségének, hanem egyedül annak a közta
pasztalati ténynek tudhatjuk be, hogy az általános bizalom csak
hosszú évek küzdelmes és elismerést parancsoló munkája nyomán
fakad.
III.
A h a v i é r t e k e z l e t e k képezték azon keretet,
melyen belül a tanári kar a maga nevelői és tanítói munkásságá
nak és az iskolai élet minden ágára kiterjedő figyelmes gond
jának képét kialakította. Szabad, önálló vélemény nyilvánítás mel
lett is a kartársi egyetértés s az egyént érdekek mellőzésével az
intézet színvonalon tartásának és tovább fejlesztésének komoly
vágya volt az az irányitó elv, mely a tanári kart 22 értekezletén
ügyszeretettel űzött tárgyalásaiban vezette, E szellemet méltá
nyolta hivatalos látogtása alkalmával a kir. tankerületi Főigazgató
is eme szavaival: „Üdvözlöm a szarvasi tanári kart, mert annak
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tagjai között az együttmunkálkodás terén

oly

állapotokat

látok,

melyek teljesen megörvendeztetnek s melyek nézetem szerint lehe
tetlen, hogy az intézet reputátiójára jótékony

befolyással

ne

le

gyenek.“ Foglalkozott a testület a belügyeken kívül az orsz. ág.
h. ev. tanáregyesület folyó tanévi munkaprogrammjának megálla
pításával is, melybe a következő kérdéseknek fölvételét kérte: 1,
A direkt módszer a latin és görög nyelv tanításánál sikeresen
alkalmazható-e ? 2. Az internátusok kérdése. 3. A felekezeti tanárok
lakbérének az állami tanárok lakbérével való egyenlővé tétele.
4. A nyugdíjtörvénynek olyatén módosítása, hogy a törzsfizetés és
személyi pótlék teljes összegében számittassék a nyugdíjba, nemkülömben, hogy a nyugdíjintézet tagjai az évi 2 % -os járulék
befizetésének kötelezettsége alól mentessenek föl. Az egyesületnek
Budapesten novemberben tartott választmányi ülésén L i s k a
János, választmányi tag, a május havában ugyancsak Buda
pesten tartott közgyűlésen pedig L i s k a János választmányi tag
és dr. N e m e s Béla kartársunk, mint a munkaprogramul „Internátusok kérdése“ c. pontjának a középiskolai szakosztály elnöke
által fölkért előadója, jelentek meg a tanári kar képviseletében.
Tárgyalta tanárkarunk azon kérdéseket is, melyek a debre
ceni tankerület igazgatóinak Mezőtúron április hó 10. és 11.
napjain tartott értekezletén képezték az eszmecsere anyagát.
A kiküldött bizottságaink által előzetesen megvitatott tételek a
következők voltak: 1. Található- e alkalmas idő és mód a
földrajz tanításának a felsőbb osztályok valamelyikében leendő
behatóbbb kezelésére és a kémiának valamelyik felsőbb osztályban
leendő önálló tanítására ? A kérdés első sorban a mostani görög
pótló tantárgyaknál elérhető megtakarítással hozandó kapcsolatba.
2. A tanulók műhelyi és laboratóriumi foglalkoztatása. 3. A
középiskolai internátusokról: ezeknek berendezése, felügyelői és
nevelés kérdése. 4. A tanításra kitűzött anyag (könyvtanítás,
feleitetés, methodikai ismétlés, összefoglalás) feldolgozása és
számonkérése. A tanárkari karnak e kérdésekre vonatkozólag
jegyzőkönyvbe foglalt véleményét az igazgató terjesztette elő a
mezőtúri értekezleten.
A gyulai honvéd gyalogezred parancsnokságának felhívására
az értekezlet
határozata alapján kérelmezte az igazgató a
lövésztanfolyamnak intézetünkben való felállítását. Minthogy azon
ban megkeresésére az a válasz érkezett, hogy a lövésztanfolyam
csak az esetben állítható föl, ha annak vezetésére három helybeli
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tartalékos tiszt és altiszt díjtalanul vállalkozik, a tervet mellőzni
kellett.
A mezőtúri állami felsőbb leányiskola igazgatójának azon
felhívására, hogy a mezőtúri és szarvasi intézetek „Mezőtúr—
szarvasi tanári kö r“ címen egy vidéki kört alakítsanak, az értekez
let szabad elhatározására bízván tagjainak a belépést, a körnek
az igazgatón kívül 5 tanár lett tagja.
Az orsz. középiskolai tanáregyesület által alapított „Tanárok
Özvegyeit és Árváit Segítő Országos Egyesületnek“ a tanári kar
egy kartárs kivételével tagja lett s értekezletén határozatul mondta
ki, hogy a különféle vizsgálati dijakból befolyt összegnek 5% -át
a folyó tanév végén e nemes célra fordítja.
Foglalkozott az értekezlet úgy az egyházi főhatóság, mint a
tankerületi Főigazgató felhívására az „Orsz. Szabadoktatási tanács“
átiratában kifejezett azon óhajjal is, hogy a középiskolák tantestü
letei ne külön-külön, hanem egymással szoros kapcsolatban tartsa
nak szabad liceális előadásokat és felolvasásokat. Elhatározta,
hogy uj egyesületet nem alakit, hanem kiküldött egy bizottságot,
mely Liska János elnöklete mellett Hraskó Kálmán, Mendöl Lajos,
d r Nemes Béla s Udvardy Sándor tanárokból áll, azzal a megbí
zással, hogy május végéig a Szabadoktatási Tanácshoz való
felterjesztés céljából állítsa össze azon felolvasások és előadások
programmját, melyeket részint önállólag, részint egyesületekben,
részint egyes körökben fog megtartani.
A kormányzó testület megbízásából tervezetet készített az
értekezlet az első osztálynak párhuzamossá tételére s egy 100
tanuló befogadására alkalmas internátus felállítására. A kiküldött
bizottságok által készített s elfogadott eme tervezeteket a lakás
béreknek az államiakével való egyenlővé tételét kérelmező kér
vénnyel együtt a bizottságok tagjai személyesen nyújtották át
élükön az igazgatóval intézetünk nagyérdemű Felügyelőjének,
H á v i á r Dánielnek, hogy ezúttal is kifejezést adjanak a tanári
kar mély tiszteletének, őszinte nagyrabecsülésének, változatlan
ragaszkodásának és meleg rokonszenvének.
Értekezletünk fényeként említem föl, hogy egyhangú szavaza
tával hozzájárult ahhoz, hogy az arad-békési
egyházmegye
felügyelőjévé ismét D r . Z s i l i n s z k y Endre, kormányzó testü
letünk érdemes tagja, választatott meg. Ugyancsak egyhangú
szavazatát adta d r . Z s i g m o n d y Jenőre, a magyarországi ág.
h. ev. egyház kiváló tevékenységű, nagy tudásu, közbecsülésben,
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közbizalomban és közszeretetben részesülő oszlopos tagjára, a
bányai ág. h. cv. egyházkerület uj felügyelőjére. Fájó részvétének
adott kifejezést B o l z a Pá l g r ó f h o z intézett sürgönyében,
midőn ő rajongásig szeretett hitvesében a nagymivelfségü, nemes
szivü, fenkölt lelkületű nőt s a kis leánya születésével rövid ideig
boldogított önfeláldozó anyát veszítette el. Testületileg üdvözölte
Szirmay L. Árpád c. kanonokot, kér. esperest, helybeli plébánost
lelkipásztorkodásának 25 éves jubileuma alkalmából és testületileg
tisztelgett g r ó f S z é c h é n y i Miklósnál, a nagyváradi róm. kath.
egyházmegye püspökénél azon alkalomból, hogy városunkban
végezte a bérmálást.
Két ellenőrző értekezletünket, melyeken az egész tanuló ifjú 
ság tanulmányi előmenetele, szorgalma és magaviseleté fölött
mondtunk bírálatot, december hó 2-án és március hó 30-án tartot
tuk meg. Első Ízben 190, másodízben 157 tanulót intettünk meg,
hogy a figyelmeztetéssel a szülőket is bele vonjuk abba a közösen
ellenőrző és serkentő munkába, melynek végcélja az év végi
siker. Hogy törekvésünk, ha első percre ellenszenves is volt, nem
volt hiába való, bizonyítja a feltüntetett végeredmény.
A január 30-án és junius 15-én tartott két osztályozó érte
kezlet az első és második félévi eredményt állapította meg. Az
első félév végén a 370 megosztályozott tanulónk közül jeles volt
16, jó 47, elégséges 154, egy tárgyból elégtelen 61, két tárgyból
35, több tárgyból 57. Elégtelen volt tehát 153 s igy a 190
megintett közül csak 37-en javítottak. A múlt tanév ezen idősza
kában alig valami eltéréssel ugyanilyen volt az eredmény.
Az év végi eredményt a táblázatos kimutatás tünteti föl.
IV.

A bányai ág. h. ev. egyházkerület

1907.

