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A történet tai)itáSa.
A gimnáziumi tanításra kiadott miniszteri „Utasítás“ 

szerint „a tanár egyénisége, tudományos meggyőződése, 
világfelfogása egyik tantárgynál sem olyan fontos ténye
zője a tanításnak, mint a történetnél.“ Az Utasítás e 
szavait csakis egyfélekép lehet magyarázni. A tanítás 
anyaga és célja szorosan megszabott valami, úgy, hogy 
nem mondunk nagyot, ha azt mondjuk, hogy a történet 
tanulságai egyetemesek, hogy azok mindenkire, aki tuda
tosan is elmélkedve tanulja a történetet, ugyanazok. Nincs 
tehát másra szükség, mint hogy ismerjük a tényeket a 
magok valódiságában, úgy, amint történtek, szántszándé
kos vagy akaratlan ferdítés né lkü l; hogy minden dolgot 
az őt megillető súllyal mérlegeljünk, ne legyünk előíté
lettel semmi iránt. Egyéni világfelfogásnak, tudományos 
meggyőződésnek olyan értelemben vett érvényesítése, 
hogy általa a megszabott céltól eltérően más tanulságot 
vonjunk le a történetből, lehetetlen. A középiskolai tör
ténet tanítás anyaga rendkívül szűkre szabott s semmi- 
képen sem alkalmas arra, hogy belőle mást, mint dlta- 
lános történeti igazságokat hozzunk ki. Az általános igaz
ságok pedig legkevésbbé sem azon tényezők, melyek a 
világfelfogás és tudományos meggyőződés érvényesülését 
megengednék, kivált középiskolai fokon. A történet tanul
sága itt az ember fejlődése s a tanulás főcélja hazafias 
jellem képzése. Ezek elnyerése céljából pedig nincs szük
ségünk másra, mint hogy ismerjük jól a történetet. A jól
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megismerésnek alapkőve az érdeklődés s ennek a tanár 
által való felkeltése lehet az az egyének szerint változó, 
sohasem általánosítható probléma, amelyről a miniszteri 
Utasítás tesz említést. Mert úgy fogni fel az Utasitás-t, 
hogy a tanár a maga egyénisége szerint más és más 
igazságot vonjon le a történetből, hogy az egyes alako
kat különfélekép Ítélje meg, a középiskolai tanításban 
képtelenség. A középiskolai történet tanításban közfel
fogás van s nem egyéni. Vitás kérdések, amennyiben 
el nem kerülhetők, itt úgy intézendők el, hogy a tanár 
egyszerűen felsorolja az ellenvéleményeket s legfeljebb 
azt a megjegyzést fűzi hozzá, hogy melyik a többség 
véleménye. így pl. tegyük fel, hogy Anonymusról, Béla 
király névtelen jegyzőjéről van szó. A vita, amennyiben 
még nem tartjuk befejezettnek, ma már csak a körül 
fordul meg, hogy III. vagy IV. Béla értendő-e. A több
ség IV. Béla mellé sorakozik s igy ez a közfelfogás; az 
illető tanár azonban az ezt bizonyító érveket és cáfola
tokat nem tartja azoknak s magáénak vallja a régebbi 
nézetet. Könnyen megérthető, mennyire helytelen lenne a 
kérdés tárgyalását igy fejezni b e : a többség véleménye
IV. Béla mellett szó l; nézetem szerint ez helytelen ; én 
az ellenvéleményen vagyok. Az ilyen beszéd, ha gyak
ran fordulna elő, először is túlhaladná az u. n. közép
iskolai niveaut. Tudományos vitatkozásoknak, még ha 
magasabb szempontok vezérlik is a vitatkozókat, legfel
jebb az egyetemeken van helye. A gimnáziumi ifjúság 
előtt, amelynek az ismeretköre még minden, csak nem 
szakszerű, az ilyen csak azt eredményezné, hogy a törté
netben nem látnának mást, mint végtelen bizonytalan
ságot, azt, ami a laikusok jó részének a meggyőződése, 
hogy a történet csak kétes-hitelű mondák gyűjteménye, 
hogy mindenről lehet pro és conta vitatkozni.

De más hátránya is lenne a vélemények ilyen fesz-
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télén fitogtatásának és pedig a tanár személyére is. Már 
maga a személyes névmás első személyének gyakori hasz
nálata visszatetsző. A történet eseményei és alakjai, bár
mily értékűek a magok korában, előttünk mégis csak 
nagyok és szépek s semmiképpen sem használhatók fel 
a mi kicsinyes, hiú céljainkra; s bár megjelenítjük őket 
és kapcsolatba hozzuk a saját személyünkkel, ezt sem 
tesszük úgy soha, hogy a mi parányi személyünket meg 
ne hajtanánk az ő történeti nagyságuk előtt. A jó törté
neti előadásban nincs az a gúnyos hang, az a lekicsiny
lőnek látszó elitélés, amely mögött ne rejtőznék a történész 
tisztelete a történeti alak irányában. S e tiszteletet tagad
nánk meg, ha őket szükkörü előadás keretében modern 
vitatkozások tárgyaivá alacsonyitnánk le.

Végül, hogy a folytonos véleménynyilvánításoknak 
visszás voltáról meggyőződjünk, elégedjünk meg még egy 
példa felhozásával. Köztudomású, hogy kivált az újkori 
történetnek alig van szakasza, amely valahogyan össze
köttetésbe nem hozható a mai felekezeti, politikai és 
társadalmi kérdésekkel. Elvhü és következetes embernek 
tudományos meggyőződése rendszerint megegyezik a mai 
viszonyaival ; azonban a legpedánsabb tudományos érve
léssel sem lesz képes elérni azt, hogy tudományos meg
győződését elfogultságnak ne tudják be. A következtetés 
nem is olyan nagyon rossz. A legtöbb, nézeteiben meg
állapodott ember csak gondolja magáról, hogy a maga 
pártjabeli összes elvek az ő meggyőződései is ; azoktól 
részint pártja iránti rokonszenvből, részint makacsságból 
elállni nem akar. Ez pedig már elfogultság, melyet sok
szor nagyon könnyű felismerni, kivált tapasztaltabb, néze
teiben megállapodott embernél, a kinek a természetét, 
általános felfogását az egyes dolgokról már ismerjük.

De térjünk vissza tárgyunkra. A legtöbb ember nem 
is hinné, milyen nehéz némely vitás történeti kérdésben
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pártot nem foglalni. Hány nagy eseménye van a törté
netnek, melyről a legelentétesebb vélemények vannak 
forgalomban az illetékes körökben ! Így jelenik meg előt
tünk — hogy világos példát lássunk — a világtörténet 
legnagyobb alakja, Napoleon. Távol álljon mindenkitől, 
hogy a „nagyság“ szó jelentését most értelmezni kezdje. 
Értsünk ez egyszer „nagyság“ alatt tisztán történeti nagy
ságot ; azt, hogy egy ember mekkora fordulatot tud adni 
a történetnek ; azt a géniuszt, mely egy ember agyában 
működve, azt az embert alacsony sorsból a legmaga
sabbra em eli; aki példátlan nagy dolgot követ el, rövid 
idő alatt, tisztán személyes kiválóságai segítségével. Ezt 
a Napóleont, akit a történet joggal „nagy“ -nak nevez, a 
mai napig ellentétesen Ítélik meg, bár úgy látszik, las
sanként teljesedésbe mennek az ő Szt. Ilonán irt sora i: 
„Eljön az idő, mikor az embereket semmi sem fogja 
jobban foglalkoztatni, mint az a törekvés, hogy nekem 
igazat adjanak . . . "  De egész a legújabb időkig azt mond
hatni, homály és kétkedés veszi körül nagy alakját. A 
vitát az teszi előnyössé reá nézve, hogy azok, akik őt 
lekicsinylik, azon nemzet fiai, akiknek legtöbb oka van 
nem jó szívvel emlékezni az ő geniejére. így, eltekintve 
az olyan kaliberű porosz tanár előadásától, mely szerint 
Napoleon nem volt kiváló sem mint ember, sem mint 
szervező, sem mint politikus, sem mint államférfi, sem 
mint hadvezér! — mondom, eltekintve az ilyen kis em
ber véleményétől, ma ellenségei véleménye kb. az, hogy 
Napoleon zseniális hadvezér, bátor katona, de sikereit 
mégis csak szerencséjének köszöni, határtalanul önző és 
vétkes nagyravágyó. Az ellenpárt ezen fővéleményekre igy 
felel. Ha csak a szerencse fia volt, ha tehát csakis a zava
ros forradalmi idők tolták szekerét, miért épen az ővét 
tolták s miért nem egyikét a forradalom számos tehetsé
gének ? Hogyan válthatta fel a jakobinus sapkát oly hir-



7

télén császári korona ? Ami meg az önzést és nagyra- 
vágyást illeti, van-e ezrek között eny ember, aki, ha ké
pesítve érezné magát arra, hogy tisztán saját geniejével 
megteszi azt, amint Napoleon tett, aki, mint Napoleon 
hitte magáról, e tettével még népeket boldogít s nemze
tének örök dicsőséget is szerez, meg nem tenné ? Ha 
van ilyen ember, az talán nagyobb Napóleonnál.

De messze térnénk tárgyunktól, ha e valóban gyö
nyörű kérdést itt tovább részleteznénk. Arról lévén szó, 
hogyan ne foglaljon pártot a tanár a Napoleon-kérdésben 
a feladat rendkívüli nehézségéről a fentiekből meggyőződ
hettünk. Irányadó szempont ilyen esetben a következő 
lehet. Egyrészt kétségtelen, hogy a jelen kérdés olyan
formán eldöntve, hogy egy felfogás közfelfogásnak legyen 
nevezhető, nincs. Másrészt erre az esetre kevésbbé vonat
kozik az az állítás, hogy a legtöbb része a történetnek 
szorosan kapcsolatba hozható a jelen politikai, felekezeti 
és társadalmi kérdésekkel. Ha tehát —  ami elkerülhetet
len, ez esetben privát meggyőződést kell hangoztatni és 
érvényesíteni, ez úgy történjék, hogy az eredményt ma
gok a tanulók vonják le a tanárnak céltudatos előadási 
módjából. Ilyen esetben érvényre juthatnak az Utasítás
nak a tanár világfelfogásáról, egyéni meggyőződéséről 
szóló sorai. A dolog megvilágítására legyen szabad itt 
erről rövid próbaelőadást tartanom. Tárgyul vegyük az 
1806.-ki jénai ütközetet.

Az 1806.-ki év októbere szokatlanul borongós, ko
mor hangulatban találta Poroszországot. Az őszi esőzés 
korán beállott s járhatatlanná tette az utakat. Négy fal 
közé zárva, hűvös, nyirkos levegőben, az ablakon az eső 
egyhangú verdesését hallgatva, telve rémhírekkel és két
ségbeeséssel, valami eszeveszett francia kalandorról folyik 
a szó itt is, ott is. Egész közönséges rablóvezérről, aki 
semmivel sem különb, mint amilyeneket nálunk poroszok-
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nál felakasztanak. Miután bekalandozta fél Európát, kaland
ja i t most a mi országunk területére tette át. No, majd 
visszaüzi őt az ősi német biederkeit meg tapferkeit! — 
Ilyen és hasonló kifakadások s a söröskancsó fenekének 
az asztalhoz való gyakori kocogásai közt telik az idő 
Poroszország északi részeiben. Hagyjuk most őket ma
gokra a poharukkal s menjünk át a mai Német-biroda
lomnak azon részére, ahol a thüringiai hegyek dombokká 
kezdenek ellaposodni. Itt, a Weimar, Jena és Gera közötti 
vonalon, egész más életet, más hangulatot találunk. Ami a 
hangulatot illeti, csodálatos, mennyire emlékeztet az az egy 
pár év előtti, mondjuk, úgy az 1792.-ki hangulatra. Akkor 
is ősz volt esővel, mint most, dombokon álltunk, mint 
most s a köd fátyolán át reánk szegezett ágyukat pilan- 
tottunk meg, mint most. Akik ránk szegezték, akkor is a 
rabló franciák volták s a vezérük valami ágról szakadt 
ravasz szédelgő volt, aki olyan gyorsan tudott bennün
ket rászedni, hogy a mi ősi vitézségünket, a tapferkeitot 
meg biederkeitot nem volt időnk kifejteni. Az aki most 
vezérli őket, még sokkal ravaszabb és még sokkal szél
hámosabb ; azt mondják, hogy először Corzikáról tilto t
ták ki, azután Franciaországban gyilkolt franciákat, Olasz
országban olaszokat, Ausztriában osztrákokat s most 
Poroszországban fog poroszokat.

Ilyen a hangulat az egyesült porosz és szász had
seregben, telve gúnyos kifakadásokkal és lekicsinylések
kel az ellenfél iránt. Ezeken kívül még egy dolog emlé
keztet az 1792.-ki hangulatra : a porosz fővezér most is 
a braunschweigi herceg, már erősen szürkülő hajjal, mo
gorva vonásokkal, távcsövekkel, térképekkel, tervekkel, 
ellentervekkel, érvekkel, cáfolatokkal; engedelmes és ellen
szegülő Rüchel és Hohenlohe alvezérekkel, bottal vas
fegyelmezett legénységgel, társzekerekkel, sátrakkal és 
még a jó Isten tudja, mennyi mindenféle cók-mókkal.



9

Mert a porosz hadsereg — jól megjegyezzük, mert fon
tos — mindennel, még tyúkólakkal is fel van szerelve; 
mozdulataiban lassú, nehézkes, öreges, mint a vezér s ha 
a franciát tigrishez, ezt elefánthoz kell hasonlítanunk. A 
két ellenséges hadsereg e képének tökéletes pendantja 
az, amit a francia és porosz emberről általában ismerünk. 
A francia gyors, eleven észjárású, szellemes, felületes; a 
porosz nehézkes, uj dolgok produkálására kevésbbé ké
pes, de szorgalmas, anyaggyütjő és feldolgozó. Nos, a 
tapferkeittal és biederkeittel megáldott porosz hadsereg
nek hirneves vezére, aki, mint emlékszünk, 1792. szep
temberének közepén királyának megjelölte az órát, percet 
és, mint jó némethez illik, a másodpercet, melyben Páris- 
ban fog ebédelni, — ami persze sohasem következett be 
— tehát e braunschweigi herceg okt. 13-án estefelé azt 
a hirt kapja Hohenlohe hercegtől, hogy a francia kalan
dor gyülevész csapataival néhány dombot Jéna környékén 
elfoglalt; pedig nem kellett volna, hogy elfoglalja. Maga 
Hohenlohe herceg másnap, okt. 14-én éjjel váratlan ágyu- 
dörgésre ébred fel s históriai tényként említik róla, hogy 
első kézmozdulata nem kardja markolatára, hanem pude- 
ros skatulyájára esett. Közben odakint az egyes dörrené
sek szakadatlan dübörgéssé alakultak: a csata Jénánál, 
tűzzel, menydörgéssel és füsttel, megkezdődött. Ahelyett, 
hogy magunkat mi is az u. n. „golyóláz“ tanulmányo
zására adnánk, mint ezt Goethe tette 1792-ben, térjünk 
át köpönyegforgatóan az ellenséghez s nézzük meg mit 
csinálnak ott Kalandorék. Itt mindenekfelett egész más 
kép tárul elénk. A nyüzsgő-mozgó tábori életet itt nem 
tarkítják tyúkólak; még társzekerek is kisebb számmal ; 
ez a legénység nem bottal fegyelmezett, de bizonyos je l
szavak által, amelyeknek egyike gloire, dicsőség; egy 
másika pedig: „Éljen a császár!“ Igen, a császár! Mert 
az a Kalandor, akit a poroszok emlegettek, a franciák
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törvényesen megválasztott és megkoronázott nagy császára; 
olyan császár, aki nemcsak uralkodik, hanem kormányoz 
is; akinek zseniális agya egymaga több munkát végez, 
mint kortársai egész minisztériumai és tanácsadói együtt
véve. Menjünk gondolatban táborkara fe lé : ott gyönyörű 
látvány tárul elénk. Magasrangu lovastisztek által alko
tott kis kör közepén fehér lován ül Napoleon. Központja 
minden tervezésnek, beszédnek és érdeklődésnek. Tábor
nokai, akik rendeletéit várják, határtalan tisztelettel tekin
tenek reája. Itt nincs vitatkozás, versengés, veszekedés ; 
kiváló alvezérei, mint tanítványok veszik körül tisztelet- 
teljes szeretettel urokat és mesteröket s ez a kép, jól 
megfestve, elbájoló s szinte családias jellegű. A tiszta 
fehér lovon ülő, barna arcbörü, alacsony termetű, egy
szerű ruháju császár, amint kissé előrehajlott fővel, kezét 
mellénygombjai közé téve, néz előre azokkal a mélabus, 
sokatmondó, szép nagy szemeivel. Egész tekintetén, fej
mozdulatán, mosolyán határtalan okosság ömlik el. Az 
őt környezők arcán szinte odaírva látjuk a hatást, melyet 
reájuk tett. Modora ilyenkor alantasaival szemben rend
kívül szelíd, mint az arca. Keveset beszél, de amit mond, 
az mind egy-egy végrehajtott tettnek felel meg. így ren
dezi be a csatát ez az egyetlen f ő ; mint megannyi sakk
táblán, mindenki működési terét kidolgozza s képes azt 
virrasztások, fáradalmak dacára állandóan megtartani. 
Azután lefekszik azzal, hogy két óra szabad ideje van ; 
tehát ha most esti 11 óra, 1-kor felébred. Ágyául e világ 
urának földre terített lópokróc, párnául egy nyereg szol
gál. Kidolgozott haditerve sikerében vakon hisz. És mind
ezek dacára, ő nem szólja le ellenfeleit; nem hirdeti 
pökhendi módon, hogy ekkor és ekkor Berlinben fog 
ebédelni, hanem megteszi két hét múlva. Hogy röviden 
végezzünk: az okt. 14.-ki jénai ütközet pár óra alatt a 
legkicsinyelt Kalandor teljes győzelmével végződött. A
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poroszok, szászok, egymást legázolva futnak s a vérengző 
gyilkos, kegyetlen Napóleonnak, most, hogy a csatát be
fejezte, egyetlen gondja, hogy emberei a sebesült fog
lyokkal úgy bánjanak, mint francia testvérekkel.

A jénai ütközet ezen leiró előadásával, úgy hiszem, 
elértem célomat; kitűnik, mint lehet az előadást hallga
tók rokonszenvét szándékosan az egyik oldalra terelni 
anélkül, hogy előadás közben csak egyszer is valótlan
ságot hangoztatnánk.

A miniszteri Utasitás-nak emlegetett szavai pedig, 
hogy ezt a kérdést befejezzük, olyképen tartandók be, 
hogy ahol csak lehet, különösen az olyan kérdésekben, 
melyek némileg tendenciózusak, tartózkodjék a tanár 
világfelfogása és tudományos meggyőződése hangoztatá
sától. Ahol ezt elkerülni nehéz s nem feltétlen szükséges, 
ott vezesse rá a tanulókat a jénai ütközet-mintájú elő
adással a maga felfogására s igy plántálja át a maga 
érzelmeit a tanulókba, anélkül, hogy nekik ezt külön is 
tudtokra adná.

Az a pont, amelyen a történet tanár egyénisége leg
jobban érvényesülhet a tanításnál, a személyes érdeklő
dés ; a tanár érdeklődése a tárgy iránt. Szánt-szándékkal 
hangsúlyozzuk: a tanár érdeklődése, mert mint mindenki 
által jól ismert dolgot ismételjük: ahoz, hogy valami 
iránt érdeklődést ébresszünk, első kellék a magunk ér
deklődése.

Az érdeklődés ezen problémájának vizsgálatánál a 
kérdéseknek egész sora áll elénk. Mely részei a történet
nek azok, amelyek közérdeklődés tárgyát képezik ? Mik 
ennek alapjai? Melyek a követelményei?

Az első kérdésre nem a sokak által várt feleletet 
adjuk. Mert bár tagadhatatlan, hogy az emberek érdek
lődésének tárgya egymástól sokszor teljesen elütő, mond
juk, ízlés dolga, mégis minden nemzet történetének van-
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nak szakaszai, amelyek körül mintegy csoportosul az 
általános érdeklődés s amely részre vagy ókorra rövidség 
okáért legyen szabad ezt a szót használnunk : romantikus. 
S most keressük a magyar történet romantikus ko ra it; ter
mészetesen csak néhány példát, a legjelemzőbbeket. Ilyen 
egyeseknek Szt. László, Nagy Lajos, a Hunyadiak ko ra ; 
másoknak pl. a török hódoltság, a vallási viszályok kora; 
megint másoknak a Rákóczy-forradalom, az 1848.-ki 
szabadságharc.

E három teljesen különböző példából látjuk, hogy egyik
nek az egy ember által képviselt nemzeti nagyság, másik
nak a nemzet sülyedése és pártvillongásai, harmadiknak az 
egész nemzet nemzeti érzületének felébredése azok a 
tényezők, melyek a kort romantikussá teszik. Más szem
pontból tekintve: egyszer egy olyan haladó kor, melyet 
hirtelen hanyatlás követett, másszor a hosszú hanyatlások, 
harmadszor a hosszú hanyatlások közé ékelt rövid dicső
ség a romantikus kor főtényezői.

Mindezekből nyilvánvaló, hogy a kérdés ezen az 
alapon, magát a történetet vizsgálva, el nem dönthető s 
hogy sokkal mélyebben kell utána járnunk a dolognak. 
Tárgyalásunk helyes alapját Carlyle Tamás szavai adják 
meg, aki a maga mély filozófiai vizsgálatai eredményeként 
mondja ki a nagy igazságot, hogy „önmaga előtt egy 
kor sem volt romantikus“ . Ebből következik minden más 
s különösen az, hogy minden kor válhatik romantikussá. 
Az ok tehát, amely miatt egy-egy kor romantikussá válik, 
nem a történetben, az eseményekben, hanem magában 
az emberben keresendő.

Köznapi, társadalmi életében az embert az érdekli 
közelebbről, ami az ő személyével valamiféle összekötte
tésben van vagy hozható. így a szabó az utcán járva, 
az embereken a ruhát nézi; egy tanító az újságot lapozva, 
a közoktatásügyet s a tanítók ügyét-baját olvassa. De
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tovább menjünk. Egy polgárembert a király egész sze
mélyén főleg azon dolgok érdeklik, amelyekből a maga
fajta ember is kiveheti a részét: életmódja, családi ügyei, 
apróságai; ha pl. nagy történeti szerepet visz, mondjuk 
koronázzák, az, hogy hogy ült a lován, milyen volt a 
ruhája, hogyan fogadta a köszöntgetéseket. Mennél több 
ilyen példát hozunk fel s mennél szélesebb körben kuta
tunk ez iránt, annál meggyőzőbb lesz előttünk az a sokat 
hallott tény, hogy az embereket a nagy történeti alakok
nak nem történeti szerepe, hanem aprólékos, intim dol
gaik érdekük. E jelenség természetszerű oka az ember 
én-jének mindenütt való előtérbe lépése. Lássunk erre 
példát. Egy tanár igy mutatja be tanítványainak Kossuth 
La jost: Nagy volt, mint szónok s a világtörténeti szerep, 
mely neki osztályrészül jutott, jórészben rhetorikai képes
ségén alapult. —  Egy más tanár ehelyett ilyesfélét mond : 
Beszéltem egy öreg emberrel, aki itt, a mi városunkban 
hallotta szólni Kossuth La jost; elmondta, hogy még 
mintha most is előtte volna a jelenet, mikor az a szép, 
jóságos arcú férfi befejezte beszédjét; egy mellette álló 
ember könnyezve rohant haza, eladta ingóságait s maga 
is felcsapott katonának. Roppant gazdag tudása volt. M i
kor a szabadságharc leveretését követő 50-es években
111. Napóleonnál volt, ez meglepetve nézett reá, mikor az 
az I. Napoleon-féle proklamációt szószerint kezdte elmon
dani. A különbség a két előadás közt az, hogy az első 
egyszerűen leírja Kossuthot, mint tőlünk különálló embert, 
a második pedig kapcsolatot teremt Kossuth között és köz
tünk. A kapcsolat nemcsak abban áll, hogy a „m i váro
sunk“ ^  említi, de abban, hogy még az első tudományos 
szakszerűséggel beszél, a második úgy, ahogy az ember 
naponta jellemezheti egy ismerősét: közt ellenül; kapcsolat 
Kossuth között és köztünk az is, hogy a külsejét leírja s 
ezáltal nekünk őt megjeleníti; továbbá, hogy olyan emberrel
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mondatja el, aki személyesen hallotta Kossuthot.
E példából az is látszik, hogy ahoz, hogy érdekessé 

váljék egy esemény, szükséges, hogy közelebb hozzuk azt 
a magunk személyéhez még időben is. Az ember én-jével 
való kapcsolatba hozásnak fontos módszere ez. A szerep
lők legyenek kortársak, úgy, mint Taine-nek, aki említi 
magáról, hogy mikor egy nagy müvén a levéltárban dol
gozott, néha szinte kísérteibe jött, hogy azon kor embe
reit, akiknek iratai előtte voltak, nevökön megszólítsa és 
velők beszélgessen.