évi közgyűlé

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

ada

tokat.
Tanári karunk ez évben is élénk tevékenységgel vette ki
részét az egyházi és társadalmi, a községi és megyei élet kultu
rális mozgalmaiból. Szabad idejét mindég készséggel szánta
ezekre akár hogy e téren is eleget tegyen a tőle méltán várható
követelményeknek, akár, hogy önként is lerója háláját azon sokféhekép megnyilatkozó figyelemért és gyámolításáért, melyben inté
zetünk minden intézménye (közétkező, tanulói segélyegylet, ösz
töndíj-és kirándulási alap) részesül.
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Egész tantestületünk tagja volt az Orsz. Ág. H. Ev. és az
Orsz. Középiskolai Tanáregyesületnek Többen tagjai a Termé
szettudományi-, Math, és Fizikai-, Földrajzi- és Budapesti Filoló
giai Társulatnak, az Orsz Gyorsíró-, Rajztanár- és a Magyaror
szági Kárpátegyesületnek, a vármegyei bizottságnak és községi
képviseletnek, a helybeli egyesületeknek és köröknek, az egyház
tanácsnak és az egyházmegye különféle bizottságainak.
Hogy a közéleti tevékenységének azon külső eredményeire
is rámutassak, melyek a megtisztelő állásokban nyernek kitün
tető kifejezést, felemlítek ezek közül is egyet-kettőt. K u t l i k Endre
a Nőegylet titkára, L a n g János a Leányegyesület énekkarának
vezetője, L i s k a János az ág. h. ev. egyház felügyelője és a
Kaszinó igazgatója, M o c s k o n y i József a Leányegyesület ellenőre
O l á h M iklós a Sz. A. C. vezetője, P l e n c z n e r Lajos az egyház
megye levéltárosa és a Kaszinó titkára, Dr. N e m e s Béla és
S a s k ó Samu a szinügyi bizottság tagjai, L i s k a János, M o c s 
k o n y i József, Dr. N e m e s Béla és U d v a r d y Sándor pedig a
Leányegyesület tiszteletbeli tagjai.
Tanári karunk irodalmi munkásságából a következőkre mu
tatok rá : M e n d ö l Lajos vallásos estélyünkön „Kereszténység és
Budhizmus“ c. értekezését olvasta föl s több ízben tartott egy
házi szónoklatot a kondorosi és helybeli ág. h. ev. templomokban.
M o c s k o n y i József költeményeket irt, melyek a Szarvasi Hírlap,
Szarvas és Vidéke s a Békésmegyei Függetlenség c. újságokban
jelentek meg s melyeknek egy részét a Nőegylet és Leányegyesü
let ünnepélyein adták elő. Dr. N e m e s Béla, intézetünk irodalmilag legmunkásabb tagja, megírta Melius Juhász Péter debreceni
püspök életrajzát (Kiadta a Magyar Prot. írod. Társaság); felolva
sást tartott a Szarvasi Leányegyesületben „Költészet és természet“
címen ; előadóul ismertette az Internátusok kérdését az Orsz. Ág.
H. Ev. Tanáregyesület budapesti közgyűlésén ; irt bírálatot és ismer
tetéseket a Szarvasi Hírlapba és Nemzeti Kultúrába; tőle való
Értesítőnk Inczédi László verseiről szóló közleménye.
S á r k á n y Imrétől a Békésmegyei Közlönyben jelentek meg
költemények. U d v a r d y Sándor „Az ember tragédiája ember
párja“ címén tartott felolvasást a Leányegyesületben melyet a Nem
zeti Kultúra is közölt.

Valláserkölcsi tjs fegyelnji állapot. Iskolai üQoepek.
I.
sének

Tanuló ifjúságunk vallásos nevelése, valláserkölcsi érzé
ápolása és fejlesztése kiváló gondja tárgyát képezte a
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tanári karnak és kormányzótestiiletnek egyaránt. De természetes
is, merhiszen a vallásosság nem a vallásiam anyagnak jeles elsa
játításán, hanem azon a szeretetteljes gondon épül föl, mellyel az
intézet minden tényezője minden alkalommal, szünős-szüntelen
irányítja a vallásos érzések iránt fogékony, zsenge sziveket ahhoz,
kinek végtelen jóságából fakad a mi munkánk nyomán áldás.
Hogy ez Istenhez vezérlő nemes munkában a vallástanáré az
oroszlánrész, minek említenem.
„Járulj gyakorta Istenedhez,“ ezt suttogja fülünkbe az áhitatos ének. Ezért kezdjük s végezzük a tanítást délelőtt, délután
imával és kívánjuk meg minden tanulónktól, hogy vasárnap és
ünnepnapokon a saját templomában megjelenjen. A protestáns
tanulókat minden vasárnap és ünnepeinken a — téli hónapok alatt is
— az egyházilag megállapított sorrendben majd az ó- majd az uftemplomba vezettük föl istentiszteletre A nagy hideg miatt egy
ízben tartott M e n d ő l Lajos vallástanár ifjúsági istentiszteletet.
Az egyházi éneket L a n g János tanár tanította az alsó
négy osztálynak két csoportra osztva heti 1— 1 órában. Első
sorban azon énekeket gyakorolta, melyeket a következő vasárnapra
tűzött ki a lelkész az egyházi beszéd keretéül. Bátran hivatkozhatom arra a lelkesen buzgó éneklésre, mellyel tanuló ifjúságunk
olvad bele a magyar istentiszteleteken a hívek ajtatos énekébe.
A felsőbb osztályok a vallásórákon gyákorolják az egyházi
énekeket.
A rendtartás értelmében kétszer deprekáltunk és járultunk az
Ur asztalához, december 22-én és június 16-án. Mindkétszer M e nd ö 1 Lajos vallástanár készítette elő az úr asztalához járulást az
ifjúság nevében deprekáló seniornak válaszoló beszédével. Ugyan
csak ő tartott az utóbbi alkalommal tanévzáró istenitiszteletiinkön
az ó templomban ünnepi beszédet.
Vallástanárunk érdeme, hogy a Pápán megjelenő „Szövétnek“
cimü protestáns ifjúsági lapra 85 tanulónk fizetett elő. Ölömmel
fejezem ki neki köszönettinket e helyütt is azért a fáradozásáért,
hogy ő szedte és küldte be az előfizetési dijakat s ő osztotta szét
a lapokat. Ugyancsak az ő és hitoktatóink érdeme első sorban,
hogy különböző felekezetű tanulóinkat e tanévbén is az egyetértés
együttérzés
és
kölcsönös
megbecsülés
egyesítette
testvéri
szeretetben.
E helyütt kötelességem megemlíteni, hogy izraelita növendé
keink hitoktatását sajnálatos, de el nem kerülhető körülmények
7

tették ez évben hiányosabbá A rabbinak más állásra távozása
folytán csak novemberben vehette ez oktatás kezdetét, metyet
csakhamar megszakított az uj hitoktató Weinberger Simon, ny.
tanitó, halála. Amint erről ez értesítő más szgkaszában már
beszámoltam, még kétszer kerül a vallástan tanítása a tanév
végéig más kézre. Az uj rabbinak három évre való álllandósitása reményt nyújt arra, hogy ez eset nem ismétlődik meg
egyhamar.
Viszont nem halgathatom el, hogy róm. kath. tanulóink h it
oktatása az előbbi évekénél több — első félévben 13, a második
ban 18 — órában történt.
A hitoktatóknnk az állam részéről
kilátásba helyezett
nagyobb díjazása előnyösen fogja befolyásolni a hitoktatást,
amennyiben a vallástani órák száma a tanulók számának arányá
ban fog emelkedni.
II. A vallásersölcsi érzés fájának gondosabb ápolásával
kapcsolatban fejlődik annak gyümölcse a fegyelem is. A vallás
erkölcsi érzésben megerősödött tanulók rendesen szelidebb,
illemesebb, kevesebb kifogásra okot adó magaviseletét tanúsítanak.
Intézetünk falain beiül szinte ritkákkká váltak a folytonos,
következetes ellenőrzés folytán a fegyelmi esetek. Az iskola falain
kivül is kedvező eredményre mutathatnánk rá, ha 'az év vége félé
talán a színészeknek iskolai életünkre kedvezőtlen időben való
megjelenése miatt is nem fordul elő két eset, melyben vendéglői
mulatás miatt kellett egy tanúlónkat eltanácsolnunk s ötöt
kevésbbé szabályszerű magaviseleti jegygyei sújtanunk. Hogy az
e természetű kihágások is csak szórványosan fordulnak elő, a
tekintetben szívesen adózunk elismeréssel úgy főszolgabírónknak,
mint főjegyzőnknek a rend és csendőrség utján gyakorolt erélyes
és mégis figyelmes támogátásért.
M in t a tanulók fegyelmezésének egyik fontos tényezőjére, a
szállások óvatos megválasztására s azoknak kellő ellenőrzésére is
gondja v o lt a tanári karnak. Ennek tujajdonitható, hogy a maga
viseletből nyert szabályszerű osztályzat nem súlyosabb megrovást,
hanem csak apróbb, jelentéktelenebb fegyelmi esetekből származó
intést jelent a jövőre vonatkozólag. Jó magaviseletét tanúsított
262, szabályszerűt 101, kevésbbé szabályszerűt 6 tanuló.
Az évvégi adatok a statisztikai kimutatásban láthatók.
III. Iskolai ünnepélyeink nevelő hatását méltattuk azzal, hogy
ezek számát nem csökken lettük, hanem szaporítottuk. Kellő
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irányítás és helyes mederben tartás mellett kiváló is ezeknek ä
jelentősége. Megtanítják fiainkat arra, miképen kell minden sallang
tól menten Istennek tetszőn áldozni a vallásos kegyeletnek, igaz
áldozatot nyujtani a hazaszeretetnek, s a nagyok emlékének
oltárán, miként kell az önszorgalommal űzött zene- és szavalati
ügyességet nemes szerénységgel a nagy közönségnek bemutatni, a
tőle nyert elismerésben csak a jövőre szóló buzdítást látni és
venni s végül a tánccal és kedélyi vidulással járó ártatlan örö
mökben kívánatos szórakozást és a komoly munkáért kijáró
jutalmat találni.
A) Október 6-án a tornacsarnokbnn a Hymnus és Szózat
eléneklése keretében M e n d ö 1 Lajos vallástanár imája keltett
bennünk a nap szomorú emlékeinek megfelő hazafias érzést.
A Vajda önképzőkör rendkívüli ülésén idézte föl e nap fájó ese
ményét, majd a nyilvánosság előtt a tanulói dalos-és zenekörrel
március 15-ét ünnepelte meg. Ugyancsak e három kör együttes
rendezésével folyt le február 17-én az Árpád szálló dísztermében
ifjúságunk tánccal egybekötött hangversenye fényes anyagi és
eikölcsi sikerrel s a paedagógiai igények tekintetében is teljesen
kielégítő eredménnyel. Ez ünnepségek műsorát a rendező egyesü
letek közük.
Vallásos
ünnepélyt
október
31-én és
március 2-án
tartottunk.
Október 31-én a tornacsarnokban a közönség bevonásával a
reformáció emlékét ünnepeltük a következő m űsorral:
1. Erős vár a mi Istenünk . . . (1— 2. vers.) Közének.
2. Imádkozik M e n d ö I Lajos vallástanár.
3. Felvirradt újra ünnepünk . . . Énekli a főgimn. vegyes kar.
4. Reformáció ünnepén, Sántha Károlytól. Szavalja Bállá
Pál VIII. o t.
5. Ünnepi beseédet mond M e n d ö 1 Lajos vallástanár.
6. Ha isten nem volna velünk . . . Két szólamu gyermekkar
harmónium kísérettel.
7. Luther, Ruttkay Sándortól. Szavalja Moütórisz János
V ili. o. t.
8. Erős vár a mi Istenünk . . . (3—4 vers.) Közének.
Vallásos ünnepélyeink sorában újítás volt egy vallásos
estély, melynek rendezése vallástanárunk bugaimát dicséri. Az
estélyre március 2-án d. u. 5. órakor a tornacsarnokban
nem
remélt nagy számmal jelent meg városunk közönségének minden
7*
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Osztálya, Tanári karunk tellát elhatározta, hogy a jövő tanévben az
ifjúsági gyámintézet rendezésével és javára csekély belépő dij
mellett több ily estélyt rendez. A mostani ünnepély műsora
ez v o lt:
1. Közének.
2. Fohász.
3. Isten felséges adománya. Chorál. Férfi karra alkalnazta :
Saskó Sámuel tanár. Énekli a főgimn. férfikar.
4. Kereszténység és Budhizmus. Irta és felolvassa Mendöl
Lajos tanár.
5. „Faust“ Gounodtól. Előadják zongorán; L e v i u s z Ernő
tkp., harmóniumon L a n g János gimn. tanárok.
6. Keresem az Istent. Ábrányi Em iltől. Szavalja: Molitórisz
János V ili. o. t.
7. Közének.
8. Fohász.
Junius 4-én folyt le a tanuló ifjúság juniálisa, melyet öröm
mel engedélyezed a tanári kar jutalmául annak a példás maga
viseletnek, melyet az egész ifjúság a már említett hangversenyen
tanúsított. Vidám, fesztelen hangulat s a közönség élénk érdeklő
dése jellemezték a vidék és városunk eme kedvelt tavaszi mulat
ságát. Hogy a kellemes és hasznos társulását itt is érvényesítsük,
a mulatsággal kapcsolatosan (ártottuk meg a tanulók tornavizsgá
latát is. A tornában kiválóbb tanulók jutalmazását a jutalmak
rovata tünteti föl.
Iskolai ünnepélyeink sorát junius 18-án d. e. 10 órakor a
tornacsarnokban lefolyó „Évzáró ünnepély“ fejezi be az alábbi
m űsorral:
1. Veni sancte . . . Énekli a főgimn. vegyeskar.
2. Megnyitó beszédet mond s az ösztöndíjakat és jutalmakat
felolvassa Mocskonyi József igazgató.
3. Bloch III. Magyar rhapszódia. Előadják hegedűn Egyed
Béla V ili. és zongorán Bakay Jenő V ili. oszt. tanulók.
4. Az ünneprontók, Arany Jánostól. Szavalja Molitórisz
János Vili. o. t.
5. Búcsú a tanévtől, Zsasskovszky Endrétől. Énekli a főgimn.
vegyeskar.
6. Bragas Serenata. (hegedű dur) Előadják Egyed Béla Vili.,
Simu Coriolán Vll. és Szemző Pál V ili. oszt. tanulók.
7. Krisztus, Baja Mihálytól. Szavalja Bállá Pál Vili. o. t.
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8. Keringő. Előadja az ifjúsági zenekar
9. Riadó, Boieldieutől. Zenekari kiséret mellett énekli a
főgirnn. vegyeskar.
10. Imádkozik Mendöl Lajos, vallástanár.
B.) Iskolai ünnepélyeink sorában van helye azoknak a nem
egyszer könnyekig megindító találkozóknak is, melyekre intézetünk
volt tanítványai gyűlnek össze szivük nemes sugallatára, hogy az
édes emlékezések könyvében rányissanak minden olyan lapra, a
honnan a szeretet fénye és melege árad rájuk s a melyre ők
maguk is bensőséges szeretettel tapadnak. Melyikünket ne ragadna
a vágy, hogy minden régi kedves helyet bejárva szedegessük a
sok szép emléket azoknak a jó öreg professorainknak oldalán, kik
ről lefoszlott már lelkűnkben minden pedantéria s kikben és kiken
már csak azt látjuk, a mi vonzó, kedves, megkapó és felemelő.
Évről évre több találkozóról van alkalmunk beszámolni. M i az
oka ? Talán az, hogy mindinkább szükségét érezzük a nagy világ
hideg, rideg, irigy, önző tömegéből erre a kis szigetre való mene
külésnek, ahol meleg, barátságos, áldozatkész, önzetlen és napsu
garas minden és mindenki ? Vagy csak szokás ? Nem, én nem
hiszem ! Legalább akiket én láttam : — az ifjúság erejétől, pajzán
vidámságától duzzadó 10 éves találkozóktól kezdve föl egészen az
élet derétől meglegyintett, meghiggadt 40 évesekig — azoknak
arcáról egytől-egyik azt az örömöt láttam leragyogni, amit a bol
dog ember érez! Legyenek is még sokáig és sokszor ilyen bol
dogok !
1911. julius 8-án d. u. 4 órakor gyűltek össze a régi főgim
názium dísztermében 40 éves találkozóra : A 1 t Miksa, kir. fő
mérnök Szentesről, B e n c z ú r Sándor szarvasi kir. jbirósági
irodatiszt, D e 1 h á n y i Béla, szarvasi nyug. adótiszt, dr. E n g e l
Jakab, tokaji ügyvéd fiával, M é r ö Lipót, budapesti földbirtokos,
dr. M i k o I a y István szarvasi főorvos nejével, T ú r i Manó,
karcagi járási orvos nejével, fiával és leányával : összesen heten.
A régi tanárok közül B e n k a Gyula és L á n y i Gusztáv jelen
tek meg M o c s k o n y i József igazgató kíséretében. Mérő
Lipót üdvözölte hálás és szeretettel teljes szavakkal megjelent egy
kori kedves tanáraikat és hálásan emlékezett meg a megjelenés
ben betegsége miatt gátolt tanárukról Zsilinszky Mihályról is, mint
akiknek köszönhetik, hogy a lezajlott 40 év nem egyszer viharos
körülményei között is megállták helyüket s köszönhetik haladá
suknak és boldogulásuknak magvát vagyis azt a tudást, melynek
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alapját a szarvasi főgimnáziumban szeretett tanáraik vetették m eg’
Majd a jelenlegi igazgató felé fordulva üdvözölte és kérte őt,
hogy azt a díszes állást, melyet elfoglal, nagy nevű elődei szelle
mének megfelelően töltse be. Miután Benka Gyula szívhez szóló
szép válasza után a névsor felolvasásánál megszomorodott szív
vel kellett megállapitaniok, hogy az egykori 32 iskolatárs közül
már csak 16-an vannak életben, az igazgató kalauzolása mellett
megtekintették az uj főgimnáziumot. Úgy az Erzsébet ligetben
tanáraikkal történt lefényképezés, mint este az Árpád szálló nyári
helyiségében együtt elköltött vacsora fesztelen vidámsága, dr
E n g e l Jakab ügyvéd, B e n k a Gyula, L á n y i Gusztáv és
M o c s k o n y i József pohárköszöntői mind egy-egy alkalom
volt a kölcsönös nagyrabecsülés, Őszinte rokonszenv és meleg
szeretet kiváltására. Különösen megható volt az összes megjelen
tekre az a jelenet, mikor az őszfürtü, tisztes agg, L á n y i Gusz
táv, veterán ny. tanár, könnybe lábbadt szemekkel mondott köszö
netét a találkozóknak azért, hogy 40 év után is ifjúi hévvel és
gyermeki rajongással emlékeznek meg volt tanáraikról. Dr. Z s i 
l i n s z k y Mihályt sürgönyileg üdvözölték a találkozók
Az augusztus hó 1-én megtartott 10 illetve 12 éves talál
kozóra annak idején szerződést kötött 50 tanuló közül 20-an jö t
tek el. A megjelentek a következők : Ágoston Gábor p. íi. szám
tiszt Szolnok, dr. Benczúr Vilm os ügyvédjelölt Szarvas, Binder
Géza gyógyszerész H.-M.-Vásárhely, Brach na Gábor nejével tanító
Szarvas, Csapó Imre adótiszt Székelyhid, Csontos Dezső máv
hivatalnok Szabadka, Darida Ferencz máv. hivatalnok Nagybecskerek, Gaál Lajos máv. hivalalnok Budapest, Hanó János tanító
Szarvas, Margócsy Emil nejével tanár Debrecen, Mornau Jakab