A közvetlen, a történeti alakokat kortársakká alakitó 
előadásnak eredeti és páratlan példája a Carlyle angol 
történetiró előadása, aki a szereplőket is, olvasót is gyak
ran tényleg megszólítja. Nem lesz érdektelen idézni pár 
sort a francia forradalomról irt nagy könyvéből. Az idézet 
a forradalom kitöréséből ad elő, mikor a párisi nép fel
lázad s hevenyében dárdákat veret, hogy azokkal fegyve
rezze magát. Így Írja ezt le Carlyle: „T i fekete kötényü 
kovácsok, verjétek a vasat annál gyorsabban ; erős karral, 
kész szívvel. Itt is egy, amott is egy ember, csupa erő 
tetőtől talpig —  felváltva csitteg-csattog s forgatja a nagy 
kalapácsot, niig az üllő cseng és reng bele, amig fejők 
felett meg-megdördül a vészt jelentő ágyú — mert most 
már van lőpora a városnak. Dárdák készülnek el, 50.000 
belőlük 36 óra a la tt: ítéld meg olvasó, vajon a fekete- 
kötényüek hevertek-e ?“ Ezen előadásban a kapcsolatot a 
megszólításokon kivül főleg a rendkívül élénk festés teszi. 
Az olvasó szinte önkívületbe esik s úgy emlékezik vissza, 
mintha Párisban lett volna, ahol Carlyle utcáról utcára 
vezette őt az események forgatagában.

A kapcsolat létesítésének még egy igen fontos ténye
zője van. Akik történetet olvasnak, jóformán kivétel nél
kül mind meg tudják mondani, hogy olvasás közben ho
gyan jön elő nekik az idő, melyben az illető esemény
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lejátszódott. Az idő befolyása az ember hangulatára sokkal 
is jelentősebb, mint sokan hiszik. Ismeretes az északi és 
déli népek temperamentuma közötti különbség. Általában 
az ember elszokta képzelni az időt minden olvasmányá
ban; ha pedig az meg is van adva, hatalmas lépéssel 
érezzük magunkat közelebb a múlthoz. Pl. milyen élénken 
van előttünk 1848. márc. 15. képe, mivel tudjuk, hogy 
akkor esős idő volt.

Az érdeklődés problémájának vizsgálatánál abból in
dultunk ki, hogy az ok nem a történet eseményeiben, ha
nem az emberben van. Ahoz, hogy egy kor előttünk ér
dekes legyen, csak az kell, hogy olyan részleteket tud
junk róla, melyek kapcsolatot teremtenek köztünk s az 
események közt. Mindezek után még mindég nincs el
döntve: hogyan van, hogy egyes korok általános érde
keltségűek, mások kevéssé általánosan azok ? A felelet 
röviden megadható. Aki valamely korról azt mondja, hogy 
az neki romantikus, érdekes, az mindég azt jelenti, hogy 
neki arról olyan adatai vannak, melyek kapcsolatot ké
peznek köztük. Nos, ha azt mondjuk, hogy a Hunyadiak 
kora általában romantikus, az azt jelenti, hogy általában 
olyan adatokat tudunk a korból, melyek a kapcsolatot 
szolgáltatják. Esetleg már magok a források túlnyomóan 
ilyen adatokat szolgáltattak a történetiróknak. Bármely 
történeti korszak tetszik nekünk és vele előszeretettel fog
lalkozunk, ennek okát abban keressük, hogy valaha olyas
mit hallottunk vagy olvastunk e korról, ami kapcsolatot 
teremtett közte s a mi egyéniségünk közt.

Fejtegetéseink során egy rendkívül fontos, eddig ki 
nem mondott eredményre jutottunk. Hogy valaki előtt ez, 
vagy az a kor romantikussá, érdekessé legyen, az a neki 
nyújtott adatoktól függ. Ez pedig nem jelent mást, mint 
hogy hatalmunkban áll valakivel megszerettetni a történetnek 
azt a részét, amelyet akarjuk. A középiskolai történeUanárnak
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legfontosabb feladata á ll ig y  előttünk. Maga az egész tör
ténet, úgy, amint van, nem lehet egyformán érdekes min
den részleteivel; sem a tanár, sem a tanulók nem merül
hetnek ugyanazzal a szeretettel minden eseményébe. Pe
dig egy esemény iránt érdeklődni, már jóformán egy
értelmű annak tudásával. S igy a tanár feladata azokat 
a történeti alakokat, azokat az eseményeket domborítani 
ki, amelyek legalkalmasabbak arra, hogy velők a gimná
ziumi történettanítás célját elérje. E célok : haza-, ember- 
és igazságszeretet, jellemképzés s a történeti fejlődés 
megismerése.

Hátra volna még, hogy pár szóval a jó előadás el
veit ismertessük. Ez elvek nagy része azonban már isme
retes az eddigiekből. Most még csak egy dologra kell 
rámutatnunk. A jénai ütközet elbeszélésénél, melyet min
tául vettünk fel, láttuk, hogy abban az adatok bőségéről 
nem lehet szó. Tulajdonképen adatot a tanárnak nem 
kellene felhozni többet, m int amennyit a tanulóktól is 
megkövetelhet. Adatok felhalmazása az előadást tömörré 
és zavarossá teszi. Pedig a gimnáziumi tanár voltakép 
nem előad, hanem magyaráz. A tankönyvek stilüsa, mint 
általában minden könyvé, töm ör; világossá az előadással 
kell tenni. S igy ha a tanár uj adatot mond, az csak 
olyan legyen, amellyel a meglevő adatokat megvilágítja, 
jellemzi, amellyel hangulatot kelt az illető kor iránt. Külö
nösen tartózkodni kell csaták részletezésétől. Szántszán
dékkal vettem fel mintának csataleirást; láttuk abban, 
hogy még ott is a hangulat- és érdeklődéskeltésnek a 
szempontjai az irányadók. Csatának a részletezése egyike 
a legnehezebb s a tanárra és tanulókra egyaránt leg
fárasztóbb előadásoknak. Aki olvasott már részletes csata
leirást, az tudja, hogy az ilyen legjobban hasonlítható 
ahoz, mintha az ember egymaga, egyszerre 20—30, vagy 
még több játszóval fejből sakkozna. Egy nagy csata néha



akkora területen folyik, mint egy megye s a városról való 
elnevezése legtöbbször csak valamelyik fél főhadiszállá
sának, a csata központjának a helye. így nevezték el pl. 
a Waterlooi csatát a franciák mont— saint — jeaninak, az 
angolok Waterlooinak, a poroszok belle— allianceinak. Az 
ilyen nagy csaták részletezése legfeljebb rajzolással lenne 
keresztülvihető ; arra pedig sem hely, sem idő nincs.

A történettanításnak adatokkal való tulhalmozásánál 
jelentős az évszámoknak, dátumoknak a szerepe. Annyi
val is kevésbbé szabad ezt figyelmen kiviil hagynunk, 
mert a tanulók legnagyobb része teljesen tévesen fogja 
fel a dátumok betanulásának rendeltetését. A legtöbb ta
nuló munkájának a megnehezítését látja bennük; pedig 
fordítva, azok az emlékezetbe vésés egyetlen eszközei. 
T . i. minden más tárgynál van valami, amihez az emlé
kezetet kötni lehet. A természettudományokról nem is 
szólva, a mathematikánál a számok és képletek logikája, 
a földrajznál a térkép szolgál ilyenül. A történetnél ilyen 
n incs; itt el kell képzelni a dolgokat s hogy az ember 
mégis kösse valamihez azokat, évszámokat tanul. Ilyen
módon egy képzeletben alkotott számsor-lépcső keletkezik, 
amelynek minden fokához valamely esemény van kötve. 
Ez egyúttal a dolgok logikai egymásutánjának, a történeti 
okság és okozatiságnak az útját is megjelöli.

A modern történettudománynak ezen okság és oko- 
zatiság kutatása képezi feladatát. A régi krónikázás igy 
történetfilozófia lett s ma már szinte tudományos-történet 
és történetfilozófia egyjelentésüek. Kétségtelen, hogy a 
középiskolai történettanítás a mind jobban és jobban ez 
uj irány felé fog hajlani. Egyelőre azonban még a most 
ismertetett elveket tekintjük irányadókul, mert a történet
filozófiának a maga elvontságában való bevitele a gimná
ziumba, mos még legalább is időelőtti.

Dr. Neumann Jenő.

^ í? -
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17
Dr. Tóth Pál,

bejáró tanár, az 1.—111. o 
tanulók iskola-orvosa

1 1912 Egészségtan Vll. 2

MáS felekezetbeliek va llá s ta ijá ra i.

18 Zahoray József,
r. kath. s. lelkész, oki. hittanár 3 1910 Vallástan 1. —Vili. 13

19
Popovics Elek,

békési görög kel. lelkész és 
hitoktató

16 1902 Vallástan 1.—Vili. 5

20
Dr. Friedmann Ernő, 
helybeli rabbi és hitoktató 2 1911 Vallástan 1.—Vili. 8
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B) Nyúgaln>azott ta lá r o k .
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Tantárgy és 
osztály

21
Benka Gyula,

igazgató-tanár, a Ferenc 
Józset lovagr. keresztese

4ö 1908 Magyar nyelv, bölcsészet 
és rajz

22 Chovan Károly,
r. tanár 38 1900

Magyar-, latin-, és görög 
nyelv, term.-rajz, meny- 
nyiség- és természettan

23 Lányi Gusztáv,
r. tanár 36 1891 Magyar és görög nyelv, 

vallástan és rajz

24 Sárkány Imre,
r. tanár 31 1912 Történelem és földrajz

C) ISkola-orvoS.

E
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Az orvos neve és >  s
$ *5 (v. Teendője

o
U h

minősége :2 n -3 
S * c

25 D r. Takács 1. G usztáv , 

községi o rvos
1903 A IV.—Vili. osztálybeli tanulók 

gyógykezelése



Az elvégzett tapapyag, bcti Óra- 
Szán), a ba&zi?ált tai)köi)yv«k 
«Sa jövő évi tai)tárgyb«oSztáS.

A) ReQdeS taQ tárgyak.

I. a. osztály.

Vallás, heti 2 óra. Biblia ismertetés. Ószövetségi történetek 
utalással az uj szövetségre. Izrael története a babyloni fogságból 
való visszatérésig. Kk. Bereczky S .: „Bibliaismertetés“ . Tanár: 
Mendöl.

magyar, heti 5 óra. Nyelvtanból: Egyszerű mondat fa ja i; 
mondatrészek és beszédrészek ; igeragozás; névragozás; a hang
tan elemei. Olvasókönyvből: mesék, mondák, történetek, rajzok, 
leírások. Költemények tanulása könyvnélkül. Havonként két írásbeli 
dolgozat. K k .: Szinnyey J. „Magyar nyelvtan I. r.“ és Császár— 
Váczy: Olvasókönyvének I. része. Tanár: Wünschendorfer.

Latin nyelv, heti 6 óra. Az alaktan főbb részei, névszók 
ragozása, melléknevek fokozása, praepositiók, számnevek, név
mások : az ige ragozása az activumban. Tárgyalt olvasmányok: 
Italia, Agricola et terra, Roma, Hungária, Populus Romanus, Schola 
et discipuli, Gymnasium, Bellum, Arma et tela, Pannónia et Dacia, 
De Germanis, De templis deorum, Miles Romanus, Lacedaemonii, 
Dearcibus, De tempói ibus anni, De exercitibus populorum antiquo- 
rum, De re publica Romana, De Hungária patria nostra, De 
Atheniensibus, De situ urbis Romae, De anno, Omnes homines

IV.
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sua bona laudant, De Cicerone et Dcmosthene, De praeclaris duci- 
bus, De Socrate, Colloquium de Claris viris, Monita nonnulla, Epi- 
stula, De Croeso et Solone, Monita nonnulla, De Homero, Exercete 
vires, De expugnatione Carthaginis, De dolo Ulixis, Parete prae- 
ceptis, Magistri pueros erudiunt, De urbibus, Rana et mus, Corvus 
et vulpes. Fordítás latinra. Kéthetenkint Írásbeli dolgozat. Kk. 
Schuster Alfréd : Elemi latin nyelvan. Tanár: Szeberényi.

Földrajz, heti 3 óra, Földrajzi alapismeretek. A magyar szent 
korona országainak részletes leírása a következő sorrendben: Buda
pest, az alföldek, a középhegység és a dunántúli dombos vidék, 
a felföldek, Fiume, Horvát— Szlavonország. Térképvázlatok. Kk : 
Dr. Vitális István földrajz, I. rész. Kogutovicz-féle iskolai atlasz. 
Tanár: Kutlik.

természetrajz, heti 2 óra. Néhány őszi növény. Á llattanból: 
a házi emlősök, a ház körül és mezőn tartózkodó hasznos és kár
tékony állatok, a nemes vadak, külföldi emlős állatok. A házi 
szárnyasok. Néhány tavasszal virító növény. Kk. Dr. Szilády Zol
tán : Kis Természetrajz I. r. Tanár: Wünschendorfer.

Számtan, heti 4 óra. A négy számolási művelet egész szá
mokkal, tizedes- és közönséges törtekkel. Osztók ; többesek. A hazai 
pénzrendszer, a hosszúság-, súly-, terület- és ürmértékek ismer
tetése ; időszámítás. Többnevüekkel való számolás. Kk. Dr. Beke: 
Számtan. Tanár: Neumann.

Mértani rajz, heti 3 óra. Planimetriai alaktan. Pont, vonal és 
szögek. Három, négy és sokszögű idomok ismertetése, alkotórészei, 
csoportosítása. A kör. Idomok hasonlósága, egybevágósága, szim
metriája. Idomok kerülete és területe. Egyszerű sikdiszitmények 
rajzolása és színezése. Kk. Horti H . : Rajzoló geometria I. rész. 
Tanár: Kutlik.

Zorna, hetenként 2 óra. Rendgyakorlatok: 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. Szer
torna : elsőfokú alapgyakorlatok. Futás 50 méterre. Tanár: Oláh.

Szépírás, heti 1 óra. Vajda Pál szépirási mintái után magyar 
folyó és ütemirás gyakorlása. T anár: Kutlik.

£gyházi ének, heti 1 óra. Egyházi dallamok gyakorlása; két 
és háromszólamu énekek betanulása. Az ének- és zeneelmélet 
alapelvei. Tanár: Lang.
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I. b. osztály.

Vallás, heti 2 óra. Bibliaismertetés. Ószövetségi történetek 
utalással az újszövetségre. Izrael története a babyloni fogságból 
való visszatérésig. Kk. Bereczky S .: „Bibliaismertetés“ . Tanár: 
Mendöl.

Magyar, heti 5 óra. Nyelvtanból: Az egyszerű mondat fa ja i; 
mondatrészek és beszédrészek ; igeragozás ; névragozás ; a hang
tan elemei. Az olvasókönyvből: mesék, mondák, történetek, rajzok, 
leírások. Költemények tanulása könyv nélkül. Havonként két Írás
beli dolgozat. Kk. Szinnyei J. „Magyar nyelvan I. r.“ és Császár— 
Váczy Olvasókönyvének I. része. T anár: Szeberényi.

Latin nyelv, heti 6 óra. Az alaktan főbb részei, névszók rago
zása, melléknevek fokozása, praepositiók, számnevek, névmások; 
az ige ragozása az activumban. Tárgyalt olvasmányok: Italia,
Agricola et terra, Roma, Hungária, Populus Romanus, Schola et 
discipuli, Gymnasium, Bellum, Anna et tela, Pannónia et Dacia, 
De Germanis, De templis deorum, Miles Romanus, Lacedaemenii, 
De arcibus, De teniporibus anni, De exercitibus populoruni antiquo- 
rum, De re publica Romana, De Hungária patria nostra, De 
Atheniensibns, De situ urbis Romae, De anno, Oinnes homines 
sua bona laudant, De Cicerone et Demosthene, De praeclaris duci- 
bus, De Socrate, Colloquium de Claris viris, Monita monnulla, Epi- 
stula, De Croeso et de Solone, Monita nonnulla, De Homero, Exer- 
cete vires, De expugnatione Carthaginis, De dolo Ulixis, Parete 
praeceptis, Magistri pueros erudiunt, De urbibus, Rana et mus, 
Corvus et vulpes. Fordítás latinra. Kéthetenkint Írásbeli dolgozat. 
Kk. Schuster A lfréd: Elemi latin nyelvtan. Tanár: Szeberényi.

Földrajz, heti 3 óra. Földrajzi alapismeretek. A magyar szent 
korona országainak részletes leírása a következő sorrendben : Buda
pest, az alföldek, a középhegység és a tuladunai dombos vidék, 
a felföldek, Fiume, Horvát—Szlavónország. Általános összefoglalás. 
Térképvázlatok. K k .: Dr. Vitális István földrajz I. rész. Kogutovicz 
féle iskolai Atlasz. Tanár: Plenczner.

természetrajz, heti 2 óra. Néhány őszi növény. Á llattanból: 
a házi emlősök, a ház körül és mezőn tartózkodó hasznos és kár
tékony állatok, a nemes vadak, külföldi emlős állatok. A házi 
szárnyasok. Néhány tavasszal virító növény. Kk. Dr. Szilády Zol
tán : Kis természetrajz I. r. Tanár: Szeberényi.

Számtan, heti 4 óra. A négy alapművelet egész és tizedes
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számokkal valamint közönséges törtekkel. Pénz- és mértékrend
szerünk ismertetése. Az oszthatóság. Időszámítás. A végzett tan
anyag köréből megfelelő számú házi és havonként egy iskolai dol
gozat. Kk. Dr. Beke M anó: „Számtan“ . T aná r: Hraskó.

mértani rajz, heti 3 óra. Planimetriai alaktan: pont, vonal 
és szögekről ; három, négy és sokszögű idomok ismertetése. A kör. 
Idomok hasonlósága, egybevágósága, idomok symmetriája. Idomok 
kerülete és területének számítása. Egyszerű sikdiszitmények rajzo- 
•lása vonalzó és körzővel. Kézikönyv: Rajzoló geometria I. rész. 
Dr. Horti—Szinte. Tanár: Sziráczky.

Torna, hetenkint 1 óra. Tananyag mint az 1. a. osztályban. 
Tanár: Oláh.

Szépirás, heti 1 óra. Vajda Pál szépirási mintái után magyar 
folyó és ütem irás gyakorlása. T anár: Oláh.

Egyházi ének, heti 1 óra. Ugyanaz, mint az I. a. osztályban. 
Tanár: Lang.

II. osztály.

Vallás, heti 2 óra. Bibliaismertetés. Bibliai történetek az uj 
szövetség köréből, hozzájuk fűzött h it- és erkölcstani tanulságok. 
Az újszövetségi bibliai könyvek áttekintése és rövid tárgyi ismer
tetése. Kiszemelt részletek olvastatása és értelmezése utalással az 
ó- és újszövetség összefüggésére. Kk. Bereczky S .: Bibliaismer
tetés. Károlyi G .: Uj Testamentum. T aná r: Mendöl.

Magyar, heti 5 óra. A beszédrészek szóképzés szempontjából. 
Határozók részletesen. Összetett mondatok, mellé- és alárendelt 
mondatok fajai. Szórend. Prózai olvasmányok, költemények könyv- 
nélkül. Kéthetenként írásbeli dolgozat. Kk. Szinnyei József: Iskolai 
magyar nyelvtan II. r. és Császár—Váczy: Olvasókönyvének II. 
része. Tanár: Wünschendorfer

Latin, nyel», heti 6 óra. Az ige passivuma. Az igék tövei. 
Verba deponentia. Coniugatio periphrastica. Rendhagyó, személy
telen és hiányos igék. Infinitivusos és participialis constructiók. 
Olvasmányok: De monte Palatino. De excidio urbis Troiae. Mars 
deus servat geminos. Romulus Romám condit. Roma urbs aeterna. 
Forum Romanum. Templum Jovis. Circus Maximus. Ludi gladi- 
atorii, Amphitheatrum Flavii. Venationes. De arcubus triumphalibus. 
Pantheon et Mausoleum Hadriani. Via Appia. Sepulcra in Via Ap
pia. Aquaeductus. Epistula I. et II. Descriptio Pompeiorum. Domus
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Romanorum. Templum Isidis et Amphitheatrum. Fordítási gyakor
latok magyarról latinra Kéthetenkint egy iskolai írásbeli dolgozat. 
Kk. Schuster A . : Elemi latin nyelvtan II. r. Tanár: Lang.

Földrajz, heti 3 óra. Európa általános s az egyes államok 
részletes leírása. Ugyanilyen rendben Ázsia és Afrika leírása. Tér
képvázlatok. K k .: Dr. Vitális István földrajzának II. része; Kogu- 
tovicz-féle iskolai Atlasz. Tanár: Plenczner.

természetrajz, heti 2 óra. Néhány ősszel virító növény. Állat
tanból : majmok, tengeri és erszényes emlősök, madarak, hüllők, 
kétéltűek, halak legnevezetesebb képviselőinek leírása. Rovarok, 
pókok. Néhány tavaszi növény leírása Növény és rovargyűjtés. 
K k .: Dr. Szilády Zoltán „K is Természetrajz“ 11. rész. Tanár: 
Plenczner.

Számtan, heti 4 óra. Egyszerűbb számolási rövidítések. Kor
látolt pontosságú számolás. A régi hazai és fontosabb külföldi 
mértékek ismertetése. Következtetések; arányok, aránypárok; az 
egyszerű hármasszabály; olasz számolás. Százalék számítás: nyere
ség-, veszteség-, vétel- és eladási árszániitások; bruttó-, tara-, 
nettó-, skontó-, rabatt-számitás. Kk. Dr. Beke: Számtan. Tanár: 
Neumann.

Mértani rajz, heti 3 óra. Stereometriai alaktan. A hasábok, 
gúlák, szabályos testek; a henger, kúp és gömb bemutatása és 
ismertetése, a testek származtatása; a testek hálózata, felszín és 
köbtartalom kiszámítása. A testek axonometrikus rajzolása. A testek 
symmetriájp, hasonlósága, egybevágósága. Kézikönyv: Rajzoló
geometria II. rész. Dr. Horti—Szinte. Tanár: Sziráczky.

Torna, hetenként 2 óra. Tananyag mint I-ben. Tanár: Oláh.
Szépírás, heti 1 óra. Német nagy- és kis betűk írása lap

minták után, utóbb német folyóírás. Tanár: Oláh
Egyházi ének, heti egy óra. Ugyanaz, mint az I a. oszt-ban.

III. osztály.

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

Magyar, heti 4 óra. A magyar nyelvtan és mondattan rend
szeres tárgyalása. Olvasmányok a monda, történelem köréből, 
elbeszélések, leírások rajzok. Versek fejtegetése, nagyobb részük
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könyvnélkül is. Havonként két dolgozat. Kk. Szinnyei; Rendszeres 
magyar nyelvtana s Császár—Váczy: Magyar Olvasókönyv III. r. 
Tanár: Udvardy.

Latin nyelv, heti 6 óra. Az alaktan ismétlése; a mondattan
ból : Az alany és állítmány. A nominativus, genitivus, dativus, 
ablativus és accusativus esetei. A nőm. c. in f ; az acc. c. inf. Az 
abl. absolutus. Igeidők használata. Olvasmányok: Corn. Nepos: 
Miltiades. Themistocles. Aristides. Hannibal. Phaedrus: Lupus et 
agnus. Canis per fluvium carnem ferens. Vacca, capella, ovis et 
leo. Asinus et leo venantes. Cervus ad fontem. Vulpes et ciconia. 
De vulpe et uva. Calvus et musca. De vitiis hominum. Ex sütőre 
medicus. De Simonide. Scurra et rusticus. A nyelvtani ismeretek 
ébren tartására fordítási gyakorlatok latinra. Kéthetenkint egy iskolai 
irisbel} dolgozat. K k : Hittrich Ö dön : Latin nyelvtan és Latin 
olvasókönv. Dávid István: Rövid latin olvasó- és gyakorló könyv. 
Tanár: Lang.

Német nyelv, heti 4 óra. A névelő; főnévragozás. Praeposi- 
tiók. Az ige a praesensben A tagadás. Igekötők. Névmások Szó
rend. Beszédgyakorlatok alapján tárgyaltattak a köv. olvasmányok: 
Die Schule. Der Unterricht und die Schüler. Das Haus. Das Dorf. 
Der Hof. Die Stadt. Die Kirche. Die Glocke. Der Tag und die 
Stunde. Die Woche, der Monat, das Jahr. Der Abend. Abendlied. 
Wie ich meinen Tag zubringe. Unser Körper. Die Einkehr. Usere 
Nahrung. Die Familie. Kéthetenkint egy iskolai írásbeli dolgozat. 
K k .: Schuster Alfréd. Német nyelvtan I. Tanár: Lang.

Földrajz, heti 2 óra. a) A leiró földrajzból Amerika és Auszt
rália ; b) a mathematikai és fizikai földrajz alapismeretei. K k .: 
Dr. Vitális István földrajzának III. része és Ráth A rnold: A ma- 
them. és fizikai földrajz elemei; Kogutovicz-féle iskolai Atlasz. 
Tanár.: Plenczner.

Történet, heti 2 óra Magyarország története a mohácsi vészig. 
K k .: Dr. Szigethy L . : A magyarok története, 1. rész. Helmár: két 
térkép a magyar történethez. Tanár: Dr. Neumann.