nejével tanár Ujverbász, dr. M üller Rezső ügyvéd Budapest, M oravcsik Emil gazdatiszt Szarvas, Pap Szeréna dr Salgöné Budapest,
dr. Salgó Zoltán ügyvédjelölt Budapest, Szőke Kálmán rendőrfo
galmazó Jászberény, dr. Somló László orvos Tótkomlós, Tanka
Sándor erdőtiszt Veszprém, dr. Vangyel Szilárd törvényszéki jegyző
Gyula, Veber Jakab állatorvos Paripás. Meghalt közülük 4, kim en
tette távollétét 8. A találkozók az Erzsébet-ligetben való találkozás
után vonultak föl a régi intézet dísztermébe, ahol B e n c z ú r
Vilmos dr. üdvözölte a szép számmal megjelent régi tanárokat.
B e n k a Gyula ny. igazgató, megható emelkedett válasza a
nézők szemébe a visszaemlékezések révén a szeretet és hála könynyét csalta. Megtekintették ők is az uj intézetet. Délután a kegye
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let oltárán áldoztak a tanítványok illetve iskolatársak, kivonulva
az ó temetőbe, ahol fájó szavak kíséretében tették le koszorújukat
és csokrukat F e r t i g Lajos és O l á h Miklós tanáraik s K r e s 
ni á r i k Elek iskolatársuk megkönnyezett sírjára. Este az Árpád
nyári helyiségében B e n k a Gyulát vették körül a ragaszkodás
kikitörő örömnyilatkozataival úgy az ő mély megilletődésscl hall
gatott, mint az ifjak szónokainak beszéde kapcsán.
Augusrtus 5-én húsz éves találkozón örültek a várva-várt,
óhajtva-óhajtott, feledlietlen viszontlátásnak: dr. Ács (Ausländer)
Vilmos orvos nejével Szaged, Csernák Samu máv. ellenőr Nyír
egyháza, dr. Faragó M ór orvos nejével Szarvas, dr. Fischbein
Soma ügyvéd nejével Szarvas, Liszka Gyula máv. főnök nejével
Szarvas, Matheidesz Géza jegyző Vukova, Márton (Lövi) Zsigmond máv. fütőház főnök Czegléd, Mocskonyi Zsigmond máv.
osztálymérnök nejével Hátszeg, Piltz Mihály jegyző nejével Mezőberény, dr. Scheiner Albert ügyvéd Buziás, dr. Urszinyi János és
dr. Zsilinszky Sándor ügyvéd Békéscsaba. Annak feltüntetésére,
hogy mily meleg érzelmeket lop ily találkozó a megjelentek szi
vébe, átveszek nehány részletet szemelvényesen abból a levélből,
melyet L i s z k a Gyula, helybeli máv. főnök, e busz éves talál
kozóról a „Szarvas és Vidéké“ -be i r t : „Nem sokan voltunk, de
sok szeretetet hoztunk össze 1“ Fiatal, üde, igaz szeretetet. Minden
régi kedves helyet bejártunk. Együtt, áhitatos érzelmekkel léptünk
be 20 év előtt elhagyott tantermeinkbe s áhitatunk fokozódott,
miker a jól ismert, sokszor félt csengettyű szavára beléptünk a
hajdan félelmes zöld asztal által uralt díszterembe.
Itt miután Urszinyi János barátunk üdvözölte a csaknem
teljes számban megjelent, még életben levő fiatal és ősz taná
rainkat (B e n k a Gyulát, C h o v a n Károlyt, L á n y i Gusz
távot, K u t I i k Endrét, M o c s k o n y i Józsefet é s N e u m a n n
Jenőt) s kifejezést adott örömünknek afelett, hogy ilyen jó egész
ségben van szerencsénk olyan hosszú idő múlva viszontlátni őket,
B e n ka Gyula, volt igazgatónk, megszokott szives, magas szárnyalásu szavait élveztük s hálás szeretettel szorítottunk kezet azok
kal, akik nekünk az élet számára szükséges tudást kölcsönözték.
Innen M o c s k o n y i József, jelenlegi igazgató, szives meg
hívása után és fáradságos kalauzolása mellett, melyből nagy elő
zékenységgel P l e n c z n e r Lajos tanár ur is kivette a részét,
az uj, modern berendezésű főgimnáziumot tekinlettük meg.“
Délután Vajda Péter és az elhunyt tanárok sírját keresték
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föl és koszoruzták meg megható szavakkal. Este az Árpád udvari
helyiségében pohárcsengés, vig zeneszó mellett a találkozók részé
ről Márton Zsigmond és Urszinyi János, a tanárok részéről Benka
Gyula, Lányi Gusztáv és Mocskonyi József adtak kifejezést az
összes jelenlevők szivébe mélyen bevésődött találkozó nemesen
hangoló érzéseinek, melyekről igy számol be a le vé l:
„Hullámzó érzéseink azonban nem nyugodhattak meg : újra
belemarkolt szeretett, kedves tanítványai szivébe ősz professorunk,
a mi kedves L á n y i bácsink, keresetlen szavaival. Vele könynyezve éreztük, milyen kis mértékben van módunkban leróni
hálánkat azért a végtelen nagy szerétéiért, amivel tanáraink tanít
ványaik iránt viseltetnek.“
1912. junius 9-én a 25 éves találkozók engedtek szabad
folyást az édes-bus emlékezés mesterkéletlen, őszinte, örömfa
kasztó érzéseinek.
Azok kik 1887-ben tettek intézetünkben érettségit, ez év
junius 9-én tartották 25 éves találkozójukat. Bizony megfogyat
kozva gyülekeztek össze, mert 25 év előtt a találkozási szerződést
31-en írtak alá, azok közül 1897-ben a 10 éves találkozón megje
lent 13; 1907-ben a 20 éves találkozón megjelent 10; ma pedig
már csak 8-an jelentek meg. Névszerint: Dr. Belohorszky János
ügyvéd nejével Újvidékről, Dr. Berthóty Károly ügyvéd Oroshá
záról, Dr. Csillag Alfréd orvos Mezőtúrról, Dr. Déri Henrik orvos
nejével, Illyés Alajos kir. jbiró nejével Szarvasról, Dr. Mogyoróssy
Elek ügyvéd Battonyáról, Sárossy Gyula árvaszéki elnök Gyuláról,
Szlávy Kálmán bankhivatalnok Budapestről. Táviratban mentették
ki elmaradásukat: Dr. Varságh Zoltán gyógyszerész Budapestről
és Sass László földbirtokos Szegszárdról. Az egybegyűltek meglá
togatták az ez idő szerinti tanítóképzőben levő régi V ili. osztályt,
majd átvonultak az uj főgimnáziumba, hol a távollevő Mocskonyi
József igazgató helyett régi tanáruk K utlik Endre kalauzolta őket
és mutatta be az intézet felszereléseit. A mintaszerű berendezésről
a legnagyobb elragadtatás hangján nyilatkoztak, különösen a
modernül felszerelt physikai tár adott bőven alkalmat összehason
lításokra azokkal a rozoga szerszámokkal, amelyekkel nekik demon
strálták 25 év előtt a phisika örök törvényeit Azután sorra láto
gatták régi tanáraikat: Chovan Károlyt, Neumann Jenőt, Szirmay
L. Árpádot, Kutlik Endrét és Benka Gyulát. Az utóbbiak társasá
gában az Árpád vendéglő éttermében 1 órakor ebédhez ültek,
melynek folyamán Dr. Berthóty régi tanárait köszöntötte fel, mit
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Benka Gyula szokott ékesszólásával köszönt meg. Az asszonyok
egészségére pedig Szirmay L. Árpád ürített poharat. Ebéd után az
egész társaság lefotografáltatta magát.
C.) A főgymn, tanári kara május 12-én szép számú közönség
jelenlétében torna-ünnepélyt rendezett, bemutatandó a kassai kerü
leti tornaversenyre ránduló tornacsapat készültségét. E versenyen
a jó eredményeket elért tanulókat érmekkel díjaztuk. Ezüst érmet
kaptak: Molitorisz János V ili. o., Liuba Pál Vili., Makay István
Vili., Simu Coriolán VII., Reismann Imre V II, Liska Mihály VII.
2 drb. Medvegy Mihály VI., Landisz Lajos V. o. Nagy bronz
érm et: W olf Gyula Vili., Rácz Sándor Vili,, Szántó János Vili.,
Ágoston Gyula Vili. ésAntal Pál VII. Bronz érm et: Molitorisz
János Vili., Czinkoczky Pál V ili., Mészáros Jenő V ili, Lehoczky
István VII. 2 drb., Lestyan György V I , Kocsis Ansrás VI., Zusch
lag Jakab V,, Veres Béla V.
A május 17-én Kassán megtartott kerületi tornaversenyen a
szarvasi főgimnázium tornászcsapata is részt vett 30 tanulóval és
3 három tanárral, általában jó eredményt érve el.
A m a g a s u g r á s 10-es csapatversenyében 29 intézet
közül a harmadik lett 148 cm. átlaggal. Résztvevők: W olf Gyula
és Makay István Vili. o. (155 cm. ugrással), Molitorisz János V ili.
o., Simu Coriolán VII. o., Reismann Imre VII. o., Illyés István
VII. o., Medvegy Mihály, Tolnay Ferenc VI. o. és Laudisz Lajos.
Zuschlag Jakab V. o. tanulók. D ij 10 bronz érem.
A stafétafutás
előinérközéseiben 4 intézet közül
első lett a következő futókkal : Makay István Vili., Reismann Imre
VII., Medvegy Mthály VI. és Laudisz Lajos V. o. D ij 4 bronz
érem
A távolugrásban
mindkét versenyző: Zuschlag
Jakab V. o. második 5.28 cm.-el, Medvegy Mihály VI. o második
5 2 5 cm.-el egy-egy bronz érmet nyert.
A s í k f u t á s b a n 4 induló közül 3 nyert, még pedig:
a 100 méteresben Laudisz Lajos V. o. m ásodikja 150 méteresben
Simu Coriolán VII. o. harmadik és Mészáros Jenő V ili. o. har
madik. D i j : egy-egy bronz érem.
A r ú d o n kitűnő az eredményünk. A négy versenyző
közül három egymásután nyerte el az első dijat, ezüst érmet.
Ezek : Lestyan György VI. o., Lehoczky István VII. o. és Czin
koczky Pál Vili. o.
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A korláton a mintacsapatban részt vettek : Előtornász : M olitorisz János vezetése a la tt: Tepliczky János Vili., Messzik Béla
Vili., Ágoston Gyula V ili.. Lehoczky István Vll., Liska Mihály
VII., Antal Dezső V ili. és Lestyan György VI. o. D i j : oklevél az
intézetnek. Összesen 20 drb. bronz érem, 3 drb ezüst érem és 2
drb. intézeti oklevél.
Amint látjuk a fentiekből, minden versenyszámban győztünk
kivéve a füleslabdamérközést, melyet az ország legjobb intézetei
egyikével szemben nem nyerhettünk meg, aminek magyarázata
abban is található, hogy e játék nagyobb teret igényel, amivel mi
nem rendelkezünk, miért is kívánatos volna egy külön játszótér
felállítása. De mielőtt játszóteret kérnénk, annál egy jontosabb
dologra kell kiterjeszteni figyelmünket : a tanulók hiányos öltözé
kére. Egészségi szempontból szükségesnek tartanók, ha minden
tanuló fel volna szerelve a nélkülözhetlen tornaöltözékkel úgym int:
tornacipő, tornaing és sapkával, ami a szülőkre csekély megterheltetés volna. A tanuló ugyanis év elején beszolgálhatná a fel
szerelését a tornatanárnak, aki azt e célra külön berendezett öltöző
szekrényeiben elzárja s csak a torna-órákon adja ki. Így elérhet
jük azt, hogy az egy pár koronát kitevő tornaöltözék eltart 2—3
évig is. Ez az egyik. A másik is igen fontos dolog, hogy a szü
lők maguk is hassanak oda. hogy gyermekeik a tornázás alól
csak tényleg komolyabb bajuk esetén mentessenek fel. Különösen
kivánalos az alsóbb osztályokba járó tanulóknál, kiknél nélkülöz
hetetlen s úgyszólván életfeltétel a tornázással járó egészséggyarapitó mozgás.
A tornaünnepélyen a tankerületi Főigazgatónak előzetesen
kifejezett óhajára az igazgató intézett az érmek kiosztásakor a kas
sai versenyre induló csapathoz buzdító beszédet. Ugyanő fogadta
és üdvözölte M e n d ö 1 Lajos és S a s k ó Samu kartársaival
— a zuhogó eső mellett is — szép számmal megjelent közönség
előtt a dicsőséggel megtért tornászokat. Köszönetét fejezte ki
K u t I i k Endré és L a n g János kisérő tanároknak a példás
rendért, mely díszére válik tanulóinknak és intézetünknek egya
ránt s elismeréssel adózott O l á h Miklós ifjú tornatanárunknak
a sok előzetes, fáradtságot nem ismerő gyakorlással elért és szép
reményekre jogosító sikerért.
Az ünnepélyen való bírálói tisztért köszönetünkre méltán
rászolgáltak : G r ü n w a l d Árpád, K u 11i k
Sándor, M o c s k o n y i Ervin és Z á m b o r y Endre urak.
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Iskolai ünnepélyeink sorába igtatom úgy a múlt

tanulmányi kirándulásunkról szóló jelentést, mint a folyó
végén 4 napra tervezett t a n u l m á n y ú t n a k
amint alább következik :

tanévi

tanév

rövid ismertetését,

Aldófyai— erdélyi kiráíjdíiláS.
1911. junins 20—27.

A szarvasi főgimnázium a mult tanév végén vezetésem
mellett nyolc napos kirándulást rendezett az Aldunához és
Erdélybe. A kirándulás, mely minden tekintetben sikerült s mely
ben 11 tanuló vett részt, fejenkint 65 koronába került. Két
szegénysorsu tanuló 25 f 15 K segélyben részesült. A magyar
államvasutak valamint a Dunagőzhajózási társaság a legnagyobb
figyelemmel gondoskodtak a kiránduló csapat együttes és kényel
mes elhelyezéséről. A magyar államvasutakon a 111-ik osztályban
a hajón pedig a Il-ik osztályban utaztunk, mindkét helyen íéljegygyel. A kiránduló csapatnak még az indulás előtt tollba
mondtam és megmagyaráztam előre a bejárandó vidékeket és a
látni valókat s térképvázlatokat is készítettek.
Véleményem szerint hasznosabb munkát végzek, ha az utón
szerzett benyomások leírását mellőzöm s egyedül az útirányt
menetrend alakjában irom le, mindenütt jelezve a legnevezetesebb
látnivalókat. Ezt pedig azért tartom hasznosabbnak, hogy más
intézetek egy kész útitervhez jussanak.
1. nap. junius 19. (hétfő)
Indulás Szarvasról este 6:i8-kor. Útközben a Fruskagora
hegység keleti nyujtványán látjuk Pétervárad várát. A Duna
mentén Zimonyig mocsarakat és holt Dunaágakat (morotvákat.)
Zimonyba érkezés junius 2-án d. e. l l 1J-kor. Ebéd után a
zimonyi Turulmadaras milleniumi emlék megtekintése következett;
azután helyi közlekedési hajón átmentiiuk Belgrádba. Itt megtekin
tettük a régi Nándorfehárvár várát, a Kalimegdán várkertet, az uj
királyi palotát (konak), az egyetemet s a Terazia utcát. Délután
6-kor hajón visszaindultunk Zimonyba. Vacsoráltunk a Grand
Hotelben Streicher Ferencnél. Este jegyváltás a másnap Orsovára
induló „Dunagőzhajózási társaság“ hajójára. Alvás a hajón a
II. oszt étterem puha pamlagain.
2. nap. junius 21 (szerda.)
Látnivalók a hajó fedélzetéről a szerb parton a régi Szendrő
most Semendria, a régi Galambóc most Golubac és szemben az
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utóbbival a magyar parton László várának a romjai. Báziáson
túl a Kliszurában a Grében melletti és azon túl a Duna sellői
(Kozla, Dojke, Izlás, K is- és Nagy- Tachtalia, Grében és Inc
sellők) Báziástól Orsováig a magyar parton a Széchenyi müut a
Széchenyi
Baross
emléktáblával, a szerb
parton az alsó
Kliszurában a Traján tábla, Felső- és alsó Kliszura, az utóbbiban
a Kazán szoros; itt a Duna alig 151 — 186 m. széles. Ebéd a hajón.
Orsovára érkezés d. u. 310-kor. Két csónakon átkelés Ada-Káleh
szigetére, visszajövet a vasúti állomás közelében levő „Korona
kápolna“ megtekintése. Séta Orsóvá városban. Vacsora és éjjeli
szállás a „Magyar Király“ szállóban Pataki Samunál.
3. nap. junius 22. (csütörtök.)
Indulás Orsováró! a ináv. személyvonattal reggel 535-kor,
Herkules fürdő vasúti állomástól kocsikon a remek Cserna
völgyben fekvő Herkules-fürdőbe. A fürdő megtekintése. Ebéd a
József főherceg szállodában
Szederkényinél. Délután l 52-kor
indulás személyvonattal Lúgosra, érkezés d. u. 6-kor. A város
megtekintése (állami főgimnázium, gör. kel. nagytemplom stb.)
Orsovától Lúgosig a Cserna, Béla és Temes folyó völgyében
visz el a vo na t; keletről a Damogléd, utóbb a Godján szárkő
hegység Kuránsebesig, azon túl a Pojána Ruszka Lúgosig;
nyugatról az Almasi és a Szemenik hegység látható.
4. nap junius 23 (péntek.)
Személyvonattal reggel 420-kor indulás és Petrozsénybe érke
zés d. u. 363-kor. A vasúti vonal előbb a Bega, majd a Maros, a
Sztrigy és a Zsil folyók völgyében halad, jobbról a Pojana Ruszkát, majd a Retyezát hegységet láttuk, balról az „Erdőhátat“ , az
„Erdélyiére hegységei“ , a „Hunyadi havasokat“ és a „Páreng
hegységet“ s végül délről a „Vulkán“ hegységet. A petrozsényi
Kőszénbányákat sajnos nem tekinthettük meg a bányaigazgatóság
tilalma folytán. Érdemes megtekinteni a kőszén osztályozó és tisz
titó rakodó helyeket. Elszállásolást kaptunk a Wagner szállóban.
5. nap junius 24. (szombat.)
Indulás Petrozsényből személyvonattal reggel 716-kor, VajdaHunyadra érkezés d. e. l l 3B-kor. Útközben a piskii honvédemlék
megtekintése. Délután a vajdahunyadi vaskohók, a gör. kel.
Mátyás korabeli templom és a vajdahunyadi lovagvár megtekin
tése. Ajánlom a vaskohóknál a megolvadt kifolyó vasat az esteli
órákban sötétben megnézni, a hogy ezt mi te ttü k ; ennél remekebb
látvány nincs. A Strausz-féle
szálloda tulajdonosánál Bretan

Miklósnál voltunk szállva.
6 nap junius 25. (vasárnap).
Indulás reggel 3 tft-kor Székelykocsárdon át Marosujvárra
érk. délben l l r,3-kor. Piskitől a Mezőség nyugati peremén és a
bihari hegycsoport keleti lábánál visz el a vasút a Maros völgyé
ben. A sóbányák megtekintése más napra maradt, mivel vasárnap
lévén a munka szünetelt s a bányaüzem csak reggel 4 — 12-ig
folyik, délután szünetel. Délután séta a városban és város
parkjában. Itteni vendéglősünk Szász Sándor a kincstári vendéglő
bérlője volt.
7. nap junius 26 (hétfő).
Reggel 6-kor egy bányamérnök kalauzolása mellett leszállás
a Stefánia akna sóbányába 100 m-nyi mélységbe, a sóbányászat
megnézése; érdekesek a kősó települési,
gyürődési rétegei.
Utána fürdés a marosujvári sósfürdőben. Elindulás d. e. 10-kor,
Kolozsvárra érk. d. u. 12:,0-kor. Délután a Mátyás szobor, szent
Mihály templom, klinikai épületek, botanikai kert, farkas utcai
ref. templom, színház, sétatér és a várossal szemben fekvő
várhegy megtekintése. Utóbbiról szép kilátás nyílik a városra és
a Szamos völgyére. Kolozsvárit a „Központi szállodában“ Nagy
Gábornál voltunk szállva.
*
8. nap junius 27 (kedd).
Kolozsvárral indulás reggel 64"-kor a remek szép SebesKőrös völgyében a Királyhágón innen és túl Nagy-Váradig. Még
az nap este 6:is-kor jó egészségben tapasztalatokkal gazdagítva
Szarvasra érkeztünk.
Egy éjjeli szállásért járó költség Kolozsvárt kivéve, hol
személyenkint 2 K-át fizettünk 1— 150 K között váltakozott;
reggeli egy kávé kenyérrel átlag 0'40 K, ebéd 3 fogási 70—2'00 K,
vacsora 1. néhol 2 fogás 1— 150 K:
vasút 111. oszt féljegy
és hajón II. oszt féljegy összesen 24 10 K ; ellátás 36-90 K.,
kisebb előre nem látott kiadás (kocsik, borravalók) 4 K., összes
kiadás 65 K.
Ötödik tanulmányúd kirándulásra indul a folyó tanév
végén (jun 19—21) vezetésem mellett a szarvasi főgimnázium
20 tanulója Dobsinára Megnézi a szép sztracenai völgyet s
lemegy a dobsinai jégbarlangba.
Megnézi hazánk legnagyobb
cseppkőbarlangját, az aggtelekit s végül a remek szép szádellői
völgyet járja be. A kirándulás 4 napot vesz igénybe és személyen
kint 35 K-ba kerül.
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Ezeken a nagyobb kirándulásokon kívül ősszel és tavaszszal
kivezettem tanítványaimat m int a természetrajz tanára, félnapos
botanikai kirándulásokra Szarvas környékére.
Plenczner Lajos.