Számtan, heti 2 óra. Összetett következtetések. Kamatszámítás. 
Kamatos-kamatszámitás. Értékpapírok. Arányos osztás és közép- 
értékszámitás. Érmek ismertetése. Láncszabály. A végzett tananyag 
köréből megfelelő számú házi és havonként egy iskolai dolgozat. 
K k .: D Beke Manó „Számtan“ . Tanár : Hraskó.

mértani rajz, heti 2 óra. Planimetriai szerkesztészek. Egyenes 
vonalú idomok főbb tulajdonságai; idomok szerkesztése oldal
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Szög és magasság alapján; idomok mérése, idomok osztása, ido
mok átalakítása. Sikdiszitmények rajzolása és festése nagyméretű 
faliminták után. Kézikönyv: Rajzoló Geometria III. rész Dr. Hord — 
Szinte. Tanár: Sziráczky.

Corna. hetenként 2 óra. Rendgyakorlatok : Menetelés, meg
állás. Rendek és kettős rendek alakítása. Kanyarodások, ellenvo- 
nulások. Szabadgyakorlatok: Támadó, védő, lebegő állások ösz- 
szekötve kéz-, láb és törzs gyakorlatokkal. Társas szabad gyakor
latok. Szertornázás: magas ugrás, mászás, rohamugrás, ló-nyujtó, 
korlát, létra, lebegő fa, svédpad. Futás 80 méterre. Tanár: Oláh.

Egyházi ének, heti 1 óra. Ugyanaz, mint az I. a. osztályban.

IV. osztály.

Vallás, heti 2 óra. Keresztyén vallástan Dr. Luther Márton 
kiskátéja alapján. Általános ismeretek. Isten és a világ. A megváltás. 
A megszentelés. Az igaz élet. Embertársaink és önmagunk iránti 
kötelességek. A hitélet ápolása. Kk. Hetvényi Lajos: „Keresztyén 
vallástan“ . Tanár: Mendöl.

Magyár, heti 4 óra. Stilisztika, verstani alapvető elemek, vers
formák. A legfontosabb polgári ügyiratok. „T o ld i“ elemzése „Toldi 
estéje". Havonként 2 Írásbeli dolgozat. Kk. R ied l: S tilisztika; 
Arany— Lehr: Toldi. Tanár: Dr. Nemes.

Latin, heti 6 óra. Alaktani ismétlés. Egyszerű mondat. Igeidők 
és módok. Összetett mondatok. Gerundialis és participialis szer
kezet, Oratio obliqua, függőkérdés. A verstan elemei. A hexameter. 
Olvasmányok: Curtius : Nagy Sándor Babylonban, Nagy Sándor 
halála. Caesar: Szemelvények a helvetesek ellen való hadjárat tör
ténetéből. Ovidius: Deukalion és Pyrrha, Orpheus és Eurydiee. 
Havonként két dolgozat. Kk. Dr. Hittrich : Latin nyelvtan I. és II. 
rész; Dr. H ittrich: Latin olvasókönyv a III. és IV. osztályok szá
mára. Dávid István : Rövid latin olvasó és gyakorlókönyv. Tanár: 
Dr. Nemes

Tlémet, heti 3 óra. Fordítás németre és magyarra. Beszéd- 
gyakorlatok. Versek emlékelése. Név és igeragozás. Havonként 2 
dolgozat. Kk. Schuszter: Német nyelvtan. Tanár: Dr. Nemes.

Történet, heti 3 óra. Magyarország története a mohácsi 
vésztől 1867-ig. Hazánk a jelenkorban: földrajz, közgazdaság, 
néprajz, művelődés, állami szervezet, Horvátország, a közös ügyek, 
Ausztria. Kk. : Dr. Szigethy L . : A magyarok története, II. rész.
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Helmár: Két térkép a magyar történethez. Tanár: Dr. Neumann.
természetrajz, heti 3 óra. (Növénytan). Az őszi flóra ki

válóbb képviselői. A növények külső tagoltsága. A biológiai és 
élettani anyag megértésére szükséges chemiai ismeretek röviden. 
A növények szövet- és élettana. Az osztályozás elvei. Linné rend
szere és a természetes rendszer s ennek keretében a növények 
négy köre. Növény gyűjtés. K k .: Dr. Szterényi— Szalóki R. Nö
vénytan a IV. osztály számára. Tanár: Plenczner.

Mennyiségtan (Algebra), heti 3 óra. Bevezetés az algebrába. 
Összeadás »kivonás, szorzás és osztás algebrai egész és tört szá
mokkal. A két és több taguak második és harmadik hatványa. Az 
oszthatlanság, a legnagyobb közös osztó és legkisebb közös több
szörös. Elsőfokú egyenletek egy ismeretlennel. Arányok és arányiatok. 
A végzett tananyag köréből megfelelő számú házi és havonként 
egy iskolai dolgozat. K k .: D r. König— D Beke „Algebra“ . Tanár: 
Hraskó.

mértani rajz, heti 2 óra. Planimetriai szerkesztések. A kör 
érintőire vonatkozó szerkesztések; két kör relativ helyzete. Az el
lipsis, parabola és hyperbola ismertetése, alkotó részei, szerkesz
tése és érintője. Stylizált levelek és virágok rajzolása nagyméretű 
lapminták után. Kézikönyv : Rajzoló Geometria IV. rész. Dr. Horti— 
Szinte. Tanár: Sziráczky.

Torna, hetenként 2 óra. Tananyag mint Ill-ban Tanár: Oláh.
Cgyházi ének, heti 1 óra. Ugyanaz, mint az I. a. osztályban.

V. osztály.

Vallás, heti 2 óra. A biblia könyveinek rendszeres ismertetése. 
Szemelvények olvastatása és magyaráztatása. Kk. Batizfalvy — 
Bereczky: „Bibliaismertetés“ . Károly i: „Szt. 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 möballadák ismertetése és 
emlékelése; a ballada és románc elmélete. Havonként Írásbeli 
dolgozat Kk. Riedl Frigyes : Retorika és Gregus—Beöthy : Magyar 
balladák. Tanár: Wünschendorfer.

Latin, heti 6 óra. Olvasmányok: Cicero, „De imperio Cn. 
Pompei“ és „Pro Archia“ beszédeinek java része. Ovidiusból: A 
költő önéletrajza (könyvnélkül is), Midas király, Lupercal, Róma
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alapítása könyvnélkül is), Remus halála, Fabiusok veszte, Újév 
napja, Terminálja, Quinquatrus niaiores. Az irodalomtörténetből: 
Cicero s Ovidius élete és müvei. A régiségtanból: A római nép 
alkotmánya a királyok és a köztársaság korában. Itália és a pro
vinciák. Havonként 2 iskolai dolgozat, minden harmadik ^latinról 
magyarra. Kézikönyvek: Dr. Kont Ignác: M. T. Ciceronis de 
imperio Cn. Pompei; Dr. Geréb József: M. T. Cicero vedőbeszéde 
A. Lie. Archias ügyében; Dr. Schmidt M árton: Római régiségek; 
Dr. Csengeri János : Szemelvények O vid iusból; Köpesdy—Cserép : 
Latin Stílusgyakorlatok az V. osztály számára. Tanár: Saskó.

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

Német nyelv, heti 3 óra. Az alaktan rendszeres összefogla
lása. Olvasmányok fordítása németről magyarra és viszont. Beszéd- 
gyakorlatok. Költemények fordítása és emlékelése. Kéthetenkint 
írásbeli dolgozat. Kk. Schuster Alfréd : Német nyelvkönyv II. r. 
Tanár: Wünschendorfer.

Történet, heti 3 óra. Az Ó-kor története: a keleti népek, a 
görögök és rómaiak 476-ig Kr. u. Kk. Dr. Szigethy L . : Egyete
mes történet I. rész. Kogutovicz : Történelmi atlasz. Tanár: Dr. 
Neumann.

Mennyiségtan, heti 3 óra. a) A lgebra: Elsőfokú egyenletek 
két és több ismeretlennel. Négyzetgyök s a másodfokú egyenlet. 
Köbgyök. b) Geometria : Az egyenesek fekvése a síkban, a sík
idomok részletes ismertetése, síkidomok egybevágósága, hasonló
sága és területszámitása. A végzett tananyag köréből megfelelő 
számú házi és havonként egy iskolai dolgozat. Kk. : Dr. König— 
Dr. Beke „Algebra“ . Lutter—Eberling : „Geometria“ . Tanár: Hraskó.

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

Görögpótló magyar, heti 3 óra. Homeros Iliása s a Home- 
rosra, görög mondakörre, Trójára vonatkozó tudnivalók. Hcrodotos 
élete és müvéből szemelvények. A magyar epikai költészetből:



Tinódi Sebestyén, Buda veszéséről s Terek Bálint fogságáról. 
Gyöngyösi István, Porából megéledett Plioenix. Arany János Buda 
halála. A magyar történetirókból: Heltai, Kemény, Szalárdi, Bethlen, 
Cserei, Apor történetírók élete és müveikből szemelvények. Kk. 
Kempf Homeros Hiasa. Geréb József: Szemelvények Herodotosból, 
Badics Ferenc: Magyar irodalmi olvasókönyv I. rész. Tanár: Liska.

Görögpótló rajz, heti 2 óra. Stylizált levelek és virágok, kü
lönféle stilii ékítmények rajzolása és festése nagyméretű lapminták 
után. Egyszerű stereometriai testeknek szemlélet alapján való 
rajzolása és árnyékolása ceruza, szén és krétával. Tanár : Sziráczky.

Torna, hetenként 2 óra. Rendgyakorlatok: kettős rendek 
alakítása menetközben, szakadozás, kanyarodás, felvonulások. 
Szabadgyakorlatok: kargyakorlatok összekötve lábgyakorlatokkal 
ellenoldalulag is. Szeitornázás : (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 megalapítá
sától a Westfáliai békéig. Kk. Bereczky: „A keresztyén egyház 
története“ . Tanár: Mendöl.

Magyar, heti 3 óra. A verstan szabályainak ismertetése után 
a költői műfajok elmélete. Műremekek alapján e teória kifejtése. 
Schakespére Coriolanusa alapján a dráma elmélete és szerkezete. 
A képzőművészeti ismeretek elemei. K k .: Riedl Frigyes Poetiká-ja. 
Shakespére—Petőfi: Coriolanus. Havonkint egy dolgozat. Tanár: 
Saskó.

Latin, heti 5 óra. Livius II. 28—33. XXI. 1—4. XXII. 1— 18. 
23—27. 43—45. Vergilius Aeneis I. ének egészen, VI. énekből 
szemelvények 156—450 sorig. A régiségtanból katonai, magán, 
vallásrégiségek. Livius, Vergilius élete és müvei. Havonként két 
iskolai dolgozat hol latin, hol magyar szövegnek fordításával. 
Nyelvtan, mondattan az olvasmányokkal s különösen a magyar 
szövegnek latin fordításával kapcsolatban. K k : Kalmár E lek: Sze
melvények Titus Livius római történetéből. Pirchala Im re : P. Ver
gilb Maronis Aeneidos 1—VI. ének. Szabó—Wirth Stílusgyakorla
tok a VI. o. számára. Dr. Schmidt M árton: Római régiségek 
Tanár: Liska.
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Görög, heti 5 óra. Xenoph. Memorab. IV. Kyros neveltetése. 
12 fej. Kyros beszéde halálos ágyán 11 fej. Memorab. I. Sokrates 
vallásossága. 9. Memorab. II. A barátság becse 2 fej. A munka 
nem szégyen 4 fej. Theognis, Simonides, Anakreonból szemel
vények. A nyelvtanból a „m i“ végű és a rendhagyó igék. Mon
dattan az olvasmánnyal kapcsolatban. Havonkint 2 iskolai dolgo
zat. Kk. Szamosi János : Görög nyelvtan. Geréb József: Görög 
prózai szemelvények Herodotos, Xenophon és Platon irataiból. 
Dr. Keczer Géza: Anthologia lyrica Graeca. Tanár: Kutlik,

Német, heti 3 óra. A német mondattan rendszeres tárgyalása; 
a verstan elemei. Olvasmányok beszédgyakorlatokkal: Ungarn, Die 
Donau, Deutschland, Loreley, Berlin, Barry, Lied des Alpenhirten, 
Aus Tirol, Europa. Der Fuchs und die Trauben, Der Löwe und 
die Maus, Rotkäppchen, Dornröschen, Frau Holle, Siegfried, Inhalt 
des Nibelungenliedes, Das Grab in Buscuto, die Grenadiere, Der 
Handschuh, Polykrates, Ritter Toggenburg. Két hetenkint Írásbeli 
dolgozat. Kk. Schuster Alfréd : Német nyelvtan III. r. és Schiller 
balladái és románcai. T aná r: Udvardy.

Történet, heti 3 óra. A középkor s az újkor története 1648-ig 
Kk. Dr. Szigethy L. : Egyetemes történet, II. rész. Kogutovicz : 
Történelmi atlasz. T aná r: Dr, Neumann.

Mennyiségtan, heti 4 óra. a) Algebra: A hatványozás általá
nosítása. Számrendszerek ; tizedes törtek. Logarithmusok. Arith- 
nietikai és véges geometriai sor. b) Geometria : A kör. Geometria 
és trigonometria. Magasság- és távolság mérések. Kk. Dr. König— 
Dr. Beke: „Algebra“ . Dr. Lutter—Eberling: „Geometria“ . Polikeit 
„Logarithmus táblák“ . Tanár: Neumann.

Természetrajz, heti 3 óra. (Ásvány- és vegytan) Chemiai és 
ásványtani alapfogalmak. A már szerzett chem. ismeretek kibőví
tése. Elem, vegyület, elegy, keverék; bázis, sav, só fogalma; mes
terségesen előállított sók, gyakorlati értékük. Chemiai átalakulások. 
Kristályrendszerek. Ásványrendszer. Legfontosabb ásványok leírása 
s ezekkel kapcsolatosan az egyszerű és összetett kőzetek leírása. 
A geológia alapfogalmai. Kk. Dr. Hankó—Melczer: Ásványtan és 
chemia, Dr. Szterényi : Kristályminták. Tanár: Plenczner.

Görögpótló magyar, heti 3 óra. Szemelvények a görög és a 
klasszikus vcrsmértékü magyar lírai költészetből. Sophokles : Anti
gonéjának s Euripides : Iphigenia Aulisban c. drámájának tárgya
lása, Kk. Badics: Magyar irod. olvasókönyv II. rész. Sophokles—
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Csiky : Antigone, E urip ides-Radó : Iphigenia Aulisban. Tanár: 
Udvardy.

Görögpótló rajz, heti 2 óra. Stereometriai testeknek és test
csoportnak rajzolása távlatilag különféle modorban ; utóbb haszná
lati tárgyak rajzolása és árnyékolása ceruza, szén, kréta és viz- 
festékkel. T anár: Sziráczky.

Zorna, hetenként 2 óra. Tantárgy mint V-ben. Tanár: Oláh.

VII. osztály.

Vallás, heti 2 óra. A keresztyén egyház története 1648-tól 
napjainkig. A magyar prot. egyház története a legújabb időkig. 
Kk. Bereczky : „A  magyar prot. egyház története“ . Tanár: Mendöl.

Magyar, heti 3 óra. A magyar nemzeti irodalom története 
Kisfaludy Károlyig. Szemelvények a jelesebb írókból. Havonkint 
egy dolgozat. Kk. Beöthy: Irodalomtörténet I. k. Tanár: Saskó.

Latin, heti 5 óra. C. Sallustius Crispus: De bello Jugur- 
thino müvéből 25 fejezet. Cicerónak Catilina elleni I. és IV. beszéde 
kihagyásokkal. Vergilius Aeneis-éből a VI. ének némi kihagyások
kal, a IX. énekből Nisus és Euryalus kalandja, a XII. énekből 
Aeneas és Turnus párviadala és Turnus halála. Az irodalomtörté
netből Sallustius, Cicero, Vergilius élete és müvei. A régiségtan
ból : a hadügyi régiségek átismétlése : a hitéleti és magánrégiségek. 
Kéthetenkint iskolai dolgozat, fordítás felváltva latinról magyarra és 
magyarról latinra. Kézikönyvek: P irchala: P. Vergilii Maronis 
Aeneidos lib ri X I I ; Dr. Hittrich Ödön : Sallustius Jugurtha ; Kö- 
pesdy : Ciceronis in L. Serg. Catilinam orationes quattuor; Cserny— 
Dávid: Latin stílusgyakorlatok, 3. rész. Dr. Schmidt Márton : Ró
mai régiségek. Tanár: Saskó.

Görög, heti 5 óra. Horn. Od. I. 1—444, II. 1 — 175, V. 1— 
115, 148— 170, 262—332, VI. 1—84, 247-332, VII. 298—347, 
XI. 1—50, 90—234, XIV. 30— 198. Herod. Themistokles 5 fej 
(VII. 138 — 143.) Á thermopylaii csata. 8 fej. (VII.) A salamisi csata 
9 fej. (VIII.) Havonkint 2 iskolai dolgozat. Kk. Dr. Csenged János: 
Szemelvények Homeros Odysseiájából. Geréb József: Görög prózai 
szemelvények Herodotos, Xenophon és Platon műveiből. Tanár : 
Kutlik.

Tlémet nyelv, heti 3 óra. A német irodalom ismertetése a leg
régibb kortól Lessingig. Goethe Hermann und Dorotheájának for-



ditása. Havonkint egy Írásbeli dolgozat. Kk. : Schuster A. Német 
irodalomtörténet 1. és Goethe Hermann und Dorothea. Tanár: Lang.

Cörténet, heti 3 óra Az újkor története 1648-tól a jelenkorig. 
Európa s Amerika államainak ismertetése a jelenkorban. Kk. Dr. 
Szigethy L . : Egyetemes történet, III. rész. Kogutovicz: Történelmi 
atlasz. Tanár: Dr. Neumann.

Mennyiségtan, heti 3 óra. a) Algebra : Egyszerű és kamatos 
kamatszámítás; állandó betétek; járadékok; törlesztési tervek. A 
végtelen geometriai sor, kapcsolatban a szakaszos tizedes törtekkel. 
A másodfokú egyenlet elmélete. Redukálható egyenletek. A másod
fokú függvények szélső értékei, b) Geometria: A pont coordinátai, 
két pont távola. Hasáb, gúla, henger, kúp és gömbszámitás. Kk. 
Dr. König—Dr. Beke : „Algebra“ . Dr. Lutter—Eberling : „Geomet
ria “ . Polike it: „Logarithmus táblák“ . Tanár: Neumann.

Természettan, heti 4 óra. A szilárd, cseppfolyós és légnemű 
testek mechanikája. Akustika. Optika. Kk. Fehér—Szekeres: „K í
sérleti természettan“ . Tanár: Hraskó.

Görögpótló magyar, heti 3 óra. Thukydides és Demosthenes 
kapcsolatban a magyar történetírókkal és szónokokkal. A görög 
irodalom korszakai és főképviselői. Kk. Schill Salamon: Görög 
irodalomtörténet. Szilasi M ó ric : Szemelvények Thukydidesből.
Jancsó Benedek : Görögpótló magyar irodalmi olvasmányok. Dr. 
Földi József: Demosthenes válogatott beszédei. Tanár: Mocskonyi.

Görögpótló rajz, heti 2 óra. Építészeti díszletek, gyümölcs 
utánzatok, állatfők rajzolása és festése; később természet után 
rajzolás és festés. Tanár: Sziráczky.

£orna, hetenként 2 óra Rendgyakorlatok: Kettősrendek
alakítása menetközben kanyarodásokkal, szögvonulás és felvonu
lások. Húzódás. Szabadgyakorlatok ■. Ellenoldalu súlyzó és vasbot 
gyakorlatok. Társasgyakorlatok. Szertornázás : magasugrás, távol-, 
roham-, bak, nyújtó, korlát, rúdugrás, súlyemelés, mászás. Tanár: 
Oláh.

Vili. osztály.

Vallás, heti 2 óra. Evang. hit- és erkölcstan. Kk. Bancsó 
„Keresztyén hit- és erkölcstan“ . Tanár: Mendöl.

magyar, heti 3 óra. A magyar nemzeti irodalom története 
Kisfaludy Károlytól olvasmányokkal. Havonként egy Írásbeli dol
gozat Kk. Beöthy: Irodalomtörténet II r. Tanár: Udvardy.

3



36

Latin, heti 4 óra. Hör. Od. I. 1. 2. 4. 7. 11. 22. 37. II. 3. 
10. 14. 16. 17. 18. III. 1. 2. 3. 6. 9. 30. IV. 7. Epodos 2. 7. Sat. 
I. 1. 9. Ars poetica szemelvényekben. Cicero De off. II. 9. 10. 11. 
12. 13. 14. 15. 16. Tacitus Annales szemelvények I. 1. 2. 3. 4. 5. 
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. II. 69. 70. 71. 72. Irodalomtörténet vázlata 
az olvasott írók részletes ismertetésével. Régiségtan. Havonként 2 
iskolai dolgozat. Kk. Wirth G yula : Szemelvények Q. Horatius FI. 
müveiből. Csengeri János M. Tu lli Ciceronis de off. 1. III. Dr. 
Schmidt A ttila : Szemelvények P. Corn. Tacitus. Annaleseiből. Dr. 
Cserép József: Római régiségek. Tanár: Liska.

Görög, heti 4 óra. Horn. Ilias VI. 119—236. 369—529. VII. 
1—322. XVIII. 369—617. Platon Apológiájából és Kritonjából sze
melvények. Homeros, görög mondavilág, homerosi kérdés; görög 
bölcselet, Platon irodalmi működése. Havonként 2 iskolai dolgozat. 
Kk. Csengeri János : Homeros Iliasa. Geréb József: Görög prózai 
szemelvények Herodotos, Xenophon és Platon irataiból. Tanár: 
Liska.

Német, heti 3 óra. A német klasszikusok kora, Goethe és 
Schiller részletes jellemzésévéi. Teliből az I., II., III. felvonás mel
lett szemelvények. Fordítási gyakorlatok magyarról németre. Kk. 
Heinrich : Tan- és Olvasókönyv IV. r,, Wilhelm Teli és Endre i: 
Stílusgyakorlatok. Kéthetenként Írásbeli dolgozat. Tanár: Udvardy.

történet, heti 3 óra. A magyar nemzet története 1867-ig, 
tekintettel a világtörténeti kapcsolatra. Magyarország ismertetése a 
jelenkorban. Kk. Dr. Szigethy L . : A magyar nemzet története s a 
mai magyar állam ismertetése. Kogutovicz: Történelmi atlasz. Ta
nár : Dr. Neumann.

mennyiségtan, heti 2 óra. a) Algebra : A kombinatórika ele
mei. Binomiális tétel. Az algebra összefoglaló áttekintése, b) Geo
metria : A gömbháromszögtan cosinus tétele és alkalmazása geog
ráfiái helyek távolságának meghatározására. A geometria összefog
laló áttekintése. Kk. Dr König—Dr. Beke : „Algebra“ . Dr. Lutter — 
Eberling „Geometria“ , Polikeit: „Logarithmus táblák“ . Tanár:
Neumann.

Természettan, héti 4 óra. Hőtan. A mágnesség és elektro
mosság. A kozmográfia elemei. Kk. : Fehér— Szekeres „Kísérleti 
természettan“ . Tanár: Hraskó.

Bölcsészet, heti 3 óra. A lelki tünemények ismertetése. A 
helyes gondolkodás : logikai fogalom ; Ítélet, következtetés, rend-
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szer és tudomány. Fejezetek Lehman és Ranschburg munkáiból. 
Kk. Szitnyai: Lélektan és Logika. Tanár: Dr. Nemes.

Görögpótló magyar, heti 2 óra. A görög filozófia Arístote- 
lesig. Olvasva : Plafonból: Apologia, Kriton. A görög művészet főbb 
alkotásainak bemutatásokkal való ismertetése. Kk. Alexander— 
G yom lai: Platon és Aristoteles. Zsámboki G yula : A görög mű
vészet kiválóbb alkotásainak ismertetése. Schill Salamon: Görög 
irodalomtörténet. Tanár : Dr. Nemes.

Görögpótló rajz, heti 2 óra. Virág és gyümölcs utánzatok, 
emberi és allatfők rajzolása részben fősz, részben viasz minták 
után; a Il- ik  félévben természet után rajzoltak és festettek. Tanár: 
Sziráczky.

Corna, heti 2 óra. Tantárgy mint VII-ben. Tanár: Oláh.

B) Rendkívüli ta n tá rg ya k .

Ggészségtan, heti 2 óra. Az emberi test szerkezete, a szervek 
életműködései; a levegő, a viz, a talaj, a ruházat az egészségtan 
szempontjából. Az iskolák egészségtana. Akut és chronicus fertőző 
betegségek (himlő, diphteritis, tuberkulózis, stb). A fontosabb mér
gezések. Az alkoholizmus. Hirtelen halálnemek (napszúrás, hőguta 
stb.) Az első segély nyújtása. E tárgyat tanulta kötelezőleg a VII. 
osztály. Tanár: Dr. Tóth Pál.

Francia nyelv, heti 2 óra. A névmások; avoir és étre. Ren
des ragozásu igék. Fordítás franciából magyarra és viszont. Kk. 
Bartos—Chovancsák : Francia nyelv- és olvasókönyv kezdők és 
haladók részére. A tanfolyamon résztvettek : Inczédy László III. o. 
t. mint kezdő; haladók: Scholtz László, Stefanik Károly V ili. o. 
t., Bárány Dezső, Gohér Mihály, Grosz Jenő, Medvegy Mihály, 
Holub János VII. o. t. és Gerlei Ferenc II. o. tanuló. Tanár: Dr. 
Nemes Béla.