Egész&égi állapot.
Tanári karunk egészségi állapotára kedvező volt a lefolyt
tanév. Hosszasabb, súlyosabb betegség nem nehezedett senkire s
nem gátolt meg huzamosabban abban, hogy iskolai teendőit tel
jesítse. A rövidebb ideig, egy-két napig tartó mulasztás nem oko
zott zavart a tanítás rendes menetében s lehetővé tette az óráknak
helyettesítéssel való ellátását.
A halál hitoktatóink sorából ragadott el egyet, kinek várat
lan elhunytáról már megemlékeztem: W e i n b e r g e r Simon,
nyug. izr. tanítót, kinek halála őszinte fájdalommal töltött el mind
nyájunkat. Fájó részvéttel vettük nyugalomba vonult gazdasági
vezetőnknek, K e p e n y e s Mihálynak halála hírét is. Az ő érde
mes munkásságáról a múlt tanévi értesítőnkben emlékeztünk m eg;
mikor állásáról való leköszönése alkalmából kívántunk neki igaz
szívvel sok évre terjedő kellemes pihenést. A családja körében
rövid időn át élvezett üditő nyugalmat az örök nyugalommal cse
rélte föl. Benne a becsületes, lelkiismeretes, önfeláldozásig odaadó
tisztviselő mintaképét fogjuk tovább is becsülni s ennek emlékét
megőrizni. Legyen pihenése csendes!
T a n u l ó i n k e g é s z s é g é r ő l a következő orvosi jelentés
számol b e: „Az 1911— 12. tanévben tanulóifjúságunk egészségi
állapota általában kielégítő volt. A heveny ragályos betegségek
közül négy vörheny esetünk volt normális lefolyással és gyógyu
lással. Azokat a tantermeket, amelyekbe vörhenyben megbetegedett
tanuló járt, erélyesen fertőtlenítettük. Ezzel az eljárással és a bete
geknek szigorú elkülönítésével sikerült megakadályoznunk a jár
vány tovaterjédését. Egyéb megbetegedések általában könnyebb
természetű meghűléses bántál makra szorítkoztak, melyek bár elég
nagy számmal fordultak elő, súlyosabb megbetegedést nem okoztak.
Haláleset ez évben az ifjúság között nem volt.
Azokra a körülményekre, melyek a tanuló ifjúság egészségi
állapotára befolyással vannak, ez idén is úgy a tanári kar, mint
mi is nagy gondot fordítottunk,
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A rendes félévi szemvizsgálat 1911. szept. 18. és 1912. már
cius 7-én tartatott meg ; megvizsgáltatott első Ízben 368, másod
Ízben 380 tanuló, kik között 2 trachomás és 1 trachomagyanus
találtatott. A második vizsgálat alkalmával csak 1 trachomagyanus
volt. Az ujraoltást Dr. T a k á c s I. Gusztáv községi orvos
május hó 9-én végezte.
Szarvas, 1912. május hó 30-án.
Dr. mikolay István.
Dr. Takács I. Gusztáv.
Tanulóink egészségének biztosítékai: az épület minden ré
szében állandóan tapasztalható tisztaság, a tágas, világos, jól füt
hető és szellőztethető tantermek, melyeket az óraközökben télen
nyáron nyitva tartunk, hogy igy elkerüljük a fülledt levegővel
járó kellemetlen és egészségtelen hatásokat. Már ez is kedvezően
befolyásolja az ifjúság egészségi állapotát, de még jobb ellen
szere a mindenféle betegségek iránt való fogékonyságnak, a testnek az
a megedződése, melyet a kora tavasztól késő őszig a szabadban vég
zett tornagyakorlatok és játékok, valamint nyáron az intézet uszodá
jában való fürdés s télen a korcsolyázás idéznek és mozdítanak elő.
Az első félévben 386 volt a könnyű, 16 a súlyosabb s 9 a
fertőző betegségi esetek száma. Egyszer sem mulasztott 149, iga
zoltan mulasztott 221 tanuló 5477, igazolatlanul egy tanuló egy
órát A mulasztott órák száma valamivel nagyobb a tavalyinál.
Nehogy ezt a délelőtti egyfolytában való tanítás rovására írják, meg
jegyzem, hogy ezt a vörheny fellépése okozta. E baj miatt nem
csak a betegek, de a velük együtt lakók is huzamrsabb ideig ma
radtak el az iskolából, hogy igy a fertőzés tovább terjedésének
vegyük eléjét.
A délelőtti egyhuzamban való tanításnak a tanulókra való
káros hatását egyáltalán nem tapasztaltuk. Jól kibírták azt a kiseb
bek és nagyobbak egyaránt, a minek okát az órák megfelelő cso
portosításában, a közbeeső tornaórák üdítő hatásában véljük
találni. A szülék is megszokták, mert egy esetben sem hallottunk
részükről sem zúgolódást, sem panaszt. Az év végi eredmény, ha
nem is lesz sokkal fényesebb az eddigieknél, de bizonyára roszszabb sem lesz, a mint ezt a tanulókról szóló statisztika bizo
nyítani fogja. A tanári kar tehát továbbra Is az egyhuzamban
való tanítás

mellett foglalt

állást, amit

következő tanévre is engedélyezett.

a

kormányzótestület a
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Iskolalátogatás.
G é re s i Kálmán, debreceni tank. főigazgató, mint minisz
teri megbízott, intézetünkben március hó 21. 22. és 23. napjain
végezte hivatalos látogatását.
Tapasztalatait, észrevételeit s tanácsait a március 23-án tar
tott értékezleten közölte a tanári karral. Helyeselte az első osztály
párhuzamossá tételének s egy internátus felállításának tervét és a
lakásbérek rendezésének szükséges voltát a maga részéről is
hangoztatta. Méltányolta a tanári kar munkásságát s általában
elismerését fejezte ki a látottak és hallottak felett. E látogatásáról
szóló jelentését és az értekezletről felvett jegyzőkönyv tartalmát a
Kultusz miniszter leiratában tudomásul vette. Az egyházi Főható
ság pedig nemcsak örömének adott kifejezést e jegyzőkönyv kap
csán, hanem nagy elismeréssel és méltánylással nyilatkozott a
tanári kar munkásságáról.

Jótékooyság. Adon?ái)yok, k«dv?znj?oy«k, gyűjtések.
I.
E tanévünk sem volt szegény olyan a d o m á n y o k b a n ,
melyeket részint egyeseknek, részint egyes intézeteknek és egyle
teknek fenkölt gondolkozása s az adakozásban örömét lelő szive
juttatott intézetünknek. Hálásan emlékezem meg ezekről s fejezem
ki őszinte köszönetemet ez adományok felsorolásával :
1. Az ö s z t ö n d í j a k , illetve jutalmak gyarapítására adomá
nyoztak a következők: a Szarvasi Nőegylet 52, Grimm M ór 50,
Dr. Mikolay István 30, Dr. Szlovák Pál 10, Cs. M. 30, N. N. 10,
Saskó Sámuel 15, Szlovák Pál tanító 5 koronát.
2. S a j á t a l a p í t v á n y a növelésére adott a Szarvasi Hitel
bank Részvénytársaság 100 K. A „ n é h a i R é thy Vilm os a la p ít
ványa11 jelenleg 1245'48 K.
3. A tanulói segélyegylet alaptőkéjét: a helybeli tanuló ifjúság
szünidei táncmulatsága tiszta jövedelmének azaz 83 K. 21 fillérnek
felével (a másik fele a Vajda önképzőkör könyvtáráé), a Békésszentandrási Takarékpénztár 60, Roszjarovicz János táncmester 20
koronával növelte.
4
alumneumi kiadások fedezésére: Békésvármegye a közmivelődési alapból 200 K. adott.
5. A tanulmányi alap gyarapítására: a Békésszentandrási
Takarékpénztár 40 K-át adományozott.
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A V a jd a -ö n k é p z ő k ö rn e k ju ta lo m r a : B u g y is A n d o r lö , H a v iá r

D á n ie l 10 és Dr. Nemes Béla 5 K -á t a d o tt.

A jutalmak során említem föl, hogy a helybeli „Tulipán
Szövetség Magyar Védőegyesület“ a következő pályázati kérdést
tűzte k i : „M iért kell a magyar embernek a magyar ipart pár
tolnia“ . A pályamunkák jutalmazására egy 15, egy 10 s egy 5
koronás jut domdijat ajánlott fői. A pályázatot meg is hirdettük,
de valószínűleg amiatt, hogy májusban m ír az ismétlések nagyon
lekötik épen a felsőbb osztálybeliek idejét, csak egy pályamű
érkezett be. Az igazgatóból s L a n g János és Dr. N e m e s Béla
tanárokból álló bíráló bizottság ajánlata alapján 5 K jutalomban
részesült a pályamunka szerzője Lucskay István VI o t.
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A kedvezményben
részesült tanuló neve
Plenczner Sándor
ifj. Szrnka Pál
Arany Béla
Demcsák Lajos
Liska Jenő
Pap András
Rohály Pál
Sziráczky István
Szvák Pál
Udvardy Sándor
Thury Jenő
Bajza Márton
Szuchovszky Sándor
Benczúr Lajos
Fábry István
Fertig Lothár
Imró János
Marcsek Lajos
Oncsik Pál
Sebes Pál
Varga László
Nippold Károly
Bernáth Kálmán
Klenk József
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A) A tanári kar ajánlata s a kormányzó testületnek határozata
alapján a következő tanulók kaptak kedvezményt :

1.
1.
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III.
III.
III.
III.
III.
111.
111.