Szabadkézi rajz. Szabadkézi rajz órára heti 2 órában 21 ta
nuló járt. A kezdők stilizált levelek és virágok, különféle stilü ékít
mények rajzolásában, festésében gyakorolták magukat; a haladók 
egyszerűbb tájképeket, csendéleti képeket rajzoltak és festettek. Évi 
tandíj 12 korona volt. Tanár: Sziráczky.

Műének. (1. tanulói daloskör.)
Zene. (1. tanulói zenekör.)
Gyorsírás. (1. tanulói gyorsírókor.)
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Vivás. A kardvívást október 15-től február 15-ig heti 2 órá
ban 8 tanuló gyakorolta. A jelzett időre a tanulók 20 kor. tan
dijat és 4 kor. szerhasználati dijat fizettek. A vivők nevei: Le-
hoczky István VIII. o., Thury Sándor, Scholtz László, Kovács 
Endre, Tolnay Ferenc VII. o. t., Markovics Béla VI. o. t , Kovács 
Géza és Abonyi Pál V. o. tanulók. T aná r: Oláh

C) M agyar s tilfe la dyáo yok .

V. osztály.

Tanár: Wünschendorfer

1. A velszi bárdok. 2. Hogyan Írja le Tinódi Drégel elestét és 
Szondi hősi halálát? 3. Definitiók és divisiók (Példák). 4. Zrínyi, 
a költő, utolsó vadászata. (Olvasmányok alapján). 5. A folyó, mint 
az emberi élet képe. 6. Kossuth beszéde. (Méltatás.) 7. A szónoki 
beszéd részei. 8. A székely népballadák. (Olvasott példák alapján)

VI. osztály.

Tanár: Saskó.

1 A honvágy érzelme a lírai költészetben. 2. Mikép véde
kezzünk a hideg ellen? 3. Az elégiái elem Kisfaludy Károly „M o
hácsodban és Kölcsey Ferenc „Zrínyi dalá“ -ban. 4. Az alföld 
szépsége Petőfi költészetében. 5. Aki minden tüskétől irtózik, soha
sem jut át az erdőn. 6. A Zrinyiász epizódjai. 7. Verskisérlet. 8. 
Miben különbözik a drámai költészet az epikai és lírai költészettől ? 
9. Az epikai és drámai hős.

VII. osztály.

Tanár: Saskó.

1. Őszi gondolatok. 2. „Ének Pannónia megvételéről“ ismer
tetése. 3. Balassi Bálint lírája. 4. Zrínyi Miklós jelleme a Zrinyiász 
alapján. 5. Iparkodjál kitűnni, de óvakodjál feltűnni. 6. Solamen 
miseris socios habuisse malorum 7. Műfordítási kísérlet, Vergilius 
Aeneiséből. 8. Kisfaludy Sándor regéi. 9. A nyelvújítás korabeli 
szóalkotásnak meg nem engedett módjai



3i;

VIII. osztály.

Tanár: Udvardy.

A hazafias elem Kölcsey lírájában. — Petur és Biberach pár
huzamos jellemrajza. — Vörösmarty, a lírikus. — Karácsonyi gon
dolatok — Minden ember a maga szerencséjének kovácsa. — A 
Toldi trilógiáról, különös tekintettel forrásaira. — Középiskolai 
tanulmányaink végén.
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D) Tafytárgy beosztás

T a n á r
Tantárgyak óra-

I. a. I. b. 11. a. II. b III.

Hraskó Kálmán Mennyis. 4

Kutlik Endre Rajz 3 Földr. 3 
Rajz 3

Lang János Latin 6

Liska János Latin 6 
Magy. 5

Mendöl Lajos Vallás 2
Term. r. 3 Vallás 2 Vallás 2

Mocskonyi József

Dr. Nemes Béla

Neumann Jenő Számt. 4 
Term. r. 2 Számt. 4 Szállít. 3

Dr. Neumann Jenő Tört. 3

Oláh Miklós Torna 2 Torna 2 Torna 2 Torna 2 Torna 2

Plenczner Lajos Földr. 3 Német 4 
Földr. 2

Saskó Samu

Szeberényi László Latin 6 
Szépir. 1 Latin 6 Latin 6

Sziráczky Gyula Rajz 3 
Szépir. 1

Rajz 3 
Szépir. 1 Rajz 2

Udvardy Sándor Magy. 5 
Földr. 3

Wiinschendorfer Aladár Magy. 5 
Term. 2 
Szépir. 1

Magy. 4

X. Y. Számt. 4 
Földr. 3

Magy. 5 
Term 2

Összesen: 2 6 + 2 + 2 6 2 6 + 2 + 2 6 28

Osztályfanárok: Udvardy Sziráczky Kutlik Hraskó I ’lenczner
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az 1913—14. taoívrc.

száma osztályonként
Ossz.

IV. V. VI. VII. VIII.

Mennyig. 3 Mennyis. 3 Fizika 4 Fizika 4 18

Görög 5 Görög 4 18
Latin 6 
Német 3 Német 3 18

Latin 5 Görög p. 2 18

Vallás 2 Vallás 2 Vallás 2 Vallás 2 Vallás 2 18

Görög 5 Görög 5 10
Lalin 6 
Magyar 3 
Német 3

Görög p. 3 Bölcsészet 3 18

Mennyis. 3 Mennyis. 2 18

Történet 3 Történet 3 Történet 3 Történet 3 Történet 3 18

Torna 2 Torna 2 Torna 2 Torna 2 18

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

Latin 5 Magyar 3 
Görög p. 3

Latin 4 
Magyar 3 18

19

Rajz 2 Rajz 2 Rajz 2 Rajz 2 Rajz 2 20

Magyar 4 Görög p. Német 3 18

Magyar 3 
Német 3 18

Mennyis. 4 18

28 3 3 + 2 + 3 3 35 34 307

Lang Dr. Nemes Wünschen-
dorfer

Liska Saskó



IV.

A tai)úlók otVSora,
Vallása és lakóhlye.

I. a. osztály.

(Osztálytanár: Kutlik.)

I F
o

ly
ó

sz
ám

, Név,, vallás Lakóhely

Baranyai István ág. h, ev. Nagybánhegyes, Csanád m
Belez Mór izr. B.-szentandrás Békés m.
Biró Tibor „ Szarvas Békés m.
Borgulya Mihály ág, h. ev. yy yy yy

5 Burák Mihály „ „ „ n y y

Csicsely Mihály „ „ „ yy yy

Csonka István „ „ Orosháza „
Czesznak Mihály „ „ „ Szarvas
Dankó Samu „ „

10 Dauda Lajos „ „ „ yy

Dauda László „ „
Dauda Mihály „ „ „ y y y y

Diener József izr.
Emészt Mihály ág. h. ev. y y y y

15 Fisbein Imre izr.
Fromm Ervin ág. h. ev. Székudvar, Arad m.
Glasner Béla izr. Szarvas Békés m.
Gyurik János ág. h. ev. y y y y y y

Halasi Mihály „ „ „ y y y y y y

20 Haviár László „ „ „
Holub János „ „ „ y y y y y y

Horváth Sándor „ „ „ Tótkomlós „ y y
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Fo
lyö

sz
ám

 |

Név, Vallás Lakóhely

25

Hruska János ág. h. ev. 
Kapuszta István „ „ „ 
Kasnyik Pál „ „ „

Szarvas, Békés m.
f f  f f  f f  

f f  f f  f f

30

Kepenyes Mihály „ „ „ 
Klein Mihály izr.
Kolompár István ág. h. ev. 
Kovács György ág. h. ev. 
König Izidor izr.

f f  f f  t f 

f f  f f  f f  

f f  f f  f f  

• f  f f  ff 
tf ff ff

35

Kürtösi Zoltán ág. h. ev. 
Lada János ref.
Liska Ferenc ág. h. ev 
Medvegy Mihály „ „ „ 
Mocskonyi Géza „ „ „

ff ff ff
Lajoshalma „  „  
Szarvas „  „

ff ff ff 
ff ff ff

40

Német Imre izr.
Ogerlács Vazul gör. kel. 
Petrás György ág. h. ev. 
Reich Jenő izr.
Scherfer Géza izr.

Fekete puszta, Veszprém m. 
Zsidvoni, Krassószörény m. 
Szarvas, Békés m.

ff f f  f f

45

Sebes Sándor izr.
Sonkoly György ág. h. ev. 
Szlovák Miklós „ „ „ 
Tárnyik György „ „ „ 
Thúry György „  „ „

Szeghalom „  „  
Szarvas „  „

f f  f f  f f  

f f  f f  f f  

f f  •• f f

50

Tolnay Lajos ref.
Tóth Pál ág. h. ev. 
Uhljár János ág. h. ev. 
Ungár Ernő izr.
Varga János ág. h ev.

B.-szentandrás, Békés m. 
Szarvas, Békés m.

*f  f f  f f  

f f  f f  f f  

v f  f f

Összesen : 50.

I. b. osztály.

(Osztálytanár: Hraskó.)

Balázs Gyula róm. kath. Szarvas, Békés m.
Barton Lajos „ „ f f  f f  f f

Bencsik István „ „ B.-szentandrás, Békés m.
Borgulya Márton ág. h. ev. Szarvas, Békés m.

5 Brlás Pál „ „ .. f f  f f  t f

Brusznyiczky János „ „ „ f f  f f  f f

Buda István „ „ „ Tótkomlós „  „
Csiszár József róm. kath. Szarvas, „  „
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E
13
■r

‘O
>>
O

U-

Név, lakás Lakóhely

Czakó József róm. kath. Endrőd, Békés m.
10 Dispiter János ág. h. ev. Szarvas,

Dóczy Antal ref. Öcsöd, „  „
Gaál István ág. h. ev. Szarvas, „  „
Greksza György „ „ „ f f  f f  f f

Gyulai János „ „ „ f f  f f  f f

15 Gyurik Sándor „ „ „ f f  f • f f

Kálló Elemér róm. kath.
Kiss Mihály ág. h. ev. f f  f f  f f

Kiss Mihály „ „ „ f f  f f  f f

Komár János „ „ „ f f  f f  f f

20 Kornidesz János „ n „ f f  f f  f f

Kovács Géza róm. kath. M.-szállás, J.-N.-K.-Sz. m.
Krebsz Gyula „ Szarvas, Békés m,
Krsnyák Sámuel ág. h. ev. f f  f f  f f

Kugyela János „ „ „ f f  f f  f f

25 Laurik látván „ „ „
Lévay Béla róm. kath. f f  f f  f f

Litauszky János ág. h. ev. f f  f f  f f

Majerik Jenő „ „ „ f f  f f  f f

Matusik János „ „ „ f  f f  f f

30 Melis János „ „ „ f f  f f  f f

Mikolay Mihály » f f  f f  f f

Oravecz István „ „  „
Palcsek Vilmos „ „ „ Alberti-Irsa, Pest m.
Palkovics Emil „ „ „ Szarvas, Békés m.

3 5 Privler Gyula róm. kath. f f  f f  f f

Rákosi Ottó ág. h. ev. f f  f f  f f

Reidl Jakab ág. h. ev. Kuczura, Bács m.
Renglovics T ibor róm. kath. Szarvas, Békés m.
Ruzsicska György ág. h. ev. f f  f f  f f

40 Scholtz Gyula ág. h. ev. f f  f f  f f

Sinka István róm. kath.
Siska Vladimir János ág. h. ev. Bácsujfalu, Bács m
Steigauf József róm. kath. Szarvas, Békés m.
Ugray Zoltán róm. kath. f f  f f  f f

45 Vityasz János ág. h. ev. f f  f f  f f

Zsigmond Sándor ág. h. ev. f f  f f  f f

MAGÁNTANULÓ:

I Miklya András | Szarvas, Békés m.
Összesen: 47.



II. o&etály.

(Osztálytanár: Plenczner.)

Fo
ly

ós
zá

m
 |

Név, vallás Lakóhely

Adamkovics Ádám ág. h. ev. Nagylak, Csanád m.
Andrékovics János „ „ „ Szarvas, Békés m.
Bankó István „ „ „ f f  f f  f f

Bolla István „ „ „ Pusztaföldvár, „  „
5 Brózik Gyula „ „ „ Szarvas, ,,

Csik Elemér „ „ „ Temesbökény, Tcmes m.
Deneberg Jenő izr. Szabadka, Bács-Bodrog m.
Dénes János ág. h. ev. Kiscsákó, Békés m.
Dolesch Gyula róm. katli. Szarvas, „  „

10 Erdei Gábor ref. Gyoma,
Frcska György ág. h. ev. Szarvas, „  „
Garay Andor ág. h. ev. Petrőcz, Bács-Bodrog m.
Gerlei Ferenc izr. Szarvas, Békés m.
Gyökössy Gyula ref. f f  f f  f f

15 Haász Imre izr.
Horeczky Béla ág. h. ev. Tiszaföldvár, J.-N.-K. Sz. m.
Kárándi László ref. Alsólugos, Bihar m.
Kiss Ferenc róm. katli. B.-szentandrás, Békés m.
Konrád Gyula róm. kath. Szarvas, Békés m.

20 Kovács Endre róm. kath. Tiszaföldvár J.-N.-K. Sz. m.
Kovács Mihály ág. h. ev. Szarvas, Békés m.
Kuchta Sámuel „ „ „ Berencsfalu, Hont m.
Kvasz Kornél „ „ „ Kölpény, Bács-Bodrog m.
Legyesi Samu „ „ „ Szarvas, Békés m.

25 Liska János „ „ „ f f  f f  f f

Litauszky János „ „ „ f f  f f  t f

Litavecz Pál „ „ „
Lustyik Mihály „ „ B f f  f f  f f

Marozsi László „ „ „
30 Marsai Jenő „ „ „ f f  f f  f f

Marssó József róm. kath. f f  f f  f f

Matajsz Pál ág. h. ev. Tólkomlós, „ „
Mohács Albert róm. kath. Czibakháza, J.-N.-K. Sz. m.
Moravcsik József ág. h. ev. Szarvas, Békés m.

35 Nagy István „ „ . f f  f f  f f

Palkovics Gyula „ „ „ f f  f f  f f

Pecz Ferenc ref. Öcsöd, „  „
Péterffy Jenő róm. kath. Szarvas, „  „
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Név, vallás Lakóhely

Piliszky József ág. h. ev. Szarvas, Békés m.
40 Plenczner Sándor „ „ „ y y  y y  y y

Ridegh János „ „ „ y y  y y  y y

Rohony Gábor „ „ „ y y  y y  y y

Ruzsicska György „ „ „ y y  y y  y y

Salacz Gábor róm. kath.
45 Sarlay Ferenc ág. h. ev. y y  y y  y y

Scherfer Imre izr.
Sinka Ferenc róm. kath. B.-szentandrás, Békés m.
Sinkovics György ág. h. ev. Szarvas, Békés m.
Szabó Jenő unitárius y y  y y  y y

50 Szarka Lajos róm. kath y y  y y  y y

Szilágyi Lajos ref. Gyoma, „  „
Sziráczky Sándor ág. h. ev. Szarvas, „  „
Szlovák Pál „ „ „
id. Szrnka Pál „ „ „

55 ifj. Szrnka Pál „ „ „ y y  y y  y y

Tisljar János „ „ „ y y  y y  y y

Veiczner Ignácz izr. y y  y y  y y

Vincze Endre ref. Gyoma, „  „
Vitális János róm. kath. Szarvas, „  „

60 Vitális József ág. h. ev. Melencze, Torontál m.
Winternitz Ferenc róm. kath. Györgykirályság Csongr. m.

M AGÁNTANULÓ K:
Masznyik Jenő ág. h. ev. I Gyorok, Arad m.
Povázsay András ág. h. ev. | Szarvas, Békés ni.

Összesen : 63.
III. osztály.

(Osztálytanár: Lang.)
Antal János ág. h. ev. Tótkomlós, Békés m.
Arany Béla ref. Gyoma,

1 Adász jánös ág. h. ev. Szarvas, „  „
Bajza Márton „  „  „ Antalfalva, Torontál m.

5 Barta Pál róm. kath. Czibakháza, Békés m.
Bencsik Lajos róm. kath. B.-szentandrás „ „
Boldoczky Gusztáv ág. h. ev. Petrőc, Bács-Bodrog m.
Bolla Sándor ág. h. ev. Pusztaföldvár, Békés m.
Csicsely János ág. h. ev. Szarvas, Békés m.

10 Demcsák Lajos „  ,. „ y y  f y  y y
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I
Név, vallás Lakóhely

"o
lu

15

20

25

30

35

40

45'

Gaál János ág. h. ev. 
Galambos László izr.
Glück Jenő izr.
Herber János ág. h. ev. 
Hcrcegh Károly róm. kath. 
Herdi Ferenc ref.
Inczédy László ág. h. ev.
Janurik György ,. „  „
Kasnyik János „  „  „
Kepenyes András „  ,, „
Király Sándor ,, „  „
Konrád Jenő r kath. 
Krizsánszky Mihály róm. kath. 
Liska Jenő ág. h. ev.
Marosi Tibor r. kath.
Marsai Sándor ág. h. ev. 
Misik János „  „  „  
Ország Pál izr.
Pap András ref.
Piliszky Lajos ág. h. ev. 
Podani Pál ág. h. ev.
Privler Pál róm. kath.
Rohály Pál ág h. ev. 
Ruzsicska Andor ág. h. ev. 
Simon Endre róm. kath.
Sinka János róm. kath.
Schultz Sándor ág. h. ev. 
Schwarcz Emil izr.
>ziráczky István ág. h. ev. 
Szrnka Ferenc „  „  „
Szvák Pál „  „  „
Thury Jenő „  „  „
Tóth Imre ref.
Tóth Pál róm. kath.
Udvardy Sándor ág. h. ev. 
Ungár Zoltán izr.
Veiczner Jenő izr 
Veiczner Sándor izr.

Szarvas, Békés m.

Kucora, Bács-Bodrog m. 
Tápióbicske, P.-Pil.S-K.m . 
Gyoma, Békés m. 
Budapest, P.-Pil.-S.-K. m. 
Szarvas, Békés m

Orosháza,
Szarvas,

D.-sz.-márton K.-Küküllő m 
Kondoros, Békés m. 
Öcsöd, „  „
Szarvas, „  „

Felsővisó, Mármaros m. 
Szarvas, Békés m. 
Tápióbicske P.-Pil.-S.-K. m 
Szarvas, Békés m.

Öcsöd, „  ,,
B.-szentandrás, Békés m. 
Szarvas, Békés m.

Csorvás,

MAGÁNTANULÓK:

50
Keszthely Margit róm. kath. 
Paulovics József ág. h. ev.

Szarvas, Békés m.

Összesen: 50.
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IV. osztály.

(Osztálytanár: Dr. Nemes.)
Fv

lyó
sz

ám
 1

Név, vallás Lakóhely

Adamcsok Lajos ág. h ev. Kondoros, Békés m.
Bangya Géza „  „  „ Szarvas, „  „
Benczúr Imre „  ,, „ f f  f f  f f

Benczúr Lajos „  „  „ Csabacsüd, „  „
5 Blum László izr. Nagykörű, J.-N.-K.-Sz. m.

Brachna János ág. h. ev. Szarvas, Békés m.
Clementis György „  ,. „ Balassagyarmat, Nógrád m.
Dauda Sándor „  „  „ Szarvas, Békés m.
Fábri István „  „  „ f f  f f  f f

10 Fekete Kálmán róm. kath. Kondoros, „  „
Fertig Lothár ág. h. ev. Szarvas, „  „
Fromm Rezső „  „  „ Székudvar, Arad m.
Gulyás Jenő ref. Nagymajláth, Csanád m.
Herczegh Tibor róm. kath. Tápió-Bicske, Pest m.

15 Hnustyan István ág. h. ev. Nagylak, Csanád m.
Hriesik Márton „  „  „ Antalfalva, Torontál m.
Imro János „  „  „ f f  f f  f f

Király József „  „  „ Orosháza, Békés m.
Klein Imre izr. Szarvas, „  „

20 Komár Pál ág. h. ev.
Kreischer János „  „  „ Sajkásszentiván, Bács m.
Kuchta János „  „  „ Berencsfalu, Hont m.
Kürtösi József „  „  „ Szarvas, Békés m.
Litauszky János „  „  „ f f  f f  f f

25 Magyar Tihamér ref. f f  f f  f f

Majer Győző róm. kath. Tápiószentmárton, Pest m.
Majerik Dezső ág. h. ev. Szeghalom, Békés m.
Marssó István róm. kath. Szarvas, Békés m.
Marssó László „  „ f f  f f  f f

30 Medvegy György ág h. ev. f f  f f  f f

Medvegy István „  „  „ f  ’ f  f f

Melis Lajos „  „  „ f f  f f  f f

Mészáros Loránd ref.
Némedy Gyula ág. h. ev. f f  f f  f f

35 Nippold Károly „  „  „ Sajkásszentiván, Bács m.
Oncsik Pál „  „  „ Szarvas, Békés m.
Petru Koriolán gör. kel. Fehértemplom, Temes m.
Popják Béla ag. h. ev. Szarvas, Békés m.
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Pribelszky György ág. h. ev. 
40 Schreiber Gyula izr.

Sebes Pál izr.
Soós István ref.
Ungár László izr.
Varga László ref.

45 Winternitz Arnold róm. kath.

Szarvas, Békés m.
f f  f f  f f

Szeghalom „ „
Öcsöd,
Szarvas, „  „

f f  f f  f f

Józsefszállás, Csongrád m.

M AGÁNTANULÓ K:

Kecskeméthy László ref. Homokos, Temes m.
Kergyó György ág. h. ev. Tótkomlós, Békés m.
Masznyik Lajos „  „  „ Gyorok, Arad m.
Messzik Ernő „  „  „ Kiskér, Bács m.

Összesen: 49.

V. osztály.

(Osztálytanár: Wiinschendorfer.)

Abonyi Pál izr. Tiszaföldvár J.-N.-K -Sz. m
Adamkovics Ágost ág. h. ev Nagylak, Csanád m.
Badár Gábor ref Jurenákmajor, Békés m.
Bagi János róm. kath. B.-szentandrás, „ „

5 Bagi Lajos „  „ f f  f f  n

Bartha József,, „ Czibakháza, J.-N.-K.-Sz. m.
Bernáth Kálmán „ Nagyszénás, Békés m.
Biró Miklós izr. Tiszaföldvár J.-N.-K -Sz. m
Czirbusz Endre ág. h. ev. Kondoros, Békés m.

10 Galó Mihály „  „  „ Szarvas, „  „
Gazsó Imre róm. kath. B.-szentandrás „  „
Halász Imre izr. n  n  f f

Haviár István ág. h. ev. Szarvas, „  „
Hettmann Antal róm. kath. B.-szentandrás, „  „

15 Kishonthy Zoltán ág. h. ev. Szarvas, „ „
Klein Jenő izr. f f  f f  f f

Klenk József ág. h. ev. f f  í *  f f

< ■ Kovács Géza róm. kath. Tiszaföldvár J.-N.-K.-Sz. m.
1 Mikolay Tamás ág. h. ev. Szarvas, Békés m.

4
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20 Pálfi Dezső izr. Öcsöd, Békés m.
Petrie Miron gör. kel. Bégaszuszány Krassó-Sz. m
Pribelszky Pál ág. h. ev. Iklad, Pest m.
Spät Imre izr. Kápolnásnyék, Fejér m.
Tímár Péter róm. kath. Endrőd, Békés m.

25 Tóth László ref. Pécs, Baranya m.

MAGÁNTANULÓK:

Bally Sándor róm. kath. Békés, Békés m.
Lukács Erzsébet ág. h. ev. Orosháza, „  „
Reich Sándor izr. Szarvas, „  „
Schreiber Mariska izr.

»  99 99

Összesen: 29.

VI. osztály.

(Osztálytanár: Liska.)
Ardelean György gör. kel. Sajtény, Csanád m.
Brebovszky Jenő Mihály ág. h. ev. Orosháza, Békés m.
Breuer Béla ág, h. ev. Temesvár
Gabrinyi István „  „  „ Petrőcz, Bács-Bodrog m.

5 Gajdács László „  „  „ Tótkomlós, Békés m.
Granity Bogolyub gör. kel. Melencze, Torontál m.
Guttmann Andor izr. Erdrőd, Békés m.
Készt Béla „ Szarvas, „  „
Kiss Benő ág. h. ev. Felsőaradi, Torontál m.

10 Kiss Gyula róm. kath. B.-szentandrás, Békés m.
Koncz Lajos „  „ Kállój Nográd m.
Laudisz A. Lajos ág. h. ev. Szarvas, Békés m.
Markovich Béla róm. kath Katymár, Bácsbodrog m.
Marsai Andor ág. h. ev. Szarvas, Békés m.

15 Mayer Károly „  „  „ Sajkásszentiván, Bácsb. m.
Nagy Sándor „  „  „ Orosháza, Békés m.
Pokorny Lajos „  „  „ Nagylak, Csanád m.
Popjak Nándor „  „  „ Szarvas, Békés m.
Rajz Jenő Győző István r. kath. Orosháza, „  „

20 Sachs Gyula róm. kath. Szarvas, „  „
Saguly Ernő ág. h. ev. Pitvaros, Csanád m.
Schmidt Ádám „  „  „ Sajkásszentiván Bács.-B. m.
Simkovicz M ihály „  „  „ Szarvas, Békés m.
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Spahr Károly ág. h. ev. Homokos, Temes m.
2 5 Szaszler Frigyes „  „  „ Kiskőrös, Pest m.

Szerencsés Pál „  „  „ Mogyoród, „ „

Székely Lóránd „  „  ,, Iklad, „  .

Valentinyi Jenő „  „  „ Szarvas, Békés m.
Veres Béla „  „  „ y y  n  t f

30 Weinberger Lajos izr. Munkács, Bereg m.

M AG ÁNTANULÓ K:

Berthóty Magda róm. kath. Orosháza, Békés m.
Mezei János ág. h. ev. Aszód, Pest m.
Sulyok Endre „  „  „ Orosháza, Békés m.
Szilágyi József ref. Szarvas, „ „

Összesen : 34.

VII. osztály.

(Osztálytanár: Saskó.)
Ardeleán Mózes gör. kel. Ujozora, Torontál m.
Bagi Vince róm. kath. B.-szentandrás, Békés m.
Bárány Dezső „  „ Szarvas, „ „
Dietrich Miklós ág. h. ev. Bácsfeketehegy, Bács-B. m.

5 Garay Iván „  „  „ Petrőc, Bács-Bodrog m.
Gohér Mihály „  „  „ Kiskőrös, Pest m,
Grosz Jenő izr. Szarvas, Békés m.
Gulyás Vince róm. kath. Jászapáti, J.-N.-K.-Sz. m.
Holub János ág. h. ev. Szarvas, Békés m.

10 Kiss Kálmán „  „  „ Felsőaradi, Torontál m.
Kovács Endre „  „  „ Orosháza, Békés m.
Krausz Rezső izr. Tápióbicske, Pest m.
Krenyiczky János róm. kath. Szarvas, Békés m.
Kutas Emil ref. T.-sztmiklós, J.-N -K.-Sz. m

15 Kvasz István ág. h. ev. Kölpény, Bács-Bodrog m.
Lakatos Sándor róm. kath. Jászberény, J.-N.-K.-Sz. m
Lehoczky István ref Szarvas, Békés m.
Lestyán György ág. h. ev. > f  ) )  t f

Lévay Antal róm. kath. t t  y y  y y

20 Lucskay István „  „ Cibakháza, J.-N.-K.-Sz. m.
Major Árpád ág. h. ev. Budapest
Medvegy Mihály „  „  „ Szarvas, Békés m.

4*
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Nemes Ernő róm. kath. Jászberény, J.-N.-K.Sz. m.
Péczely Béla „  „ Szarvas, Békés m.

25 Sárkány Barnabás ág. h. ev. Topolya, Bács-Bodrog m.
Scholtz László „  „  „ Szarvas, Békés m.
Sleisz József róm. kath. Mogyoród, Pest m.
Szarka István ág. h. ev. Szarvas, Békés m.

v Szécsi András róm. kath. B.-szentandrás „  „
30 Szécsi János „  „ f f  t t  f f

Thury Sándor ág. h. ev. Szarvas, „  „
Tolnay Ferenc ref. B.-szentandrás „  „
Valent Márton ág. h. ev. Aszód, Pest m.
Valentinyi István „  „  „ Szarvas, Békés m.

35 Vitális Márton „  „  „ Melence, Torontál m.

M AGÁNTANULÓK:

Sinóros Szabó Erna ref. Szentes, Csongrád m.
Sulyok Endre ág. h. ev. Orosháza, Békés m.

Összesen : 37.

Vili. osztály.

(Osztálytanár: Udvardy.)
Antal Pál ág. h. ev. Tótkomlós, Békés m.
Balga István róm. kath. Tiszaföldvár, J.-N.-K.-Sz. m
Bartók Géza „ „ Orosháza, Békés m.
Demeter Pál ág. h. ev. Szarvas, ,. „

5 Frcska Béla „ „ „ t f  f f  f f

Illyés Lajos ref. f f  f f  V

Jónás Márton ág. h. ev. Hévizgyörk, Pest m.
Kálló Ferenc róm. kath. Szarvas, Békés m.
Lehoczky István ág. h. ev. Tótkomlós, „ „

10 Liska Mihály „ „ „ Szarvas, „  „
Maitz Jenő „ „ „ f f  f f  f f

Marsai Ferenc „ „ „ f f  f f  f f

Micsinay Ernő „ „ „ Aszód, Pest m.
Petrik József gör. kel. Bégaszuszány, Krassósz m.

15 Popovics Szlavkó gör, kel. Körtéd, Temes m.
Rapos T ibor ág. h. ev. Mezőhegyes, Csanád m.
Rohály Mihály „ „ „ Szarvas, Békés m.
Simu Coriolán gör. kel. Vajdaiak, Temes m.
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y
Stefánik Kázmér ág. h. ev. Kosaras, Nyitra m. 

Szarvas, Békés m.20 Szekera János

Tóth Sándor róm. kath. 
Zielbauer József róm. kath.

Szlovák Kálmán
Tápiószele, Pest m. 
Elek, Arad m.

M AG ÁNTANULÓ K:

25 Bugyis Cecilia „ „
Déri Erzsébet izr.

Antal Rezső róm. kath. Baranya-Sellye 
Szarvas, Békés m.

>>
Összesen: 26.

Végösszeg : 385

ISM ÉTLŐ K:
1. Borgulya Mihály, 2. Dauda Mihály, 3. König Izidor, 4. Ogerlács Va

zul, 5. Scherfer Géza, 6. Thury György 1. a. osztálybeliek. 7. Balázs Gyula, 
8. Brusznyiczky János, 9. Dispiter János, 10. Greksza György, 11. Krebsz 
Gyula, 12. Kugyela János, 13. Miklya András 1. b. osztálybeliek, 14. Deneberg 
Jenő, 15. Kárándi László, 16. Liska János, 17. Litauszky János, 18. Tisljar 
János, 19. J. Paulovics József 111. évesek. 20. Kecskeniéthy László, 21. Pri- 
belszky György IV. évesek. 22. Reich Sándor, 23. Tóth László V. évesek. ‘24 
Granity Bogolyub, 25. Szilágyi József VI. évesek.

1. Kepenyes Mihály, 2. König Izidor, 3. Scherfer Géza 1. a. osztálybeliek 
4. Litauszky János I. b. o. 5. Bankó János 11. éves, 6. Janurik György, 7. Ke
penyes András, 8. Tóth Imre 111. évesek. 9. Magyar Tihamér IV. é. 10. Bagi 
János, 11. Hettmann Antal, 12. Lukács Erzsébet, 13. Pribelszky Pál V. évesek- 
14. Szerencsés Pál VI. é.

ÉV KÖZBEN MAGÁNTANULÓ L E T T :
1. Miklya András 1. b. o. t.

I. Miklya András 1. b. o., 2. Reich Sándor V. o., 3. Messzik Ernő IV. o

ÉV KÖZBEN KILÉPTEK:

VIZSGÁLATOT NEM TETTEK :

M EG H ALT:
1. Lustyik Mihály 11. o. t.



Köoyv- szertárak
gyarapodása.

A) Föglmnáziumi könyvtár.
Őre: Dr. NEMES BÉLA.

1. Vétel utján :
Andrássy Gyula g ró f: A magyar allam fenntartásának és alkot

mányos szabadságának okai. 11. és III. Bpest. 1905. 1911. 
2 K 2 drb.

Bán Aladár: Finn költőkből. Bpest. 1912. 1 k. 1 drb.
Bölsche : A természettunomány feji. története. Bpest. 1912. 1 k. 1 db. 
Byron lo rd : Transformatio. (ford. Marczali Erzsi). Bpest. 1913. 

1 k. 1 db.
Csengey Gusztáv: Vallásos költ. és énekek. Bpest. 1912. 1 k. 1 db. 
Coppée Ferenc: A koronáért, (ford. Ábrányi Emil). Bpest. 1912. 

1 k. 1 db.
Décsi Lajos dr. : Tinódi Sebestyén. Bpest. 1912. 1 k. 1 db.
Erkko János: Ajno. (ford. Sóskúti), pest. 1913. 1 k. 1 db. 
Ferenczy Z o ltá n : A magyar irod. története 1900-ig. (Miveltség 

Ktára). Bpest. 1 k. 1 db.
Freisingi O ttó : Krónikája, (ford. Gombos, Irsik, Vajda). Budapest. 

1912. 1 k. 1 db.
Gross Felix dr : Kant-breviarium. (ford. Polgár Gyula). Bpest. 

1912. 1 k. 1 db.
Hobson J. A . : A vagyon tudománya, (ford. Sidó Zoltán). Bpest. 

1912. 1 k. 1 db.
Ipari Pályamutató. Győr. 1 k. 1 db.
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Kari Lajos: Páris kövei. Bpest. 1912. 1 k. 1 db.
Kreutzer Géza: A szikratávíró. Bpest. 1912. 1 k. 1 db.
Köpig György: Flaubert. Bpest. 1912. 1 k. 1 db.
Klupathy Jenő d r . : Physikai mérések. Bpest. 1912. 1 k. 1 db. 
Lhotzky: Az emberiség jövője, (ford. Schöpflin Aladár). Bpest. 1912. 

1 k. 1 db.
Magyar Shakspere-Tár. V-ík kötet. Bpest. 1912. 1 k. 1 db. 
Magyar Statisztikai Évkönyv (XIX. k.) Bpest. 1912. 1 k. 1 db.

„ „ „ Közlemények. A m. szent korona orsz.
1911-iki kötkereskedelmi forgalma. Bpest. 1912. 1 k. 1 db. 

Magyar Statisztikai Évkönyv. Közlemények. Fiume hajó- és árfor
galma. Bpest. 1911. 1 k. 1 db.

Majba Vilmos: Jelentés a Luther-Társaság működéséről 1911-ben. 
Bpest. 1912. 1 k. 1 db.

Modern Könyvtár: Külföldi színmüvek. Bpest. 2 k. 2 db.
„ „ Költői müvek. Bpest. 1 k. 1 db.

Nyugat-Könyvtár: Tanulmányok. Bpest. 1 k. 1 db.
Philologiai dolgozatok a magyar-német érintkezésekről. (Szerk.

Gragger Róbert.) Bpest. 1912. 1 k. 1 db.
Sántha Károly: Buzgóság könyve. Bpest 1912. 1 k. 1 db. 
Schopenhauer A rtu r: A zene esztétikája, (ford. Bogáti Adolf) Bpest. 

1913. 1 k. 1 db.,
Széchenyi eszmevilága. Bpest. 1912. 1 k. 1 db.
Thesaurus linguae Latinae. Vol. V. fase. IV .; vol. 111., fase. IV .; 

supplementfasc. 111.
Torday Lajos: Röngten sugarak. Elektron-elmélet. Szentes. 1911. 

1 k. 1 db.
Várady Antal: Régi magyar szinészvilág. Bpest. 1911. 1 k. 1 db. 
Wlassics Gyula : A múzeumok és könyvtárak . . . közgyűlésein tar

tott elnöki beszédei. Bpest. 1913. 1 k. 1 db.
Yolland A rtu r: Charles Dickens élete és müvei. Bpest 1913. 1 k. 1 db.

2. Ajándék utján :
A középiskolai testgyakorlat a nm. minisztériumban gr. Apponyi 

Albert miniszter elnökségével 1908. márc. 16— 19. napjain 
lefolyt szakértekezlet jegyzőkönyve. Bpest. 1908. 1 k. 1 db. 
Dr. Szemák J . : Ifjúsági könyvtárjegyzék. Bpest. 1912. c. 
munkát.

A pápai ref. főiskola a br. Baldacci-féle metszet gyűjtemény kata
lógusát és az iskola érmeinek jegyzékét küldte ajándékba.
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Danes Szilárd dr. ügyvéd ú rtó l: Tatay István volt igazgató Halle- 
Wittenbergi egyetemi indexe 1840—43-ból.

Rell Lajos dr. bcsabai főgimn. tanár ú rtó l: A varázsvessző. Békés
csaba. 1912. 1 k. 1 db.

Bérezik Árpádné ő méltóságától: Bérezik Árpád színmüvei. 5 k. 
5 db. Bpest. 1912.

Békefi-Emlékkönyv : a Stephaneum ajándéka. Bpest. 1912. 1 k. 1 db. 
Saskó Sámuel tanár ú r tó l: Fock: Catalogus dissert, phil, Classi- 

carum. Leipzig. 1864. 1 k. 1 db.
Sárkány Imre nyug. főgimn. tanár úrtól : a „Sárospataki Lapok“ 

1848. és 1849. évfolyamát.
Ide Írjuk azt a hálás köszönetét, mely Benczúr Sándor kir. 

járásbirósági tisztviselő urnák, — a múlt évi adat tévedésből való 
helytelen közlése szerint másnak tulajdonított ajándékért — tarto
zunk. A részben általa szerkesztett „Szarvasi Lapok“ 12 évfolyamát 
adta könyvtárunknak. — A helybeli Casino a Kisfaludy-Társaság 
Évkönyvét (1911 — 12.) ajándékozta. Bpest. 1912. 1 k. 1 db.-

Chovan Károly nyug. főgimn. tanár úr becses ajándéka a 
Természettudományi Társulat eddig megjelent önálló müveinek 
teljes sorozata.
Alföldy Dénes d r . : A meteorologiai műszerek és elemek. Bpest. 

1899. 1 k. 1 db.
Almássy György d r . : Vándoruton Ázsia szivébe. Bpest. 1903. 

1 k. 1 db.
Arago, Bessel, Dove, Haeckel, Heer, Herschel, Humboldt, Kirchhoff, 

Liebig, Lyell, Melloni, V irchow: Természettudományi érte
kezések. Bpest. 1975. 1 k. 1 db.

Berge: Schmetterlingsbuch. Stuttgart 1870. 1 k. 1 db.
Berget, A lfonz: Léghajózás és repülés, (ford. Bogdánfi Ödön). 

Bpest. 1911. 1 k. 1 db.
Berget, A lfonz: A földgömb és a légkör fizikája, (ford. Bogdánfi). 

Bpest. 1900. 1 k. 1 db.
Blunschli, I. C . : Az általános államjog és a politika története.

(ford. Acsády J.). Bpest. 1875. 2 k. 1 db.
Brehm, Alfréd : Az északi sarktól az egyenlítőig, (ford. Geöcze és 

Paszlavszky). Bpest. 1892. 1 k. 1 db.
Carrara Ferenc: A büntető jogtudomány programmja. (ford. Bek- 

sics G.). Bpest. 1878. 1 k. 1 db.
Claus, Carl d r . : Grundzüge der Zoologie. Marburg u. Leipzig. 

1876. 2 k. 2 db.
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Czigler Alajos : A fizika története életrajzokban. Bpest. 1882. 1 k. 1 db 
Csopey L. és Kuppis J .: A világforgalom. Bpest. 1889. 1 k. 1 db. 
Darvai Móric d r . : Üstökösök és meteorok. Bpest 1888. 1 k. 1 db. 
Darwin C h.: Az ember származása és az ivari kiválás, (ford. Entz 

Géza). Bpest. 1884. 1 k. 1 db.
Darwin G. H .: A tengerjárás és rokontünemények naprendszerünk

ben. (ford. Kövesligethy Radó). Bpest. 1904. 1 k. 1 db. 
Darwin C h.: A fajok eredete a természetes kiválás utján. (ford.

Dobay L.) Bpest. 1874. 2 k. 2 db.
Erisman Frigyes d r . : Népszerű egészségtan, (ford. Imre L. dr.) 

Bpest, 1880. 1 k. 1 db.
Emlékkönyv a magy. Természeti. Társulat félszázados jubileumára. 

Bpest. 1892. 1 k. 1 db.
Faraday, Helmholz és Pettenhoffer m unkáiból: Népszerű természet- 

tudományi előadások, (ford. Déri, Hoitsy, Keleti, Sajóhelyi). 
Bpest. 1878. 1 k. 1 db.

Freycinet de C .: A természettudomány megismerés alapján, (ford.
Salgó E.) Bpest. 1898. 1 k. 1 db.

Gneist, Rudolf: A jogi állam. (ford. Takács L.) Bpest. 1875. 
1 k. 1 db.

Gothard Jenő: A fotográfia. Bpest. 1890. 1 k. 1 db.
Gräber, V itus: Az állatok mechanikai műszerei, (ford. Thanhoffer 

L ) Bpest. 1895. 1 k. 1 db.
Greguss Gyula: Összegyűjtött értekezései. Bpest. 1876. 1 k. 1 db. 
Guilleminn, Amadéé : A mágnesség és elektromosság, (ford. Bar- 

toniek és Czógler.) Bpest. 1885. 1 k. 1 db.
Hartmann, Róbert: Az emberszabású majmok és szervezetünk.

(ford. Thirring J.) Bpest. 1880. 1 k. 1 db.
Hegel, Georg, Fr., W ilh .: Werke. (11. k.) Berlin. 1832. 1 k. 1 db. 
Heller Ágost: Az időjárás. Bpest. 1888. 1 k. 1 db.

„ „ A  fizika története a XIX. században. Bpest. 1912.
1 k. 1 db.

Herman Ottó : A magyar nép arca és jelleme Bpest 1912. 1 k. 1 db. 
„ „ A z  északi madárhegyek tájáról. Bpest 1893. 1 k. 1 db.
„ „ A  halgazdaság rövid foglalata Bpest. 1888. 1 k. 1 db.

Helmholz A .: Népszerű tudományos előadások. Bpest 1874.
1 k. 1 db.

Hofmeister, W ilh .; Die Lehre von der Pflanzenzelle. Leipzig. 1867. 
1 k. 1 db.

Houzeau, J. C .: A csillagászat tört. jellemvonásai. Bpest. 1889-



1 k. 1 db.
Huxley, Th., H . : Előadások az elemi élettan köréből. Bpest. 1873.

1 k. 1 db.
llosvay Lajos d r . : A kémia alapelemei. Bpest. 1888. 1 k. 1 db.

„ „  „ Bevezetés a szerves kémiába. 1. Léghydrogén.
Bpest. 1905. 1 k. 1 db.

Jakobi, Jr. H . : Werke. Leipzig. 1812. 2 k. 2 db.
Johnson W. S .: Miből lesz a termés ? (ford. Balázs és Mendlik). 

Bpest. 1878. 1 k. 1 db.
Johnson W. S.: Hogy nő a vetés? (ford. Duka.) Bpest 1876.

1 k. 1 db.
Keller, Konrád: A tenger élete. (ford. Csopey László.) Bpest.

1897. 1 k. 1 db.
Klug Nándor d r .: Az érzékszervek élettana. Bpest. 1896. 1 k. 1 db. 
Krümmel, O ttó: Az óceán. (ford. Csopey L.) Bpest. 1888. 1 k. 1 db. 
Kurländer Ignác: Fölmágnességi mérések a magyar korona orszá

gaiban 1842— 1844-ben (németül is). Bpest. 1894. 1 k. 1 db. 
Kruspér István: Légtüneti észleletek 1861—70-ig. Bpest. 1884. 

(11. Tomus). 1 k. 1 db.
Kurt, Lambert: Az édes vizek élete. (ford. Entz Géza.) Bpest. 1904.

1 k. 1 db.
Laufenauer Károly d r.: Előadások az idegélet világából. Bpest.

1898. 1 k. 1 db.
Lehmann, Alfréd : Babona és varázslat, (ford. Ranschburg. P.) 

Bpest. 1900. 2 k. 2 db.
Lewes, György: A filozófia tört. Thalestól Compte-ig. Bpest. 1877.

2 k. 2 db.
Lóczy Lajos dr : A kínai birodalom természeti viszonyainak és 

országainak leírása. Bpest. 1886. 1 k. 1 db.
Lubbock John: A történelem előtti idők. Bpest. 1876. 2 k. 2 db. 
Mágócsy-Dietz Sándor: A növények táplálkozása tekintettel a gaz

dasági növényekre. Bpest. 1909. 1 k. 1 db.
M ill, John Stuart: A deduktiv és induktiv logika rendszere, (ford.

Szász Béla.) Bpest. 1877 3 k. 3 db.
Müller, Max: Újabb felolvasások a nyelvtudományról, (ford. Si- 

monyi Zs.) Bpest. 1876. 1 k. 1 db.
Pauler T ivadar: Adalékok a hazai jogtudomány történetéhez. Bpest. 

1878. 1 k. 1 db.
Poincaré, H en ri: Tudomány és feltevés, (ford. Szilárd B. dr.) Bpest. 

• 1908. 1 k. 1 db.
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Proktor, R ikárd: Más világok mint a mienk. (ford. Császár K. dr.) 
Bpest. 1375. 1 k. 1 db.

Reclus, Eliseé: A hegyek története. Bpest. 1891. 1 k. 1 db.
„ „ A patak élete. (fofd. Hentaller Emma.) Bpest.

1894. 1 k. 1 db.
„ , „ A föld. (ford. Király és Révész.) Bpest. 1880.

2. k. 2 db.
Richard J. d r . : Oceanográfia, (ford Pécsi A dr.) Bpest. 1412. 

1 k. 1 db.
Roiti, Antonio: A fizika elemei, (ford. Czógler A.) Bpest. 1845. 

1 k. 1 db.
Rudolf trónörökös: 15 nap a Dunán. (ford. Paszlavszky J.) Bpest. 

1890. 1 k. 1 db.
Sachs, Julius d r . : Handbuch der exper. Physiologie der Pflanzen. 

Leipzig. 1865. 1 k. 1 db.
Schmerda, Ludvig: Zoologie. Wien. 1870—2. 2 k. 2 db.
Schmidt F . : A gyakorlati, fotográfia kézikönyve. Bpest, 1897. 

Bpest. 1897. 1 k. 1 db.
Schmith, Eduard: A tápszerek, (ford. Hőgyes Endre.) Bpest. 1877. 

1 k. 1 db.
Simonyi Jenő d r . : A sarkvidéki felfedezések története. Bpest. 1890. 

1 k. 1 db.
Szabó József d r.: Előadások a geológia köréből. Bpest. 1893, 

1 k. 1 db.
Szutórisz Frigyes: A növényvilág és az ember. Bpest. 1905. 

1 k. 1 db.
Thanhoffer Lajos d r . : Anatómia és divat. Bpest. 1901. 1 k. 1 db. 

„ „ „ Előadások az anatómia köréből. Bpest.
1846. 1. k. 1 db.

Tissié, P h .: Az elfáradás és testgyakorlás, (ford. Csapodi J.) Bpest. 
1848. 1 k. 1 db.

Todd Dávid: Népszerű csillagászat. Bpest. 1901. 1 k. 1 db. 
Topinard P .: Az antropologia kézikönyve, (ford. Pethő és Török.) 

Bpest. 1881. 1 k. 1 db.
Tyndall. John : A hő mint a mozgás egyik neme. (ford. Jezsovics 

K.) Bpest. 1874. 1 k. 1 db.
W alther: A föld és az élet története. Bpest. 1909. 1. k. 1 db. 
Wartha Vince d r . : Az agyagipar technológiája. Bpesi. 1892. 

1 k. 1 db.
Wichelhausz H. d r.: Népszerű előadások a kémiai technika köré-
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bői. Bpest. 1908. 1 k. 1 db 
Wodetzky József: Üstökösök Bpest. 1910. 1 k. 1 db.
Zemplén Győző: Az elektromosság és gyakorlati használata. Bpest. 

1910. 1 k- 1 db.
Benka Gyula nyug. igazgató úrtól ajándékozott könyvek — 

folytatólag idevezetve :
Albach, J. S .: Magyarország rövid földreirása. Bpest. 1834.1 k. 1 db. 
Andachtsbuch für denkende K ris ten ; den Evangelischen. Grätz. 

1802. 1 k. 1 db.
Árvái József: Magyar nyelvtan a népiskolák számára. Pápa. 1865. 

1 k. 1 db.
Babarczi-Schwartzer Ottó d r . : Psychologiai beszéd. Bpest. 1902. 

1 k. 1 db.
Bánfi Zsigmond: A francia dráma fejlődése a XIX. században. 

Bpest. 1882 k. 1 db.
Baumscheidt, C a rl: Das Auge. Bonn. 1859. 1 k. 1 db.
Benka Gyula: A szarvasi ev. főgimn. 1894 — 95. évi értesítője, a 

fögimní történetével. Gyoma. 1 k 1 db.
Beck József: A tapasztalati lélektan és logika, (ford. Greguss Ágost) 

Bpest. 1873. 1 k. 1 db.
Beutler, Joh.: Sittenlehren u. Klugheitsregeln in Versen für Schul

lehrer.
Bihari Péter: Embertan. Bpest. 1885. 1 k. 1 db.
Bildungsbuch für Jünglinge. Quedlinburg. 1834. 1 k. 1 db. 
B illro tt: Vorlesungen über Religionsphilosophie, Leipzig. 1844. 

Kaschau. 1 k. I db.
Bocsor István: Latin nyelvtan olvasóval. Pápa. 1849. 1 k. 1 db. 
Bodnár Zsigmond: Az erkölcsi törvény alkalmazása. Bpest. 1897. 

1 k. 1 db.
Bommel, C arl: Programm . .  . des Friedrich—Werdeschen. Gyula. 