III.
III.
IV.
IV.

T a n d íj
kedvez
m énye
~ i<
1 33
33
49
33
33
49
33
33
10
33
33
—

—
14
33
33
49
18
33
49
10

—
49
10

T á p d ij
k' d v e z m énye
f

T f

—

1

1

1
so

_ 1_
1
30
30

1
1

1
1

—

1_

—
—

—

—

1
—
—
1_

1_

_1
_1

—
—

K

--------- I 3 3

' --1
1
;
1
1_
1_
1_
I1
1I_
1
I 1

D ís z e s e n

1_
1_
30

-

33
49
33
33
99
33
33
10
33
33
30

f

■
—
—
—
—
—
—
—

80 14
33
33

—
—
—

49
18
33
49
10
30
49

—
—
—
—

io ! 8

\
\

—

Osztálya

Folyó szám |

114

A kedvezményben
részesült tanuló neve

Kölnit Pál
25
Rohoska Mátyás
26
Salzmann Béla
27
Gabrinyi István
28
29 j Hoffmann Jakab
30 1 Pokorny Lajos
Valentinyi |enő
31
Holub János
32
Kvasz István
33
Scholtz László
34
Valentinyi István
35
36 • Jónás Márton
37
Rapos Tibor
Rohály Mihály
38
Stefánik Kázmér
39
M olnár László
40
Nippold János
41
Szokolay Pál
42
Thury György
43
Szuchovszky Gyula
44
45
Egyed Béla ♦
Pajtás Gyula
46
17 tanítóképzős ebéddija
47

IV.
IV.
IV.
V.
V.
! v.
V.
VI.
VI.
VI.
VI.
VII.
Vll.
VII.
Vll.
! V ili.
V ili.
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részesült tanulók

kimutatását az egyesületről szóló jelentés kapcsán közöljük.
A kassai versenyben résztvevő tornászaink közül segélyt kap
ta k : Az V-ből Hoffman Jakab 10,

Laudisz Lajos 12, Veres Béla

10 K-át. A Vl-ból Ardeleáti Mózes 5,

Kocsis András 5, L.estyán

György 8,

A Vll-ből Illyés István 10,

Medvegy Mihály 8 K-át,

Lehoczky István 5, Liska M ihály 5, Rapos Tibor 5 és Simu K oriolán 20 K-át.

A V lll-bó! Ágoston Gyula 10,

Czinkoczky Pál 5,

Egyed Béla 10, Liuba Pál 5, Messzik Béla 5, Molitórisz János 20,
Rácz Sándor 5 és Szántó János 20 K-át.
183 K-át.

Öszzesen

20 tanuló
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1.
2.
3.
4.

A kedvezmények összege:
Tanulói segélyegyleti d íjb a n :
1000 K.
T andíjban:
1126 „
Közétkezői díjban :
2022 „
Torna segélyben :
183 „
Összesen :

4331 K.

Itt van helye megemlítenem a máv. igazgatóságának azt, a
kiváló figyelmét, hogy a tandíj elengedésben részesülő tanulóink
részére karácsonykor, husvétkor és az év végén megadta a félharmadosztályu jegy kedvezményét.
III. Több Ízben gyűjtöttünk jótékony célokra. Tanulóink
dicséretére szolgál, hogy mindig készségesen járultak filléreikkel
a hazafias, vallásos és emberbaráti célok megvalósításához. Nem
mulaszthatom el azonban e helyütt megjegyezni, a mit bizonyára
minden intézet igazgatósága érez, hogy a gyüjtőivek oly nagy
számmal érkeznek,
hogy a legtöbbjét kénytelenek vagyunk
egyszerűen félre tenni. A jótékonyság gyakorlásának megkivánásában is meg kell tartanunk a korlátokat, mert a túlzás itt is ellen
kező eredményeket szül. Nem rá, — de elszoktat a jótékonyságtól.
Protestáns tanulóinknak az ifjúsági gyámegyletre juttatott
önkéntes adománya kitesz 183’84 koronát.
S z é k e l y Mihály, kiváló aviatikusunk, volt tanítványunk,
repülő gépére a tanári
kar 50, az I. o. 12 60, a 11. o. 4‘24, a III.
o. 3-51, a IV. o. 308, az V. o. 8, a VI. o. 12:86, a VII. o. 8.71,
a V ili. o. 12 K-át, összesen 115 koronát adott össze.
Az Orsz. Állatvédő Egyesület által kiadott Gyermek naptárból
P a j t á s Gyula V ili. o. tanuló buzgólkodása folytán 100 darabot
tartottak meg 10 korona értékben algimnázista tanulóink.
Az orosházi Székács szoborra adott Haviár Dániel felügyelő
5 s a tanári kar 22 koronát. Ugyan e célra a protestáns tanuló
ifjúság Mendöl Lajos vallástanár buzgalmából gyüjtütt 31 30 K-át.
Ez összeghez já ru lt: az I. o. 2'30, a II. o. 4 30, a III. o. 455, a
IV. 2-42, az V. 3‘46, a VI. 4, a VII. 4'80és VIII. o. 5'40 koronával.
Ugyancsak M e n d ö I Lajos vallástanár buzdítására adott a reform,
négy százados évfordulója alkalmából létrehozandó egyetemes alap
céljára: az I. 050, a II. 3 49, a 111. 4 3 9 , a IV. 220, az V. 2‘50,
a VI. 5-40 a VII. 6 09, a VIII. o. 4 50 K-át.
A József főherceg szanatóriumra való gyűjtés eredménye
osztályonként következő: I. o. 6-20, II. o. 5'58, III. o. 252, IV. o
8*
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5-10, V. o. 4-68, VI o. 7 37, VII. o E90, VIII. o. 6 85, összesen
40-20 korona.
Az ungvári siketnémák intézete javára E g y e d Béla cs
Pajtás Gyula, közétkezőbeli seniorok gyűjtöttek össze dicséretre
méltán rászolgálva 16'64 koronát.
Ezen összegeket a gyámintézeti elnök és igazgató juttatták az
illetékes helyekre.

Osztályvizsgálatok, rajzkiállítaS, ösztöndíjai',
j(italn?ak «S okl?v<j ek
I. A V III. osztály nyilvános tanulói május hó 8— 14 és
20—22, magántanulói pedig május 21-én tettek vizsgálatot.
A többi osztályok összes vizsgálatai junius hó 6— 14 nap
jain folytak le. A tornavizsgálatot a juniális kapcsán tartottuk
meg junius 4-én.
II. A rajzteremben.ez évben a szakember ízlését és ambici
ózus gondját hirdető rajzkiállitás junius hó 16— 18 napjain a
következő képet mutatta: Az asztalokon az algimnázislák mértani
és sikdészitményi rajzai ötlöttek szembe. A falakon osztályok
szerint sorakoztak a felgimnázista tanulóknak a görögpótló órákon
rajzolt távlattani s fősz minták és természet után való rajzai úgy
fehér m int színes papíron ceruza, szén, kréta és vizfestékkel
kidolgozva. A többi évekhez képest különösen a természet után
való rajzolásban mutatkozott feltűnő haladás. Kiváltak e természet
után festett rajzok úgy forma érzék s helyes távlat, mint szín
tekintetében is. Közönségünk nagyszámmal gyönyörködött a csínt,
tisztaságot, fejlett szépérzéket, itt-o tt igazi tehetség jeleit s mindcnckfelett évről-évre fokozottabb haladást feltüntető rajzokban.
Itt említem meg, hogy S z i r á c z k y Gyula rajztanárunk,
eleget téve a kultusz miniszter körrendeletének a múlt tanév
rajzaiból osztályonként egy-egy példányt küldött föl az orsz. m.
kir. képzőművészeti iskola igazgatóságához.

♦♦
♦
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III.

Az ösztöndíjak és ösztöndíjas tanu'ók kimutatása a következő :

Az ösztöndíj megnevezése

Összep

Az ösztöndíj élvezője

kor.

1 Teleky-Rótli Johanna grófnő-féle
n
n
»
n
»
Benka-félc
Szarvas v. alapította Rákóczy-f.
Német István tábornok-féle
Beyschlag-Töltéssy-féle
Tatay-féle
n n
Boczkó Dániel-féle
10
n
n
n
11 Urszinyi-féle
12 Hudoba-Lukács-féle
13 Haviar Dani fehigyelő-féle
14 özv. Kvacsala Jánosné-féle
15 Ponyiczky Máté-féle
10 Grimm Mór-féle
17 Izraelita-ösztöndij
18 Ráfi nszky-féle
19 Haviar Dániel-féle
20 Zsilinszky-féle
21 Party Ferencz-féle
22 Szarvasi festők-féle
23 Vozarik Pál-féle
24 Székács József-féle
25 Szécsi-féle
20 Bernát-féle
27 Szemián Dániel-féle
28 Debreczeni-féle
29 Szarvasi nőegylet ösztöndija

2
3
4
5
6
7
8
9

65
65
200
100
84
65
65
65
52
52
65
65
65
65
65
50
45
26
22
18
13
13
13
13
13
26
13
5
20
20

30
31 A bányai ág. h. ev. egyh. ösztön- á 2 0
/

d ija : 210 K.
Ebből k a p ta k :

á 15
á 12
á ÍO
á 8

32 Cs. M. szorgalmi diia
33 N N.

cl 1D

10

Nippold János Vili.
Rapos Tibor VII.
Pajtás Gyula Vili.
Thury György Vili.
Egyed Béla Vili.
Egyed Béla Vili.
Molnár László Vili.
Frcska Béla VII.
Gohér Mihály VI.
Kvasz István VI.
Valentinyi István VI.
Tepliczky János Vili.
Szokolay Pál Vili.
Scholtz László VI.
Szlovák Kálmán VII.
Krausz István Vili.
Weinberger Lajos V.
Rohály Mihály VII.
Szántó János VIII.
Szántó János Vili.
Klenk József ÍV.
Rohoska Mátyás ÍV.
Czirbusz Endre IV.
Kohút Pál IV.
Sebes Pal. 111.
Valentinyi Jenő V.
Liska Jenő 11.
Rapos Tibor VII.
Balta Pál Vili.
Czinkoczky Kálmán Vili.
Holub János, Lestyán Pál és
Medvegy Mihály VI. Pokorny
Lajos és Nagy Sándor V.
Hoffmann Jakab és Gabrinyi I. V.
Smidt Ádáin, Simkovicz Mihály
és Szaszler Frigyes V.
Fábri István és Imró János 111.
Benczúr Lajos, Oncsik Pál és
Popják Béla 111. o. tanulók.
Demcsák Lajos és Papp A. II.
Plenczner Sándor I. o. t.