1861. 1 k. 1 db.
Braun, Joh., Simon : Über Amderdung opticher Sätze. Altenburg. 

1855—62. 2 k. 2 db.
Bos, d u : Kritische Betrachtungen über die Ovesie u. Molereg. 

Kopenhagen. 1760. 1 k. 1 db.
Brankovics György: Shakspere jellemképei. Bpest. 1 k. 1 db. 
Broder, Gottfried: P. rakt. Grammatik der lat. Sprache. Leipzig. 

1793. 1 k. 1 db.
Breznyik János: Tervezet a magyarhoni ág. h. ev. tanodák cél

szerű elrendezésére. Bpest. 1852. 1 k. 1 db.



Burii, Joh.: Micae. Edidit T. Lichner. Posoniis. 1864. 1 k. 1 db. 
Coena officina. 1777. 1 k. 1 db.
Catulli, Propertii et T ibu lli casta carmina. Venetiis., 1864. 1 k. 1 db. 
Cicero : De officiis libri trés. Norinbergae. 1818. 1 k. 1 dd.

„ „ „ „ quettuor. 1 k, 1 db.
„ Orationes selectae. Nürnberg. 1781. 1 k. 1 drb. 

Címjegyzéke a képviselőház könyvtárának. 1876. Bpest. 1 k. 1 db.. 
Compendium Lat. Grammaticae. 1 k. 1 db.
Csávolszky Lajos: Vezérembereink. Bpest. 1400. 1 k. 1 db. 
Cserkuti József: Latin nyelvtani szabályok. Szeged. 1862 1 k. 1 db. 
Cserszilvásy Ákos: A vadászat mestere. Bpest. 1859. 1 k. 1 db. 
Dante: La divina commedia. Brestevia. 1843. 1 k. 1 db. 
Decolonia, Dominico: De arte rhetorica. Venetiis. 1749. 1 k. 1 db. 
Dengi János d r.: Magyar stilisztika és gyakorlókönyv. Bpest. 1883.

1 k. 1 db.
Eberhard, Joh., August: Handbuch der Estetik. Helle. 1814.

1 k. 1 db.
Eine Stimme aus Ungarn. 1832. 1 k. 1 db.
Ein in Katechetischen Fragen entworfener Unterricht. 1765. 1 k. 1 db. 
Emlékirat a szarvasi 40 éves találkozásról. (1869 —09.) Bcsaba. 

1904. 1 k. 1 db.
Ernesti, Martius d r . : Vernunft u. Religionspflichte u. Jugendlehn. 

Halle. 1817 1 k. 1 db.
Ernst: Cicero, de oratore libri 111. Halae. 1772. 1 k. 1 db. 
Erdmann, Joh,, Eduard d r . : Grundriss der Psychologie. Leipzig. 

1842. 1 k. 1 db.
Erdmann, Joh, Eduard d r . : Vorlesungen über Abd. Leben, u. Stu

dium. Leipzig. 1858. I k. 1 db.
Erdmann, Joh,, Eduard d r . : Grundriss der Logik u. Metaphysik. 

Halle 1803. 1 k. 1 db.
Erdmann, Joh., Eduard d r . : Vorlesungen über Glauben u. Wissen. 

Berlin. 1837. 1 k. 1 db.
Egységes jogositásu középiskola (Szakértők jegyzőkönyve.) Bpest. 

1906. 1 k. 1 db.
Erstei Dániel: Philosophia. Debrecen. 1900. 1 k 1 db.
Esser Wilh. d r . : Psychologie. Münster. 1854. 1 k. 1 db.
Fábry Sándor d r . : Az alföldi munkásmozgalom. Bpest. 1895.

1 k. 1 db.
Fábry Sándor d r . : I Ferenc József és Erzsébet. Emlékbeszéd, - 

Gyula. 1899. 1 k. 1 db.



Fábry Sándor d r : Széchenyi és Kossuth. Emlékbeszéd. Gyula. 
1848. 1 k. 1 db.

Feder, Joli., H. Georg: Logik u. Metapyhsik. Göttingen. 1786. 
1 k. 1 db.

Fénelon: Aventures de Telemaque. Leipzig. 1 k. 1 db.
Ferenczy János: Közönséges geográfia. Bpest 1840. 1 k. 1 db. 
Fichte, Joh., G ottlieb: Die Bestimmung des Menschen. Berlin. 

1800. 1 k. 1 db.
Frank E rnst: Handbuch für angehende Landschullehrer. Hannover. 

1802. 1 k 1 db
Garzó Imre : Vázlatok a lélek természettanához. Hódmezővásárhely. 

1901. 1 k. 1 db.
Genlis, Madame d e : Maison rustique. Páris. 1810. 3 k. 3 db. 
Greguss Ágost—Gross Henrik után : Bölcsészeti jogtudomány vagy 

természetjog. Bpest. 1854. 1 k. 1 db.
Grjgely, Josephus: Privilegium. Budáé 1808. 1 k. 1 db. 
Goethe—Theater: Wien. 1816. (1., 3., 6., 9. és 11. Band.) 

5 k. 5 db.
Grammatica ét prosodia. 1 k. 1 db.
Goldsmith O livér: Der Landprediger von Wakefield. Braunschweig. 

1840. 1 k. 1 db.
Gutsmuts J. C .: Gymnastic, für die Jugend. Schnepfenthal. 1804. 

1 k. 1 db.
Handy Wordatlas and Gazetter. London. 1 k. 1 db.
Haah Lajos: Jena. Ungarica. Gyulae. 1858. 1 k. 1 db.
Hase, Karl d r . : Kirchengeschichte. Leipzig. 1844. 1 k. 1 db. 

n » n Libri symbolici eccl. evang. sive concordiae. L ip- 
siae. 1846. 1 k. 1 db.

Hajnal István: Emlékbeszéd Balassa Károly felett. Gyula. 1869. 
1 k. 1 db.

HansctíeJ, Fr. S. d r . : Magazin für Paedagogik u, Didaktik. Rot
tenberg. 1840. 1 k. 1 db.

Harsányi* Sándor :-Protestáns hit védelme Amerikában. 1 k. 1 db. 
Helmár Ágost: Isk. atlasz az újkori törthez. Pozsony— Bpest. 

•'.1890. 1 ’k. 1 db.
Helmár Ágost: isk. atlasz az ókori törthez. Pozsony—Bpest. 1899. 

1 k. 1 db.
Héya M ihá ly: A pánszlávizmus. Bpest. 1883. 1 k. 1 db.
Horváth Zo ltán : M it beszélnek a kristályok ? Nagyszombat. 1890. 

1 k. 1 db.
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Heller, W ilh . : Sokrates. 1789. 1 k. 1 db.
Hettinger C h r.: Orbis pictus. Berlin és Strassburg. 1881.1 k. 1 db. 
Heyse, J. C. d r . : Leitfaden in der deutschen Sprache. Hannover.

1852. (2 k. 2 db., az első 1844-ből.)
Huber, M ichael: Vollständiger u. fasslicher Unterricht in der Na

turlehre Wien u. Prag. 1746. 2 k. 2 db.
Hutterus redivivus oder Dogmatik der ev. Lutherischen Kirche. 

Leipzig. 1845. 1 k. 1 db.
Neusinger, Johann: Erziehung u. Erziehungskunst. Halle. 1794. 

1 k. 1 db.
Horváth Ödön d r . : A párbaj kérdéséhez. Eperjes. 1893. 1 k. 1 db. 

„ „ „ A  házasság felbonthatósága. Bpest 1843.
1 k. 1 db.

Ilosvay Vilmos : Az aristotelesi tudományrendszer. 1896. 1 Je. 1 db. 
Jahn : Illust. Reisebuch. Süd-Deutschland. Weimar. 1862. 1 k. 1 db.

„ „ „ Nord- „ Leipzig. 1860. 1 k. 1 db.
Jauss, Johan: Szeghegy im ersten Jahrhundet seines Bestandes. 

Kúla. 1886. 1 k. 1 db.
Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft. (4-te Auflage.) Riga. 

1797. 1 k. 1 db.
Kemény G ábor: A végzet és akarat viszonya. Sophokles drámái

ban. Sopron. 1907. 1 k. 1 db.
Király P á l: Erinnerungen, Oedenburg. 1866. 1 k. 1 db.
Kner Izidor: Eszmék és viaskodások. Gyoma. 1906. 1 k. 1 db. 
Köhler, Edinhard : A pöstyéni ev. leányegyház keletkezése. Bpest. 

1900. 1 k. 1 db.
Kollár, J . : Dila basnická. Budine. Gyurián. 1845. 1 k. 1 db. 
Körner, Theodor: Sämmtliche Werke. Berlin. 1861. 1 k. 1 db. 
Középiskolákról s azok tanárainak képesitéséröl. (1883: XXX. te.) 

Bpest. 1883. 1 k. 1 db.
Kövi Imre : Humanisztikus középiskoláink reform-kérdéséhez. Bpest. 

1874. 1 k. 1 db.
Kramer, G. dr. : Nachricht über das königl. Paedagogium zu Halle. 

Halle. 1801. 1 k, 1 db.
Kreussler, M. 0 . :  Kurzgefasstes lat. deutsches u. deutsch-latein.

Wörterbuch. Leipzig. 1841. 1 k. 1 db.
Knollii, Jahannis: Vocabularium biblicum novi testamenti. Lipsiae. 

184k 1 k. 1 db.
Kurtz, Joh., H . : Abriss der Kirchengeschichte. Mitau. 1858. 1 k. 1 db. 
Kuthy Dezső: Arany nyelvének plaszticitása. 1 k. 1 db.

- I
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Lányi Károly d r . : A magyar nemzet történetei képekkel a nép 
számára. Pozsony. 1846. 1 k, 1 db.

Launer Stepan: Pohava Slovenskva. 1 k. 1 db.
Lehrbuch der Landwirtschaft für Volkschulen. 1 k. 1 db.
Lessing, G. E .: Lakoon. Leipcig. 1879. 1 k. 1 db.
Leutmann, Joh., Georg : Geometria repetita — Geometrische Grund

riss. Frankfurt u. Leipzig. 1725. 1 k. 1 db.
Lichard Dániel: Math, előcsarnok. Pozsony. 1851. 1 k. 1 db. 
L ichardi: Grammatica linguae Italicae. Günsii. 1837. 1 k. 1 db. 
Lindner—Klom arik: Logika, Bpest. 1882. 1 k. 1 db.
Lotze, Hermann: Psychologia. (ford. Kármin J.) Bpest 1887. 

1 k. 1 db.
Lotze Hermann: Mikrokosmos. Leipzig. 1856. 3 k. 3 db.
Luther, M. d r.: Die Psalmen Davids. Berlin. 1800. I k. 1 db. 
Magyar románok és a magyar nemzet. Bpest. 1891. 1 k. 1 db. 
Mafchat: Kleine franz. Sprachlehre. Wien 1838. 1 k. 1 db. 
Marheineke, Philipp d r .: Lehrbruch des Kristlichen Glaubens u.

Lebens. Berlin. 1836. 1 k. 1 db.
Menschliche Gesellschaft. Leipzig. 1837. 1 k. 1 db.
Mihálfi József: Vázlatos magyar irálytan. Bpest. 1871. 1 k. 1 db. 
Mendelsohn, Mózes: Paedon oder die Unsterblichkeit, der Seele.

Leipzig, u. Fankfurt. 1785. 1 k. 1 db.
Mogyoróssy János: Gyula hajdan és most. Gyula. 1858. 1 k. 1 db. 
Molitorisz A do lf: Geográfiái kézikönyv. Bpest. 1836. 2 k. 2 db.

„ „ Számtani példák. Szarvas. 1851. 1 k. 1 db.
M üller: Karte der Eisenbahnen M itte l— Europas. Glajan. 1871. 
Müller Mátyás: A soproni ev. főtanoda története a soproni ev. 

gyülekezet nevezetesebb eseményeivel együtt. Sopron. 
1857. 1 k. 1 db..

Németh Antal d r . : Szabályrendeletek. Utasítások és felhívások a 
középiskolai tanügy érdekében.

Neues Testament Jesu Christi: Frankfurt' 1860. 1 k. 1 db 
Niemayer, Herrn, d r . : Charakteristik der Bibel. Halle 1879. 

3 k. 3 db.
Nieuport, G .: Rituum, qui olim apud Romanos obtenuerunt, expli- 

catio. Tyrnaviae. 1778. 1 k. 1 db.
N o rk : Musamerit (Novellák). Stuttgart. 1835. 1 k. 1 db.
Novum Testamentum. Accurante Reinicio, Lipsiae. 1783. 1 k. 1 db. 
Ovidius : Metamorphoses libri XV. Budae. 1810. 1 k. 1 db.

„ Elegiae tristium librum. Budae. 1809. 1 k. 1 db.
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Panck, K., Chr.: Seele u. Geist. Leipzig. 1871. I k .  1 db.
Papp György: Görög olvasókögyv (Szótárral és jegyzetekkel), 

Pest. 1844. 1 k. 1 db.
Paskay Gyula: Történelmi reflexiók. Trencsén. 1883. 1 k. 1 db. 
Petz Leopold: Nechgelassene Gedichte Oedenburg. 1847. 1 

k. 1 db.
Phaedri: Fabulae; rec. Weise. Leipzig. 1842. 1 k. 1 db. 
Podmanicky Frigyes: Nyilatkozat Szarvas város választóihoz. Pest. 

1872. 1 k. 1 db.
Pockels C. F r.: Über Umgang mit Kindern.
Protestanfenfrage. u. die Politik Oesterreichs. Hamburg. 1860.

1 k. 1 db.
Pukánszky Béla: Héber nyelvtan. Pozsony. 1895.-ik 1 db. 
Reinhold, Carl. d .: Briefe über die Kantische Philosophie. Leipzig. 

1792. 2 k. 2 db.
Révész Imre: Magyar prot. egyházi és isk. Figyelmezö. Debrecen. 

1870/5. 6. k. 6 db.
Rhenii. Jof. Compendium lat. grammaticae. Kassoviae. 1781. 1 

k. 1 db.
Rodelli C. A .: Praktische franz. Grammatik. Merseburg. 1847. 

1 k. 1 db.
Rosenkranz, K .: Psychologie. Königsberg 1843. 1 k. 1 db. 
Rousseau J. J .: Oeuvres completes. Deux-Ponts. 1742. 1 k. 1 db. 
Sadler, Josephus: Institutionum botanicarum pars prior. Pestini. 

1834. 1 k. 1 db.
Seidler, W. d r.: Die Bestimmung der Jungfrau. Leipz. 1845. 

1 K. 1 db.
Seneca, Lucius: Libri IV. de consolatione. 1731. 1 k. 1 db. 
Semovicz Gyula: A. magyar nemzeti irattört. dióhéjban. Győr. 

1 k. 1 db.
Severini, Joannes : Commentarii hist, deveteribus Hungáriáé incolis- 

cis-Danubianae. Soproni. 1767. 1 k. 1 db.
Soave Francesco: Novella. Vienna. 1837. 1 k. 1 db.
Speidel P .: Elementarstilistik der latéin. Sprache. Weilbronn. 1871. 

1 k. 1 db.
Simkó József: „Krisztus Pilátus előtt“ (Munkácsy képe). Bpest. 

1897. 1 k. 1 db.
Synopsis . . . dominis magistratualibus comitantensibus observiens. 

Pestini. 1792. 1 k. 1 db.
Stromszky, Franc. Sollemnis inauguratio. Posonii. 1835. 1 k. 1 db.

5
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SchafferJ. F. Ausführliche Franz. Sprachlehre Hannover. 1841 1 k 1 db 
Schaffer, J. F . : Französische Sprechlehre. 1841. 1 k. 1 db.
Schmidt, Tr. H : Sammlung franz Schriftstellen ausdem XIX-XII1 

Jhundert. Berlin. 1818. 1 K. 1 db.
Schmidt T. A. : Griechisch-deutsches Handwörterbuch Leipzig. 

1829. 1 k. 1 db.
Schödler: Természetkönyv. Braunschweig. 1 k. 1 db.
Schwegler, Albert d r.: Geschichte der Philosophie in Umriss. Stut- 

gart. 1885. 1 k 1 db.
Schneller István d r . : Az egyetemi tanulmányozás tárgyi feltételé

ről. Kolozsvár. 1899. 1 k. 1 db.
Schneider, E C hr.: Plato’ s Thimäus. Breslau. 1847. 1 k. 1 db. 
Schiller, F r . : W. Teli. 1871. 1 k. 1 db.
Schelling. Fr., W ilh .: System des transcentalen Idealismus. Tübin

gen. 1800. 1 k. 1 db.
Schelleri: Compendium praeceptorum styli bene latini. Lipsiae. 1895. 

1 k. 1 db.
Szana Tamás: „Figyelő“ , 3 évfolyam (1871. 2, 3.) 3 k. 3 db. 
Szalay Károly Tanügyi reformszakmák. Bp. 1904. 1 k. 1 db. 
Székács József d r . : a kér. vallás katekizmusa. Pest 1852. 1 k ! db.

„ „ „ Egyházi beszéd Balassa János felett. 1868.
Szepesi Im re: Elemi hellén nyelvtan. Baden. 1852. 1 k. 1 db.

„ „ Latin nyelvtan. Pest. 1850. 1 k. 1 db.
Szilányi: Komorn im Johre 1849. — Leipzig. 1851. 1 k. 1. db. 
Szemián P á l: Az öngyilkos orvosi tekintetben Budin. 1859. 1 k. ! db. 
Szitnyai Elek: Lélektan és logika. Bpest. 1892. 1 k. 1 db.
Sztura Szilárd d r . : A jellem lélektana. Temesvár. 1905. 1 k. 1 db. 
Tanterv a népiskolák számára (1868 : XXXV11. t.-c ) Bpest. 1878. 

1 k. 1 db.
Toldy Ferenc : A magyar költészet kézikönyve a mohácsi vésztől 

a legújabb időkig. Bpest. 1855. 1 k. k.
Toepler, Eduardus: De Pentateuchi in terpretationis Alexandrinae 

indole critica et hermeneutica. Bpest. 1835. 1 k. 1 db. 
Toepler, Eduardus : Theoret. pract. Grammatik der ungar. Sprache. 

Halis. 1830 1 k. 1 db.
Trendelenburg Adolf: Logische Untersuchungen. Leipzig. 1862. 

1 k. 1 db.
Vischer, Fr., Theodor dr. : Über das Erhabene u. Komische. Stutt

gart. 1837. 1 k. 1 db.
Warga János : Bölcsészettan. Az ethika elemei. Bpest. 1863. 1 k. 1 db.
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Warga János: Magyar mondattan. Bpest. 1856. 1 k. I db. 
Vergilius: Opera Budáé. 1817. 3 k. 3 db.
Wiegand, August d r . : Lehrbuch der allgemeinen Arithmetik. Halle. 

1844. 1 k. 1 db
Wette, de: Kurze Erklärung des Evang. Matthäi. Leipzig. 1845. 

1 k. 1 db.
Wendt, Amadeus : Grundriss der Geschichte der Philosophie. Leip

zig. 1829. 1 k 1 db.
Wolff, 0 . L. 13. d r .: Hausschatz der Volkspoesie. Leipzig. 1853. 

1 k. 1 db.
Wolff, O. L. 13. dr : Hausschatz deutscher Prosa. Leipzig. 1853. 

1 k. 1 db.
Wolff, O. L. 13. d b .: Poetischer Hausschatz des deutschen Vol

kes Leipzig. 1853. 1 k. 1 db.
Unger, Joh , Georg: Exercitium libri memorialis cellariani. Nürn

berg. 1722. 1 k. 1 db.
Utasítások a reálisk. tantervére nézve. Bpest. 1886. 1 k. 1 db. 
Zelenka Pál ; Emléklapok a miskolci ág. h. ev. anyaegyház év

százados életkönyvéből. Miskolcz. 1884. 1 k. 1 db. 
Zsilinszky M ihá ly : Üdvözlő beszéd br. Podmaniczky Frigyeshez. 

Bpest. 1869. 1 k. 1 db.
Zsilinszky M ihá ly : Emlékek a szarvasi ev. egyház legújabb törté

netéhez. Szarvas. 1 k. 1 db.
A tanári könyvtár a múlt tanévben a következő folyóiratokat 

és lapokat járatta: Akadémiai Almanach, Akad. emlékbeszédek, 
Akad. értesítő, Archeológiái Közlöny, Athenaeum, Budapesti Szemle, 
Egyetemes philologiai Közlöny, Evangélikus Lap, Evangélikus Őr
álló, Egyházi élet, Értekezések a bölcs. tud. köréből, Értekezések 
a tört., nyelv és széptudományok köréből, Értekezések a math, és 
phys. köréből, Földrajzi közlemények, Gyámintézet, Huszadik Szá
zad, Herkules, Hivatalos Közlöny, Irodalomtörténeti Közlemények, 
Jó Egészség, Uránia, Középisk. Math. Lapok, Magyar Figyelő, 
Magyar irók élete és munkái, Magyar Nyelv, Magyar Nyelvőr, 
Magyar Paedagogia, Lehrproben u. Lehrgänge, Math, és természet- 
tudományi Értesítő, Math, és phys. Lapok, Nyelvtudományi Közle
mények, Numisniatikai Közlöny, Protestáns egyház és iskola, Pro
testáns Szemle, Statisztikai Közlemények, Századok, Theologiai 
Szaklap, Nemzeti Kultúra. Éhez az iskolai tanévi Értesítők járulnak.

Álladók 1912. dec. 31 : 15956 inü, 27041 kötet 26460 drb.- 
ban. Az álladók 1913. május 1. 16148 inti, 27246 kötetben.

5*



B) Régiség- és éremgyüjtemény.
Őre: Dr. NEUMANN JENŐ.

A lefolyt tanévben a régiséggyüjteménynek újból való beren
dezése vált szükségessé A kis szekrényben összezsúfolt tárgyak 
egy része u. i., mint teljesen értéktelen, a „Felügyelő Bizottság“ 
jóváhagyásával kiselejteztetett. A megmaradtaknak célszerűen való 
elhelyezésére egy uj nagy üvegszekrényt szereztünk be 92 k. ér
tékben. A gyűjtemény szaporodott: Krecsmárik Endre tanító
képző tanár ur által kiásott 38 db. régiséggel; Micsinay Ernő VIII. 
o. t. adományából 2 db. Aszódon kiásott agyagbögrével; Kishonthy 
Zoltán V. 0 ' t. adományából Petőfinek egy saját kézirásu kis ver
sével s 1 db. elöltöltő fegyver — gyutacsolóval. A gyűjtemény 
állománya 1912. dec. 31-én: 280 db. — Az éremgyüjteményt gya
rapították: özv. Alberthy Istvánná (Pilis) 6 db. ezüst, Kishonthy 
Zoltán V. o. t. 7 db, réz, 4 db. ezüst, Tóth László V. o. t. 2 db. 
réz, 1 db. ezüst, Abonyi Pál V. o. t. 1 db. nickel, 1 db. ezüst, 
Spät Imre V. o. t. 1 db. nickel, Biró Miklós V. o. t. 1 db. nickel, 
Bagi János V. o. t. 4 db. réz, Pálfi Dezső V. o. t. 1 db. nickel, 
Biró Miklós V. o. t. 1 db. réz, Tolnay Ferenc VII. o. t. 1 db. réz, 
Blum László IV. o. t. 1 db. nickel, Hnustyan István IV. o. t. 1 db. 
ezüst, 1 db. papir, 1 db. léz éremmel. — Állomány 1912. dec. 
31-én: 4361 db.

Az adományozóknak e helyen is köszönetét mondunk. Kü
lönösen ki kell emelnünk Krecsmárik Endre tanítóképzői tanár ur
nák, a szakkörökben is ismert archeológusnak az iskola érdekében 
kifejtett munkásságát, aki fáradhatatlan buzgalommal folytatja évek 
óta kutatásait Szarvas környékén s a kiásott tárgyakat pontosan 
meghatározva küldi be. Jó részben az ő buzgalmának köszönhető, 
hogy régiségtárunk most már számottevő és érdekes gyűjtemény- 
számba megy s az iskola értékes szertárai közt foglal helyet. A 
gyűjtemény rendezésénél is a legnagyobb készséggel volt segítsé
günkre, úgy, hogy ez az ő szakértő vezetése mellett történt meg.

C) Földrajz-történeti szertár.
Őre : Dr. NEUMANN JENŐ.

Gyarapodott 6 db. katonai térképpel, melyeket a tannlmányi 
kirándulásra szereztünk be 6 K értékben, továbbá 2 db. Koguto- 
wicz-fele iskolai fali térképpel (Magyarország hegy- vízrajzi és Ma
gyarország politikai térképe) egyenként 17— 17 K értékben. — A

— 68 —
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szertár állománya 1912. dec 31-én: 103 db. földrajzi-, 40 db. 
történeti-térkép s 106 db. szemléltető kép. Összesen: 1581 '20 K 
értékben.

D) Zermészettani szertár.
Őre: HRASKÓ KÁLMÁN.

Ez évi gyarapodás: fényképező készülék (Ernemann-féle) 
teljes felszereléssel 100 kor. Nyelvsip 20.40 kor. Turmalin lemez 
a vetitő-géphez 36 kor Szoba hőmérő 0.90 kor. Készülék, a for
ráspont megváltozásának mutatására 7.20 kor. Liebreich-féle 
jéggép 43.20 kor. Morsetelegráf 96 kor. Készülék a Peltier-féle 
hatáshoz 39.60 kor. Röntgencső állvány 24 kor. Röntgencső takaró 
2.40 kor. Védőkészülék a Röntgen lámpához 14 kor. Izzó zseb
lámpa 2 db. teleppel 4.50 kor. Készülék álló elektromos hullá
mok előállítására 43.20 kor. 160 db- póluspapir 1.20 kor. Áram
vezető 12 kor.

Ezen kívül beszereztünk egy a szabad liceális előadások tartása 
miatt szükségessé vált lámpát („M ita “ ) a vetitő-géphez 72 kor. 
értékben ; a kísérleti teremben csináltattunk és berendeztünk egy sötét 
kamrát 85 kor. értékben,

A fizikai szertár állapota 1912. december hó 31-én: 610 
eszköz 1405 darabban 29,254.54 kor. értékben. Állapota az 1912/a 
tanév végén: 626 eszköz, 1437 darabban és 29856.14 kor. ér
tékben.

E) A természetrajzi szertár gyarapodása.
Őre: PLENCZNER LAJOS.

Ajándék utján:
Egy struc tojás, 1 madagaszkári krokodil, egy teknősbéka 

teknője, egy óriási kígyó bőre, két kaméleon, egy tengeri tüskés 
hal, egy fiatal emberevő cápa, egy tengeri fűrész hal fűrész ké
szüléke, egy madagaszkári bennszülött lándzsája, két pálma raf- 
fián festett kép; mind Madagaszkár szigetéről (értéke: 162 K ; az 
intézet egyedül a szállítási költséget, 50 K-át, téritette meg a ne- 
meslelkü adományozónak,) Diószeghy Sándor francia gyarmatügyi 
tiszt ajándéka. Az adományozónak hálás köszönetét fejezi ki az intézet.

Vétel utján:
Egy Stereoskop és 100 db. stereoskopikus kép 107 K értékben.
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Vagyoni állapot 1912, dec. 31-én.
Adatgyűjtemény 3236 db. 5977.76 K értékben
Növénygyűjtemény 2592 „ 2221.15 „ „

f  25 kötet Herbárium
Ásványgyüjtemény 1997 „ 516.66 „ „
Bútorberendezés 34 „ 1984.29 „ „

7859 db. 10699.77 K értékben. 
Gyarapodás 1912/a tanév végéig: Sobotta féle „Anatómiai 

atlasz“ , ára 74 K ; 1 db. nemes korall ára 20 K. Ajándék utján 
Plenczner Sándor II oszt. tan.-tól 9 db. ásvány és Glasner Bélától 
„Pteroceras“ csiga.

F) Vegytani szertár.
Őre: PLENCZNER LAJOS.

A vegytani szertár 1912— 13-ban nem gyarapodott. Értéke 
635 drb. 481 87 K.

G) Vetíthető képek gyűjteménye.
Őre: PLENCZNER LAJOS.

Gyarapodás vétel utján 20 drb. vetíthető (diapositiv) kép 24 
K értékben. A gyűjtemény álladéka 781 drb. 980'97 K értékben.

H) Tornaszerelvények.
Őre : OLÁH MIKLÓS.

A tornaszerelvények a következő tárgyakkal gyarapodtak: 
2 drb. football labda 30 kor., 11 drb. football ing 30‘80 kor. és 
80 drb. buzogány á P80 kor. értékben. Álladék a tanév végén 
946 drb. 5311 36 kor. értékben.

I) Ffajzszerelvények.
Őre: SZIRÁCZKY GYULA.

Folyó tanévben a rajzterem és szertár nem gyarapodott. Va
gyoni állapot 1912. dec, 31-én 1541 drb. 3402M8 K értékben.

J) Filológiai szertár.
Őre: Dr. NEMES BÉLA.

Tanévi gyarapodás: 22 színes kép, paszpartűn; 4 arckép, 
9 tájkép, 9 életkép; jobbára modern német festők müvei, 13 K
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20 f értékben. Állomány 1913. május 1-én 31 szobormű, 102 kép, 
18 könyvmü 20 darabban, a Lyka Károly szerkesztésében megjelenő 
„Művészet“ c. folyóirat 1912. évi kötete, egy darabban. Összesen 
716 60 K értékben.

K) Ifjúsági könyvtár.
Őrei: KUTL1K ENDRE, HRASKÓ KÁLMÁN, PLENCZNER LAJOS, LANG 

JÁNOS és Dr. NEMES BÉLA.
Főgimnáziumunknak nagy körültekintéssel és szakértelemmel 

gyarapitott nagy könyvtárában, valamint a Vajda-önképzőkörnek 
ugyanígy fejlesztett könyvtárában megtalálják felgimnázista tanuló
ink mindazon müveket, melyek szórakoztató olvasmányukul és 
önképzésükre szolgálnak. Ezért nincs a felgimnáziumnak osztályon-i 
ként külön könyvtára. Az algimnáziumi osztályoknak ifjúsági 
könyvtárait az osztálytanárok kezelik s részint ajándék-könyvekkel, 
részint a tanulók önként befizetett filléreiből szerzett ifjúsági olvas
mányokkal gyarapítják. Úgy az uj müvek beszerzésénél, mint a 
régiek revíziójánál figyelembe vették az osztályfők a Kultusz minisz
térium által 21891 szám alatt ajánlott s az egyházi főhatóság által 
megküldött Dr. Szemák István-féle ifjúsági könyvtárjegyzéket.

Az osztálytanárok kimutatása az egyes könyvtárak évi gyara
podásáról és állományáról a következő: Az I. a. osztályban volt 
az év elején 59 drb. könyv 48'25 K értékben ; gyarapodás aján
dékozás utján 8 könyv 4 K és vétel utján 24 könyv 17'76K érték
ben. Állomány 91 könyv 7001 K értékben. Az 1. b. osztályban 
volt a tanév elején 58 mü 58 kötetben 48 25 K értékben; gyara
podás 19 mü 20 kötetben 10 K értékben; állomány az év végén 
77 mü 78 kötetben 58 25 K értékben. A II. osztályban gyarapodás 
6 könyv 9-80 K értékben; állomány 112 könyv 138 70 K értékben. 
A 111. osztályban az állomány 334 könyv 382‘90 K értékben. Pénz- 
maradvány 520 K. A lV-ik osztályban ez évi gyarapodás 22 mü 
24 darabban 9 80 K értékben. Állomány 355 mü 339‘80 K érték
ben. Pénzmaradvány 4 30 K.



Ifjúsági egyesületek.
I. Szggéov taoúlókat segítő egyesület.

Elnöke: WÜNSCHENDORFER ALADÁR.
Megalakult az 1912. szeptember elején Wünschendorfer Ala

dár tanár vezetése mellett. Tisztviselői voltak : Rapos Tibor Vili. 
jegyző, Szekera János Vili. gondnok, Lestyan György VII. és 
Kvasz István Vll. pénzszedők. Azonfelül minden osztály 2—3 vá
lasztmányi taggal volt az egyesület választmányában képviselve. 
A választmány 1912. szeptember hó 27-én és 1913 február hó 
10-én tartott ülésein 68 tanulónak szavazott meg 1019 K segélyt, 
még pedig tandíjra 33 tanulónak 432 K, ebéddijra 15 tanulónak 
174 K, lakásra 13 tanulónak 152 K és ruhára 21 tanulónak 261 
koronát. A választmány határozatát a tanári kar jóváhagyta. Az 
egyesület évi bevétele 1913. május 8-ig 1572 K 46 fillér, kiadása 
1023 K volt. Alaptőkéje ugyanakkor 15645 K 12 fillér volt. Ren
des bevételein kívül következő kegyes adományok gyarapították 
vagyonát: Helybeli tanulók 1912. évi nyári mulatságának jöve
delme 68 K 65 fillér. Roszjarovicz János tánctanitó ur adománya 
20 K. Utóbb Sinóros Sz. Sándor adománya 10 K. Fogadják a 
szives adományozók az egyesület hálás köszönetét.

A kiosztott segélyből kaptak: a V ili. osztályból Balga István 
10, Jónás Márton 10, Kálló Ferenc 15, Petric József 28, Rapos 
Tibor 20, Stefanik Kázmér 24 koronát: a VII. osztályból Ardeleán 
Mózes 12, Garai Iván 10, Holub János 12, Kovács Endre 8, Kvasz 
István 28, Lucskay István 20, Thúry Sándor 10, Vitális Márton 
10 koronát; a hetedik osztályból Ardeleán György 25, Készt Béla 
10, Kiss Gyula 10, Pokorny Lajos 20, Veres Béla 18 koronát; 
az ötödik osztályból Hettmann Antal 8, Klenk József 10 koronát; 
a negyedik osztátyból Fábri István 25, Fromm Dezső 10, Herceg

VII.
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Tibor 10, Hnustyán István 18, Hriesik Márton 20, Imró János 18, 
Nippold Károly 14, Oncsik Pál 23, Petru Coriolán 16, Sebes Pál 
22, Varga László 28 koronát; a III. osztályból Arany Béla 18, 
Bajza Márton 18, Demcsák Lajos 12, Glück Jenő 20, Inczédy László 
21, Herceg Károly 8, Krizsánszky Mihály 20, Pap András 17, 
Rohály Pál 10, Szvák Pál 28, Thúry Jenő 23, Tóth Pál 20 koro
n á t; a II. osztályból Dénes János 10, Garay Andor 18, Gyökössy 
Gyula 10, Haasz Imre 18, Kiss Ferenc 10, Litavec Pál 10, Sa- 
lac Gábor 10, Scherfer Imre 8, Szilágyi Lajos 18, Szrnka Pál 20, 
Vitális József 16 koronát; az I A. osztályból Beltz Mór 8, Csonka 
István 10 Fromm Ervin 8, Sebes Sándor 8 koronát; az I B. osz
tályból Buda István 10, Kálló Elemér 20, Palkovics E m il 10, 
Scholtz Gyula 10, Siska Vlamidir 8, Ugrai Zoltán 8 koronát.

2. Protestáns egyházi fiók gyárpiotézet.
Elnöke: MENDÖL LAJOS.

A prot. egyházi gyámintézet Mendöl Lajos tanár elnöklete 
alatt az alapszabályok figyelembevételével a tanév elején 252 tag
gal alakult meg. Az aláirt önkéntes adományok összege kitesz 
144-22 koronát, mely összeghez az egyes osztályok a következő 
arányban járultak hozzá: I. a. o. 7 8 2 ; I. b. o. 8'60; II. o. 13"40; 
III. o. 17-70; IV. o. 36*— ; V. o. 9 40; VI. o. 1830; VII. o. 1180; 
VIII. o. 21-20.

Három vallásos estélyen belépési díjból befolyt 7730 K. 
1911— 12. tanévi maradvány volt 8'48 K.
Összes bevétel az 1912— 13. tanévben 230 K.

Évközi kiadások :
a) Valllásos estélyekre meghívók 15 — K
b) Portók — — — — — 404 f f

c) Nagykárolyi templomra — 2-— f f

d) Újpesti „ — 2-— f f

e) Szuchányi „ — 2 — n
f) Sasói gk. „ — 2 — n

g) Takarékpénztári betétnek — 848 f f

összesen: 3552 K
A 230 K-ból levonva az évközi kiadások végösszegét 35'52 

K, kiosztható volt az év végén 194 K 48 f.
Ez összegből kapott a tanév végén :
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1. E. E. E. Gyámintézet 45 koronát
2. Budapesti prot. árvaház 25 n
3. Gádorosi ág. h. ev. egyh. 20 »
4. Nagysztmiklósi „ „ 25 n
5. Ev. theol. otthon Eperjes 25
6. „ „ „  Pozsony 20 ”
7. Torzsai confir. otthona 10
8. Luther alap 24 48 fillér

összesen : 194 korona 48 fillér
Az ifjúsági gyámintézet ez ideig, vagyis 12 évi fennállása 

alatt 2155 K 48 f adományozott prot. jellegű jótékonycélu intéz
ményekre.

3. Vajda-öoképzőkör.
Elnöke: Dr. NEMES BÉLA.

Megalakult szeptember 20-án. T isztviselő i: Szekera János 
Vili. alelnök-litkár, Zsengeszerkesztők: Jónás Márton és Rapos 
T ib o r; főjegyző Liska M ihá ly ; aljegyző Lehoczky István ; könyv
tárosok Bartók Lajos és Marsai Ferenc; levéltáros: Antal Pál Vili. 
oszt tanulók. Péztáros Medvegy M ihá ly; laptárosok: Holub János, 
Scholtz László; ellenőr Tolnay Ferenc Vll. o. tanulók. Ellenőrző 
tagok Gohér Mihály VII. és Frecska Béla Vili. o. tanulók. A kör 
tartott: 1 megnyitó, húsz rendes, egy záró ülést és március idusán 
diszülést, melyen a kör tagjai szavaltak, eredeti verset és alkalmi 
prózát adtak elő, karok s a közönség énekeltek. Pályamunkával 
nyertek Kálló Ferenc (egy tizkoronás aranyat) és Maitz Jenő (az 
elnök 5 koronáját kapta) VII. o. tanulók. Az elnök 3 témát tűzött 
ki. A kör megkoszorúzta Vajda Péter sírját s házi kegyelettel áldo
zott az aradi mártíroknak. Szociológiái kérdések alkalmi tárgyalása, 
vitatása mellett irodalmi munkásságot fejtett ki, a cikkek java a kő
nyomatos Zsengékben jelent meg, melynek buzgó szerkesztői kü
lön elismerést érdemelnek. Hálás köszönet Benka Gyula ny. fog. 
igazgató urnák, ki a „Fészek“ nevű irói társaság feloszlása folytán 
a „Fészek“ gyűjtését, 109 koronát kezelésre a Vajda sírjának be
kerítésére a Körnek adta át. A Kör könyvtára 5 művel gyarapodott 
7 kötetben, az ajándékozóknak: Tömörkényi Dezső tanítóképzői 
tanárnak (Fillier pamflettjei), Molitórisz Dezső egyetemi hallgató
nak (Kecskeméti Aurél: A zsidók története, 2 k. 2 db.), Czin- 
koczky Kálmán egyet, hallgatónak (Über Land und Meer, egy év
folyam, 2 kötet és a „Vasárnapi Újság“ 1905-iki félévi folyamát),
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— hálás köszönetünket! Hálás köszönet illeti ngys. Haviár Dániel 
főgimn. felügyelő urat, ki a márciusi ünnepélyre kiirt pályamun
kára ezidén is 10 koronát áldozott. — A Kör tagjainak száma az 
év végén 95 volt.

Könyvtára folyóiratokkal együtt: 1339 mü, 1444 kötetben.
Tőkéje: 1240 K 83 fillér. A Zsengéknek 119 koronája van.

4. Tafyúlói daloskor.
Vezetője : LANG JÁNOS.

Az ifjúsági énekkar a tanév elején 113 taggal alakult meg. 
Az énekkar gyakorló óráit szerdán 2—4 és pénteken 2—3 s a 
szükséghez képest külön rendkívüli órákban is tartotta. Az ének
kar a következő darabokat tanulta be : Fölvirradt újra ünnepünk, 
Himnusz, Engel: Szent vagy ; Szügyi: Talpra magyar; Marschner: 
Éji dal; Veni sancte; Abt. F .: Vándordal.

Nyilvánosan szerepelt a kar a reformáció ünnepén, a márc. 
15-én tartott nemzeti ünnepen és az évzáró ünnepélyen.

5. (Syorsirókör.
Elnöke: SASKÓ SÁMUEL.

A kör megalakult szeptember hó 13-án. Tisztviselői lettek: 
Demeter Pál Vili. o. ifjúsági elnök, Péczely Béla VII. o jegyző, 
Lehoczky István Vili. o. és Major Árbád VII. o. könyvtárosok és 
Scholtz László Vll. o. pénztáros. A tagok száma 45. A Gyorsíró
kor tagja az Országos Gyorsíró egyesületnek, a Gyorsirástudományi 
Társulatnak és az Országos Diák Gyorsirószövetségnek. Járatott 
több szaklapot s tagjainak rendelkezésére állott a gyorsíró-könyvtár.

A gyorsírást tanulóink három csoportban tanulták, mint kez
dők, haladók és vitairók heti 1— 1 órában. Tankönyv gyanánt 
Bódogh János Levelezőirása és Vitairása szolgált,

Tanulóink közül kettő: Major Árpád és Péczely Béla VII. o. 
részt vett a Gyorsirástud. Társulat által Budapesten 1913. május 
hó 11 — 12. napjain tartott országos gyorsiróversenyen. Az ered
ményről e sorok megjelenéséig értesítés nem érkezett.

6. Zeockör.
Elnöke : SASKÓ SÁMUEL.

A jelen tanévben csupán kísérlet maradt. Jelentkezők hiányá
ban ifjúsági zenekar nem volt alakítható s igy a zenekör, bár a
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tanév elején megalakult Saskó Sámuel tanár elnöklete alatt 40 tag
gal s meg is választotta tisztviselőit, az iskolai év folyamán sike
resen nem működhetett. Csupán az évzáró vizsgálatra szerveződött 
10 tagú kar, amely egy induló előadásával dicséretesen megállotta 
helyét. Egyes ügyesebb, főleg a hegedüjátékban kiválóbb tanulóink 
mint Gajdács László VI. o., Bárány Béla VII. o. és Simu Coriolán 
V ili. o., azonfelül egyéb iskolai ünnepélyeinken is közreműködtek 
s főleg ama hangversenyen való szereplésükkel érdemeltek mél
tánylást, amelyet iskolánk május hó 13-án az Evangélikus Tanárok 
és Tanítók Országos Egyesülete által Szarvason tartott rendes köz
gyűlése alkalmából rendezett.

7. Ifjúsági Sororppó Egyesület.
Elnök : Dr. NEUMANN JENŐ.

Az „Ifjúsági Sorompó Egyesület“ a jelen tanévben 1912. 
$zept. 30-án alakult meg. A tanuló ifjúság lelkesen csatlakozott a 
magyar ipar pártolását célzó mozgalomhoz s összesen 356-an 
iratkoztak az egyesületbe.

w



VIII.

Al(in)i)eún).
Beiratkozott ebédre a tanév folyamán a főgimnáziumból 85, 

a tanítóképzőből 40, összesen 125 tanuló; kimaradt évközben 5 
gimn. és 4 képz. taanuló; létszám tehát év zártakor 116. Ezek 
közt volt 110 K-t fizető 63 gimn. és 21 képz. t . ; 80 K-t fizető 13 
gimn. t ; 60 K-t fizető 2 g im n .: 55 K-t, vagyis fél ebéddijjat fizető 
10 képzős végül ingyenes a két szénior és 5 tanitóképz. tanuló.

Vacsorára 96 K évi fizetés mellett a tanévben biratkozott a 
gimnáziumból 30, a tanítóképzőből 7, összesen 37 tanuló. Kilépett 
7 gimn. és 5 tanitóképz. tanuló, maradt évvégen 25. Ingyenes 
volt a két szénior.

A tanulók szuplikálásának eredménye tisztán, vagyis a szup- 
likánsok illetményének levonásával a következő v o lt :

1. Arad, Békés, Csanád és Csongrád megyékből Demeter 
Pál gyűjtött 545.25 K-t. Ezen összeghez já ru ltak: Békéscsabai ta- 
karékpéztári egyesület 10 K, Masznyik Dániel 20 K, Solymossy 
Lajos br. 20 K, Aradi ev. egyház 8 K, Lanrovics János dr. 10 K, 
Szapáryligeti Hitelszövetkezet 10 K, Szapáryliget község 10 K, Cho- 
van Károly jegyző 6 K, Saguly János 6 K, Ősapay Lajos 10 K. 
Kovács Péter dr. 10 K és Nagyszénási ev. egyház 10 koronával,

2. Pestmegyében Szuchovszky Gyula gyűjtött 300 K-t. Ehhez 
járultak Prónay Dezső br. 20 K, Rimamurány-Salgótarjáni vasmű 
részvénytársaság 10 K, Magyar takarékpénztárak központi jelzálog 
bankja 10 K, Kéler Napoleon 10 K, Gregersen G. és fiai 10 K 
és Zsilinszky Mihály 10 koronával.

3. Bács-Bodrog, Torontói- és Temes megyékből Kvasz István 
gyűjtött 132.80 K-t. Nagyobb összeggel járultak Lelbach János 10 
K, Lelbach Antal 10 K és Lelbach Péter 10 koronával.
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4. Komárom, Nyitra, Trencsén, Turóc, Árva és LiptÓ me
gyékben Lehocky István gyűjtött 115.07 koronát.

5. Hont, Bars és Zólyom megyékből Rohály Mihály gyűjtött
154.67 koronát.

6. Nógrád, Heves és Borsód megyékből Valentinyi István 
gyűjtött 132.67 koronát.

7. Abauj-Torna, Zempléni, Bereg, Ung és Ugocsa megyék
ben Jónás István gyűjtött 85.94 koronát.

8. Oömör, Szepes és Sáros megyékből Tomka Pál össze
gyűjtött 224.67 koronát.

9. Szabolcs, Szatmár, Szilágy és Mármaros megyékben Med- 
vegy Mihály gyűjtött 100.74 K-t. Ehhez járult Nyíregyháza városa 
6 koronával.

10. Jász-Nagykun-Szolnok, Bihar és Hajdumegyékben Jónás 
Márton gyűjtött 155.40 koronát.

11. Kolozs, Szolnok-Doboka és Beszterce-Naszód megyék
ben Trizna Jenő gyűjtött 38.14 K-t. Ehhez járult Bácsi Gyula 
lelkész 10 koronával.

12. Alsó-Fehér, Torda-aranyos, Maros-Torda, Kisküküllő és 
Nagyküküllő megyékből Frecska Béla gyűjtött 204 koronát.

13. Hunyad, Szeben, Brassó, Fogaras, Udvarhely, Csik és 
Háromszék megyékből Kovács Tamás összegyűjtött 234.34 K-t. 
Ezen összeghez járult Nagyszebeni Földhitelintézet 30 koronával.

14. Végül Szarvas községben Czinkotszky Pál 200 K-t, foly
tatólag pedig Liska Mihály 72.63 K-t gyűjtött. Ezen összeghez 
nagyobb összeggel járultak: Szarvasi Hitelbank 20 K, Békés- 
szentandrási takarékpénztár 10 K, Szarvasi ev. egyház 10 K, dr. 
Haviár Gyula 10 K, Haviár Dani 20 K, gr. Bolza Pál 20 K, özv. 
Ponyiczky Gyö.gyné 10 K, Teplicky János 8 K, dr. Glasner Adolf 
10 K, Szarvas község 20 K és dr. Mikolay István 10 koronával.

A tanulók összes gyűjtése 1912,. év nyarán 2694.32 koronát 
tesz ki.

Szuplikáció-megváltás cimén a pozsonymegyei esperesség
27.67 koronát kü ldö tt; azonfelül a szarvasi ev. egyház 570 kg búzát 
adományozott a tápintézetnek 123.12 K értékben, továbbá Békés
vármegye Törvényhatósága 200 K-t s végül Békésszentandrási 
Takarékpénztár 50 K-t.

Összesen befolyt a Tápintézet javára 3095.11 korona.

♦ ♦
♦



IX.

Érettségi vizsgálatok.
Az 1911— 12. évi szóbeli érettségi vizsgálaton a felekezeti 

Főhatóságot Veres József, a békési ág. hitv. ev. egyházmegye es
perese, püspökhelyettes elnök, a kormányt pedig Dr. Hornyánszky 
Gyula, a budapesti I. kér. áll. főgimnázium tanára, tud. egyetemi 
magántanár, képviselete.

E vizsgálathoz 43 tanuló járult, kik közül 39 intézetünk 
nyilvános, 3 pedig magántanulója volt. Egy, névszerint Mravics 
Nándor a budapesti ág. h. ev. főgimnáziumban tett osztályvizsgá- 
galatot s a Főhatóság engedélyével tett intézetünkben érettségit.

A 43 tanuló közü l:
Jelesen érettek 6 -an: Egyed Béla, Molnár László, Nippold 

János, Pajtás Gyula, Tepliczky János, Thuri György.
Jöl érettek 7 -en : Bállá Pál, Czinkotszky Kálmán, Kom- 

lovszky Ferenc, Krajcsovics János, Szabó Margit, Szántó János, 
Szokolay Pál.

Egyszerűen érettek 18-an : Ágoston Gyula, Bakay Jenő. Czin
kotszky Pál, Deák Sándor, Háj Endre, Krausz István, Liuba Pál, 
Melis Mátyás, Menyhárt András, Menyhárt Zsigmond, Messzik 
Béla, Molitórisz János, Rohn Ádám, Sipos Ferenc, Szemző Pál, 
Szuchovszky Gyula, Tímár Gyula, Vig Sándor.

Javító vizsgálatra 10, az egész vizsgálatnak egy év múlva 
való megismétlésére 2 tanulót utasított a bizottság. A javító vizs
gálatot a budapesti ág. h. ev. főgimnáziumban 9-en állották meg, 
egy nem jelentkezett.