—
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IV. Jutalomdijat vagy könyvjutalmat kaptak :
I. Dr. M ikolay István egészségtani jutalmát (á 10 K )
Rapos Tibor és Szlovák Kálmán VII. o t.
2 Dr. Mikolay István szorgalmi diját (10 K) Arany Béla II. o.
3. Dr. Szlovák Pál math, diját (10 K) Bernáth Kálmán
IV. o. t.
4. Haviár Dániel Vajdaönképzőköri pályadiját ^10 K) Szántó
János VIII. o. t
5. Bugyis Andor Vajda-önképzőküri jutalmát (10 K) Molitórisz Jáuos V ili. o. t.
6. Dr. Nemes Béla Vajda-önképzőköri jutalmát (5 K)
Juhász László V ili. o. t.
7. A Nőegylet tornajutalmát (12 K) Sitmi Coriolán VII. o. t
8. Szlovák Pál tornajutalmát (5 K) Medvegy Mihály VI o. t.
9. Saskó Sámuel gyorsírói jutalmát (10 K) Molitorisz János VIII.
10. Saskó Sámuel gyorsírói jutalmát (5 K.) Garay Iván VI.
I I . Saskó Sámuel gyorsírói könyvjutalmát Cziukoczky Pál
V ili. és Demeter Pál VII.
A Nemzeti szövetkezet könyvjutalmát (9 K) Oncsik Pál III o. t
Néhai Busbach Péter voit oisz. képviselőnek a bpesti ág. h.
ev. főgimnázium egyházi hatósága által megküldött „Viharos
emberöltő“ c. két kötetes müve példányaiból cgyet-cgyet azon
tiszta jeles osztályzatot nyert felsőbb osztályú tanulóink kaplak,
kik a múlt tanévben még nem kaphattak: Thúry György V ili.
Holub János, Kvasz István VI. és Weinberger Lajos V. o. t.

Díszoklevelek, broijzérnjek.
Az 1912. évi junius hó 4-én megtartott versenyeredményei:
Rúdmászásban elsők: 1900— 901. korosztályból: Horeczky
Béla I. oszt. tan., 1899 k. o -b ó l: Ádász János 11. oszt. tan. 1898
k. o -b ól: Fuchs Jakab III oszt tan. 1887 k. o -b ó l: Melis Lajos
III. oszt tan.
Kötélmászásban elsők: 1806 korosztályból: Lestyan György
VI. oszt. tan. 1895 k. o -b ó l: Liska M ihály VII o t Függeszke
désben elsők: 1894 korosztályból: Reismann Jmre VII. oszt. tan.
1893 k o -ból: Lchoczky István VII. o. t. A főgimn. válogatott
füleslabda csapata a tanítóképző válogatott füleslabda csapatával
mérkőzött 5 : 2 eredménnyel a főgimn. csapata javára.
Az 1912. évi junius hó 12-én d. u. 3 órakor az Erzsébetligelbcn megtartott futóverseny csoportgyőztesei lettek: 100 méte
res síkfutásban: Szlovák Pál I. oszt. tan. Kasnyik János II.
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oszt. tan. Ádász János II. oszt. tan. Fuchs Jakab III. oszt. tan.
Fabriczy Pál IV. oszt. tan. Oncsik Pál III. oszt. Hoffmann Jakab
V. oszt. tan. Reismann Imre VII. o. t. 150 méteres síkfutásban:
Medvcgy Mihály VI. oszt. tan. Simu Coriolán VII. oszt. tan.
Algiinn. győztesek-győztcse: Oncsik Pá! III. oszt. tunFőgimn. győztesek-győztese: Mcdvcgy Mihály VI o t. Ugyancsak
12-én d. u. 4 órakor tartottuk meg az uszúversenyt is, melynek
eredménye a következő:
Csoportgyőztesek 50 méteres úszásban : Liska Jenő II. oszt.
tan. Ádász János II. oszt. tan. Mikus János IV. oszt tan. Halász
Imre IV. oszt. tan. Kobák Sándor IV. oszt. tan.
100 méteres úszásban: Liska M ihály VII. oszt. tan. Réthy
Ferencz V. oszt. tan. Dietrich Miklós VI. oszt. tan Péczcly Béla
VI. oszt. tan. Mészáros Jenő V ili oszt. tan. Algimn. győztesekgyöztese: Kobák Sándor IV. o. t. Főgimn. gyöztesek-győztese
Liska Mihály VII. oszt. tan. Dijak : csoportgyőzteseknek algimn.ból, oklevél, győztesek-győzteseinek bronz érem.
Főgimn. csoport győzteseknek bronz-érem, győztesek győz
tesének ezüst érem.

KorrQáQyzó testület. Egyházi

Főhatóság

A főgimnázium kormányzó testületé szeptember 19-én és
junius 18-án tartotta két rendes ülését. E két ülés azért volt
elegendő, mert egyrészt a helyi bizottság, másrészt H a v i á r
Dániel, főgimnáziumunk Felügyelője, a felelősségnek nemcsak
teljes tudatával, de annak vállalásával is intézkedtek intézetünk
minden olyan ügyében, melyeknek elintézése sürgős, elhalasztása
káros volt: Hálás köszönetünk illeti meg őket együttesen. De
külön is mély hálával kell megemlékeznem a Felügyelő Urnák
egyrészt azért a figyelmes előzékenységéért, meleg érdeklődéséért,
páratlan ügyszeretetéért, mellyel e tanévben úgy intézetünk, mint
tanárikarunk minden ügyét magáévá tette, másrészt azért az
önzetlen fáradozásáért, melylyel azokban eljárt s melynek leginkább
mi ismerjük iskolánk jövőjére is kiható nagy jelentőségét. Ez a
nemes, nagy buzgalom, ez a szeretettel teljes, mindenre kiterjedő
gond iranyitá korinányzótestületönket is. Ennek bizonyságául elég
rámutatnom a következő határozataira : Vetíthető képek beszerzésére
utalványozott 1000 K-át, engedlyezte az első osztály párhuzamossá
tételét, szeptember 1-től az állami tanárokéval egyenlővé tette tanár*
karunk lakásbéreit, — egyelőre 1 évre, — úgy ezekre, m integy inter-
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nátus felállítására is az államtól kért segélyt, fedezte a költségeit
annak az útnak, melyen az igazgató Saskó Sámuel kartársával
három modern internátust tekinted meg és segélyben részesítette a
kassai tornaversenyen résztvevő tornászainkat. Mindezek ékes
szólóbban hirdetik a kormányzóteslületnck azt a magasszinvonalu
törekvését, mellyel intézetünket az elsők közé emelni óhajtják,
mint a legékesebb szó'am. Ugyanezt a jóakaratot, az iskola külés beléletében való készséges és hathatós támogatást, tanári ka
runk munkásságának buzdítva kitüntető méltánylását tapasztaltuk
egyházi Főhatóságunk minden leiratából is. Mindezért az lesz a
legigazabb jutalma a Kormányzótestületnek és egyházi Főható
ságnak, ha tanári karunk összes tudásával és természettől bőven
nyert képességével egy test és lélekként kartársi szeretettel és
egyetértéssel munkálja tovább fejlődő intézetünkben Isten országát
és a tudománynak hazaszeretettel szentelt mezejét.

Kérelem a közönséghez I
Figyelmébe ajánljuk a tisztelt közönségnek a most megalakult
„Tanárok Özvegyeit és Árváit Segítő Egyesületet“ . Az e nemes
célra szánt legcsekélyebb adományt is szívesen fogadjuk s kérjük
azoknak Wünschendorfer Aladár gimnáziumi tanár, fiók-egyleti
elnök, címére

való küldését.
A ta n á ri kar.
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az
A t a n u l ó k s z ü le in e k
p o lg á r i á ll á s a

Ő s te n n ő

N a g y b irt. n ag yb érl.
K ö zé p b irt. és bérlő
K isb irt., kis b é rlő
K isb irt.-n ap s zá m o s
F eles, m ajo ro s stb.

G a z d a s á g i tis ztv is e lő
E g yéb g azdaság i segédszem ély
Ip a ro s

N ag yip aro s
K isip aro s
Ip a ri v. b. tisztv.

E g y é b ip a ri v. bány. s. szem ély
K eresked ő 1 N a g y k e re s k e d ő
K iskeresked ő
K ercsk. v íg y k ö zle k e d és i tisztv.
E g yéb ke re s k . vagy köziek.
K ö ztis ztv is e lő vagy d ijn o k .
P ap
T a n á r, ta n ító .
M á s fé le é rte lm is é g i
K ö zh iv . a lk . a ltis zt vagy szolga.
K a to n a tis zt.
K a to n a -a ltis zt.
K ü lö m b . d olgozó napszám os.
T ő k é s , já ra d é k o s h áztu lajd on o s.
N y u g d íja s tisztviselő
N y u g d íja s a ltis zt
M a g á n z ó vagy eltartásos.
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U T Ó H A N <5.
A saját alapítványának a „Néha/ Réthv Vilm os
alapitván va“ c. alaptőkének emelésére küldött be R éthv
B éla, békéscsabai gvó^vszerész, az atyja-iránt való kegye
letét ily magasztosan kifejező fiú s az intézet iránt érzett
háláját ilv nemesen lerovó tanítvány 150 koronát. Fogadja
ez utón is hálás köszönetünket.
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