A 43 tanuló közül a jogi pályát választotta 5, a hittudományit 
5, orvosit 4, bölcsészetit 3, gyógyszerészit 2, mérnökit 3, állator
vosit 1, gazdaságit 2, kereskedelmit 2, pénzintézetit 2, katonait 2, 
művészetit 1, vasútit 4, postát 3, községi tisztviselőit 4.
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A folyó tanév végén tartott érettségi vizsgálatok Írásbeli része 
május 26., 27. és 28 napjain, a szóbeli pedig junius 24. és követ
kező napjain folyt le. A felekezeti Főhatóság képviseletében püs
pökhelyettes elnökként Petrovics Soma, a csanád—csongrádi egy
házmegye esperese, mint kormányképviselő pedig, Raffay Sándor, 
budapesti ev. lelkész, theológiai tanár vett részt a vizsgálatokon.

A püspök űr a következő tételeket jelölte k i :
1. A magyar nyelvből és irodalomból: „A drámairás fő

irányai a 19-ik században.“
2. A latin nyelvből és irodalomból: P. Veregilius Maró 

Aneis XI. ének 100—132 sor.
3. A mennyiségtanból:
a) Az algebrából: 10 éven át minden év végén 2500 kor. 

járadékra van jogosultságom. Mekkora évjáradékot kaphatok ennek 
fejében, ha azt akarom, hogy az 15 évig tartson ? A kamatláb 5% .

b) A geometriából: Egy ferdeszögü háromszög területe 
684.62 m2; egyik szöge 62°28’ 43” . Mekkorák az oldalai és a 
harmadik szöge?

Az érettségi vizsgálat szóbeli részének eredményét a jövő 
tanévi értesítőben közöljük.

A bányai ág. h. ev. egyházkerület 3 főgimnáziumának tanu
lói a püspök űr intézkedése alapján a békéscsabai Rudolf főgim
náziumban tehetnek szeptemberben illetőleg decemberben pótló 
vagy javító érettségi vizsgálatot.

A szeptemberi érettségi vizsgálat írásbeli része szeptember 
hó 2., 3. és 4 napjain, a szóbeli pedig 6-án lesz.



A jövő iskolai évre vonatkozók.
I. Vizsgálatok.

A javító-, felvételi-, pótló- és magánvizsgálatok idő- és sor
rendje ez: á) „szeptember 1-én reggel 8 órától az algimnázisták, 
2-án ugyancsak reggel 8 órától a fe/gimnázisták javítanak, b) 
Szeptember 1-én az I—II ,  2-án a III —IV., 3-án az V—VI. és 4-én 
a VII. osztálybeliek tesznek magán-, pótló- és felvételi vizsgálatot, 
melyeknek Írásbeli része d. e. 8, a szóbeli pedig d. u. 4 órakor 
veszi kezdetét.

Javító vizsgálatot azok tesznek, kik egy vagy két kötelező 
tantárgyból kaptak elégtelen osztályzatot. Az előbbenieknek a ta
nári kar adja meg az engedélyt a javításra, az utóbbiak mélts. és 
főtiszt. Scholtz Gusztáv úrhoz, a bányai ág. hitv. ev. egyház- 
kerület püspökéhez folyamodhatnak engedélyért. Kérvényüket, mely
hez a lefolyt tanévről szóló iskolai bizonyítványokat is csatolniok 
kell, folyó évi julius hó 6-ig bezárólag a főgimnázium igazgatójá
hoz küldjék, illetve nyújtsák be.

Felvételi vizsgálatot tesznek a polgári-, reál-, vagy valamely 
külföldi iskolából és a tanitóképzőből átlépő tanulók. E vizsgálat 
az elhagyott iskola és intézetünk tanterve között mutatkozó lénye
ges külömbségre terjed ki. E külömbséget tanári értekezletünk a 
polgári- és reáliskolából átlépőkre a következőkben állapította 
meg: a) Az I. polgáriból átlépő vizsgázik a latinból, a ll.-ból a 
latinból és Afrika földrajzából, a III.-bóI a latinból és fizikai föld
rajzból, a lV.-ből a latinból és növénytanból, az V-ből a magyar
ból, görögből vagy görögpótlóból, világtörténetből (476— 16481. 
ásyánytanból és mennyiségtanból (a VI. osztály egész anyagából), 
h) A reál bármelyik osztályából átlépő vizsgázik az előző osztá-

6
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lyok latinjából és görögjéből vagy görögpótlójából. A IV-ből átlépő 
vizsgálatot tesz azonkívül a növénytanból, az V-ből az állattanból, 
aVI-ból az ásványtanból.

A tanítóképzőből átlépők vizsgáznak a latinból, görögből vagy 
görögpótlóból s a többi tárgynak a beküldött iskolai értesítő alapján 
megállapított részeiből. A IV. évfolyam után vagy tanítói oklevéllel 
az érettségihez járuló előbb az V—VII. osztály külömbözeti tan
tárgyaiból, azután a V ili. osztály egész anyagából.

Pótló vizsgálatot tesznek azok, kik a rendes év végi 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, leg- 
késöbb augusztus 20-ig jelentsék be a főgimnázium igazgatójánál, 
hogy a vizsgálathoz járulnak-e vagy sem. Ellenkező esetben a 
vizsgálatok rendjének megállapításánál nent vehetjük őket figye- 
lembe.

II. Bciratáá $5 fölvétel.

Az 1913— 14. tanévre szeptember 1—4. napjain d. e. 9— 11-ig, 
d. u. V23— 724-ig történik a beiratás. 5-én folyik le a tanévnyitó 
ünnepély kapcsolatban a fegyelmi törvények ismertetésével és az 
órarend közlésével; 6-án kezdődik a rendes tanítás.

Az első osztályba azok vehetők föl, akik 9. életévüket már 
betöltötték. Tizenkét évnél idősebb növendékek felvételét 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 himlőoltási 
igazolványát. Ugyanezen okmánzokat adják be a más intézetből 
jövők is.

Az V. osztályba lépő tanuló szülője vagy gyámja köteles be
jelenteni, hogy fia illetve gyámoltja a görög nyelvet vagya görög
pótló tárgyakat fogja-e tanulni. Az írásos nyilatkozatokat a tanuló 
az osztálytanárnak adja át.

Magántanulónak csak az vehető föl, aki az első félév folyama 
alatt jelentkezik. Magánvizsgálatot tehet az is, aki magántanulónak 
beírva nem volt, de a vizsgálathoz a püspök úrtól engedélyt ka
pott. A magántanulóul jelentkező szintén bemutatja a születési 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 lehető
leg szülője vagy gyámja vagy ezek megbízottja kíséretében az 
igazgatónál és osztályfőnél megjelenni.

Itt közlöm a szülőkkel és első sorban a szarvasiakkal, a 
kormányzótestület azon határozatát, hogy a jövő iskolai évben 
nemcsak az első osztályt, hanem a másodikat is párhuzamossá 
teszi. Az az előny, hogy mindkét osztályban a kisebb létszám 
mellett az egyes tanulók szorgalmának, tanulási eredményének 
ellenőrzése, egyéniségének kiismerése s ez álapon az egyéni ne- 
velve-tanitás lehetősége van megadva, csak ösztönül szolgálhat a 
szülőknek, fiaiknak intézetünkben való beiratására.

III. Iskolai és közös étkczőbeli (alúnjoeíinji) dijak.

Intézetünk történeti fejlődésével kapcsolatos hagyományok 
okozzák, hogy a nálunk beiratkozó tanulók a következő díjosztá
lyok szerint fizetik a tandija t:

a) Helybeli I—IV. osztálybeli keresztyén tanuló fizet 45 K : 
belépéskor 30, február 1-én 10 K; V—V ili. o. t. fizet egész évre 
41 K : ebből belépéskor 31, február 1-én pedig 10 K.

b) Az iskolát fenntartó egyházmegyék kötelékébe tartozó ág; 
h. ev. tanulók fizetnek I—IV. osztályig 53 K : ebből belépéskor 
39, február 1-én 14 K. — Az V—V ili. o. t. 49 K : ebből belépés
kor 35, február 1-én 14 K.

c) A fenntartó egyházmegyék kötelékébe nem tartozó keresz
tyén tanulók fizetnek I— IV. osztályig 61 K : belépéskor 43, feb
ruár 1-én 18 K. Az V—Vili. o. t. 57 K : belépéskor 39, február 
1-én 18 K.

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

e) Tandíjmentesek fizetnek 12 K, féltandijmentesek az első 
félévi teljes összeget.

A tandíjon kívül fizetnek a nyilvános és magántanulók: 1. 
bizonyitványdijban 2.30 K. 2. Tanulói segélyző díjban I— IV-ig 1 
K, V—V lll- ig  2 K. 3. Teljes érettségi díjban nyilvános tanulók 29, 
magántanulók 53 K, egy tárgy után 17 illetve 29 K. 4. Vizsgálati 
díjban a felvételi vizsgálatoknál tárgyanként 10, a magánvizsgála-

6*
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toknál az Összes tárgyakért 80 K. Nem prot. hitvallású magán
tanulók hitoktatójuknak a vallásvizsgálatért még külön 8 K. 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 !\uthk Endre,pénz
táros címére küldjék a szülők (hozzáadva a 4 fillér postadijat is) 
Tanulóknak és szülőknek egyaránt érdeke, hogy az iskolai pénzek 
a főgimnázium pénztárosához, a szállás- és tartásdijak pedig a 
szállásadókhoz küldessenek.
--------------------- --------------------  •! Zii*.. - f ..

IV. Kcdvczn>coyck-

• ‘Tan- és tápdijkedvezményben csak azok részesülhetnek, kik 
iskolánknak már legalább egy tanévben voltak tanulói s kik sze
génységüket hiteles hatósági bizonyítvánnyal igazolják. Intézetünk 
uj tanulói a tanulói segélyegyesülettől kaphatnak idejében be
nyújtott kérvény alapján tan-, alumneum- és lakásdijra vagy ruhá
zatra némi segélyt. A tandijak egészben vagy részben való elen
gedésében pedig csak azon régebbi tanulóinkat részesíthetjük 
akiknek iskolai bizonyítványa jó rendű és magaviseletük is jó. 
Tápdijkedvezményre szorgalmas, jó magaviseletü tanulók tarthat
nak igényt. A kedvezményekért folyamodók kellően felszerelt kér
vényeiket augusztus 20-ig küldjék be a főgimnázium igazgatójához. 
Megkésve érkezett kérvények csak kivételesen, a késés indokolt 
volta esetén vehetők figyelembe. A tan- és tápdijkedvezményért a 
„Nagyságos és Nagytiszteletü Kormányzótestülethez“ , segélyért a 
„Tanulói Segélyegyesület Tek. Elnökségéhez“  intézendők a kér
vények.

V. Reodkivüii tárgyak.

Tanulóink kellő számmal .való jelentkezés esetén a következő 
rendkívüli tárgyakat tanulhatják : a francia és angol nyelvet, a 
vívást (ezek évi dija 20 K). a gyorsírást, a 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 őri
ként jelentkező tanulók egész évre illetőleg a tanfolyam tartamára 
kötelezik magukat; közben tehát ki nem léphetnek.

— é i —
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VI. Taijköoyvek.
•**. - V • . * v '*

A XI. cikkben közöljnk a jövő tanévben használandó tan-t 
könyveket. Ezek csekély részét kell tanulóinknak újonnan beszé -̂ 
rezniök, a többit használt állapotban is megvásárolhatják, ha azok 
nem hiányosak, nem rongyosak, nem piszkosak s a legújabb kia- 
dásuak. — A tankönyvek jegyzéke megmutatja a legújabb kiadás 
engedélyezése számát. Ez irányítsa úgy a könyvkereskedőket, mint 
a szülőket és tanulókat is a használt tankönyvek beszerzésénél. 
Régibb kiadásuakat ki fognak selejtezni a szaktanár Urak a köny
vek átvizsgálásánál. Hat-nyolc szegény tanuló az igazgató ajánla
tára ingyen kap tankönyvet a könyvkereskedőknél vagy a tanulói 
segélyegylét elnökénél.

VII Vidéki taijúlók elb«lyezé&c
A mostoha pénzviszonyok lehetetlenné tették az internátus 

céljaira engedélyezet államsegélynek valamely pénzintézetnél való 
fölvételét. így az építkezés elmaradván, az internátust még a jövő 
tanévben is nélkülöznünk kell. Annál nagyobb gonddal kell meg- 
választaniok a vidéki szülőknek fiaik elhelyezésekor a szállásadót 
és a lakást. Meg kell választarriok nemcsak az egészség, hanem 
az erkölcsi nevelés szempontjából is. Fiaik jól felfogott érdekében 
azon kell lenniök, hogy egy lakáson lehetőleg egykorú és egy osz
tályú tanulók kerüljenek össze. Ezt úgy érhetik el, ha az előre 
bejelentett lakások közül az igazgató tanácsának kikérésével választ
ják ki a megfelelőt. A tanári kar a kormányzótestület hozzájárulá
sával a lakásokra a következő határozatot hozta: „Szállást, lukast 
csak olyan helyen fogadhat a tanuló, amelyet az igazgatónak elő
zetesen bejelentettek s melyet az iskola orvosa e célra alkalmas
nak talált.“  Figyelmeztetem tehát egyrészt a lakásadó gazdákat 
hogy akár személyesen, akár írásban lakásuk pontos címét, a ki
adandó helyiségek és vállalandó tanulók számát a föltételekkel 
együtt augusztus 1-ig jelentsék be, másrészt a szülőket, hogy a 
tanári kar e határozatát tartsák szem előtt. Ellenkező 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 felvilágosítással az igazgató 
azoknak, akik hozzáfordulnak s válaszbélyeget is küldenek.

♦♦
♦



XI.

Az 1 9 1 3 - 1 4 . tai)«Vbeo l>aszQá- 
lai)dó taoköoyvek jegyzek«.

I. osztály.
1. Vallás, a) Protestánsoknak: Bereczky Sándor: Ószövetségi élet

és jellemképek s tanítások VI. kiadás Bpest. Kókai. 1912.
b) R. katholikusoknak: Esztergomi kis katekizmus.
c) Izraelitáknak: Knopfler Sándor: Vallástan I. r. Ima
könyv. Mózes első könyve és Luach: Dr. Bernstein 
Béla fordítása.

2. Magyar. Császár—Váczy : Magyar olvasókönyv az I. o. számára
(Athenaeum) 11. kiadás 82836—907.
Szinnyei: Iskolai magyar nyelvtan 1. r. az 1. o. számára 
(Hornyánszky) XV. kiadás. 1565—910.

3 Latin. Schuster A lfréd : Elemi latin nyelvtan inductiv alapon I. 
r. 3954—907.
Schuster Alfréd : A latin alaktan rövid összefoglalása az 
1—Vili. o. számára. (Athenaeum) 76623—909.

4. Földrajz. Dr. Vitális István: Földrajz 1. r. 1. o. számára. (Lam-
pel kiadás) Enged. sz. 4912— 1899. Ára P60 K. 
Kogutovicz-féle isk. Atlasz. Eng. sz. 86051 — 1910. (Magy. 
földr. intézet kiadása) Ára 2 K. X. kiadás. 
Térképvázlatok a gimn. 1. oszt. számára. Ára 0 40 K. 
(Franklin kiadása.)

5. Természetrajz. Dr. Szilády Zoltán : „K is természetrajz“ első rész.
Eng. sz. 105639— 1912. második kiadás : szerző sajátja. 
(Nagyenyed, Földes Ede bizománya).
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6. Számtan. Dr. Beke Manó: „Számtan“ Eng. sz. 107572—910.
8 kiadás, kiadó: Singer és Wolfner.

7. Mértan. H o rti: Átdolgozta Szinte Gábor. Rajzoló geometria I. r.
8 kiadás. Enged. sz. 37624— 1912.

8. Egyházi ének: Apolló hangjegyfüzet.

II. osztály.
1. Vallás, a) Protestánsoknak : Bereczky Sándor: Jézus élete és

tanítása. (Bibliaismertetés) V l-ik k.adás. Budapest Kó- 
kai L. 1912.
b) R. katholikusoknak: Kath. iskolai biblia. 1. rész. Ó- 
szövetség. Irta : Dr. Aubermann Miklós.
c) Izraelitáknak: Ugyanaz mint az j. osztályban.

2. Magyar. Császár—Váczy: Magyar olvasókönyv a 11. o. számára
(Athenaeum) 11. kiadás. 95637—909.
Szinnyei J. Magyar nyelvtan 11. rész. (Hornyánszky) XI. 
kiadás. 144571-1911.

3. Latin. Schuster A lfréd: Elemi latin nyelvtan 11. r. 76623—909.
Schuster Alfréd: A latin alaktan rövid összefoglalása az 
1—Vili. o. számára 76623—909.

4 Földrajz. Dr. Vitális István : Földrajz 11. r. a középisk. 11. és 111.
o. számára. Ára 3-50 K. Eng. sz. 1695— 1901. (Lam- 
pel kiadása.)

5. Természetrajz. Dr. Sziládi Zoltán : Kis természetrajz második
rész, a középiskolák 11. oszt. számára. Eng. sz. 37593— 
1911. Ára 1 90 K. Nagyenyed, Földes Ede bizománya.

6. Számtan. Dr. Beke Manó: „Számtan“ 8-ik kiadás, kiadó Sin
ger és Wolfner. Eng. sz. 105572—910.

7. Mértani rajz. Horti—Szinte G ábor: Rajzoló geometria 11. rész.
6 kiadás. Ára 2 K. Eng. sz. 107572— 1910.

8. Egyházi ének: Apolló hangjegyfüzet.

III. osztály.
1. Vallás, a) Protestánsoknak : Geduly Lajos: A keresztyén egy

ház rövid története (Weisz Bert. Újpest.) 
b) R. katholikusoknak: Kath. iskolai biblia 11. r. Új
szövetség, Irta: Dr. Aubermann Miklós,
a) Izraelitáknak: Knopfler Sándor. Vallástan 11. r. Dr. 
Bernstein Béla: Mózes 11. könyve. Imakönyv és Luach.
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2. Magyar. Szinnyei J . : Rendszeres magyar nyelvtan a 111. oszt.
számára. (Hornyánszky) XII. kiad. 132376— 1910. 
Császár— Váczi: Magyar olvasókönyv a 11. o. számára 
(Athenaeum) 1175—903.

3. Latin. Dr. Hittrich Ö .: Latin nyelvtan 11. r. Mondattan 3 kiadás.
143079—911.
Dr. Hittrich Ö : Latin olvasókönyv a 111. és IV. oszt. 
számára (Franklin) 101660—907.
Dávid István: Rövid latin olvasó és gyakorlókönyv. II. 
kiadás 73564—96.
Roseth A rnold : Szemelvény Phaedrus meséiből. (Lam- 
pel) Eng. sz. 101452— 1911.

4. Német. Schuster A lfréd : Német nyelvtan 1. rész. (Athenaeum).
2373— 1905. eng. sz.

5. Földrajz. Dr. Vitális István: Földrajz a középiskolák II. és 111.
oszt. számára. Eng. sz. 1695— 1901. Ára 3‘50 K. 
(Lampel.)
Kogutovicz-féle Atlasz X -ik kiadás 86051 — 1910. eng. 
sz. Magy. földr. int.
A mathem. és fizikai földrajz elemei Ráth Arnoldtól a 
gimn. 111. o. számára. Eng. sz. 3413— 1900. Ára P20K. 
(Franklin t.)

6. Terténet. Koczogh—Takáts: A magyar nemzet története 1526-ig,
kiadó: Athenaeum. Eng. sz. 17033— 1912. Ára 240 K. 
Helmár A . : Két térkép a magyar történethez. Stampfel. 
9385-1890.

7. Számtan. Dr. Beke M anó: „Számtan“ V lll- ik  kiadás, kiadó:
Singer és Wolfner Eng. sz. 107572— 1910.

8. Mértani rajz. Horti— Szinte: Rajzoló geometria. 111. rész.
14146—911.

9. Egyházi ének: Apolló hangjegyfüzet.

IV. o&ztály.
1. Vallás- a) Protestánsoknak: Hetvényi Lajos: Keresztyén vallás

tan. Sopron 1909.
b) R. katholikusokuak: Kath. Szertartástan. Dr. Auber- 
mann Miklós.
c) Izraelitáknak: Ugyanaz mint a 111-ban,

2 Magyar. Góbi I . : Stilisztika. Lampel— Franklin 6 kiadás. Arany 
Lehr—Toldi.: Franklin 8 kiadás. 51922— 1892.
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3. Latin. Dn Hittrich Ö dön: Latin nyelvtan 1 r Alaktan és II. rész
Mondattan. Franklin 3 kiadás 143079— 1911. eng. sz. 
dr. Hittrich Ödön : Latin olvasókönyv a 111. és IV. oszt. 
számára. Franklin 101660— 1907. e. sz.
Öávid István : Rövid latin olvasó és gyakorlókönyv a 
III. és IV. oszt. számára. Lampel. 2 kiadás. 73564— 

: 1906. eng. sz.
4. Német. Séhuszter Alfréd : Némef nyelvtan. Athenaeum. 2373—

1Ö05. eng. sz.
5. Történet. Koczogh—Takáts: A magyar nemzet története 1526-

tól 1867-ig. Kiadó : Athenaeum. Eng. sz. 80230. Ára 
2'40 K.
Helniár A . : Két térkép a magyar történethez. Stampfel. 
9385— 1890.

6. Természetfajz. Dr. Szterényi H . : Növénytan a gimn. IV. oszt.
számára, átdolgozta Dr. Szalóki Róbert V ll-ik  kiadás. 
Ehg. sz. 24363. 1912. Ára 3 40 K. (Lampel kiadása.)

7. Mennyiségtan. Dr. König—Dr. Beke: „Algebra“ 6 -ik  kiadás.
Athenaeum. Eng. sz. 136015— 1908.

8. Mértani rajz. Horti—Szinte: Rajzoló geometria IV. rész.
141406—911.

9. Egyházi ének: Apolló hangjegyfüzet.

V. osztály.
1. Vallás, a) Protestánsoknak: Frnyó Lajos: A keresztyénség meg

alapításának története.
b) R. katholikusoknak: Kath. kér. hittan. Matuszka 
Mihály.
c) Izraelitáknak: Vogel: H it- és erkölcstan. Dr. Bern
stein : Luach. Imakönyv.

2. Magyar. Riedl Frigyes: Retorika és retorikai olvasókönyv (Lam
pel) 111. kiadás. 51007— 1891.

3. Latin. 1. Csengeri János d r .: Szemelvények Ovidiusból a IV.
és V. oszt. számára. V-ik kiadás 1538 — 1912.
2, Dr. Geréb József: M. T. Cicero védőbeszéde A Lie. 
Archias ügyében. (Athenaeum) 118478— 1910.
3, Kont Ignác d r.: Cicero: De imperio. Gn. Pompei. 
(Athenaeum) 2391 — 1901.
4, Schmidt Márton d r.: Római régiségek. III-ik kiadás.
Stampfel— Révai. • ■ • i
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5. Köpesdy— Cserép. Latin stílusgyakorlatok az V. oszt. 
számára. (Stampfel).
6. Veress : Latin—magyar szótár. 34069— 1888
7. Veress : Magyar—latin szótár. 17390— 1887.
8. Hittrich Ödön dr : Latin alaktan és mondattan (mint 
a lV -ik osztályban.

4. Görög. Dr. Szamosi János: Görög nyelvtan 4 k. Bpest 1903.
(Athenaeum 3 K) 1627—902.
Dr. Szamosi János: Görög olvasókönyv 3 k. V. oszt. 
számára. Bpest 1903. (Athenaeum) L60 K. 7046—900.

5. Görögpótló. Kempf— Homeros Iliasa (Lampel) III. kiadás.
148463—911.
Dr. G eréb: Szemelvények Herodotosból. (Franklin) IV. 
kiad. 145913—911.
Dr. Badics: Magyar irod. olvasókönyv 1. r. Athenaeum.
VI. kiadás 2225-911.

6. Német. 1. Schuszter A lfréd: Német nyelvtan. 2 rész, 2 kiadás.
(Athenaeum). 147091— 1907.
2. Kelemen : Német—magyar és magyar— német szótár. 
(Athenaeum) 3003— 1904.

7. Történet: Dr. Szigethy Lajos: Egyetemes történet. Első rész:
Ókor. K ia d ó : Singer és Wolfner. Eng. sz. 2089— 1902. 
Ára 2-40 K.
Kogutovicz: Történelmi Atlasz. 2604— 1897.

8. Mennyiségtan. Dr. König—Dr. Beke: „Algebra“ 6-ik kiadás.
Athenaeum kiadása. Enged. sz. 136015—908.
Dr. Lutter Eberling: „Geometria“ 9-ik kiadás. Kiadó a 
Franklin társulat. Eng. sz. 4526— 1903.

9. Természetrajz. Dr. Szterényi H . : Állattan a középisk. felsőbb
oszt. számára. V-ik kiadás. Eng. sz. 143081 — 1911. 
Ára 4 K. (Lampel kiadása).

VI. osztály.

1. Vallás, a) Protestánsoknak: Bereczky S .: Keresztyén egyház
története.

2. Magyar. R ied l: Poétika és poétikai olvasókönyv (Lampel). VI.
kiadás. (Beterjesztve.)
Schakspere: Julius Caesar, Fordította Vörösmarty. (Jeles 
írók 12.) Franklin.
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3. Latin. Kalmár Elek: Szemelvények Titus Liviusból. (Franklin).
12930-912.
Pirchala Im re: P. Verg. Maronis Aeneidos libri XII. 
5. kiadás. (Athen.) 19990— 1882.
Pirchala Imre : Jegyzetek Vergiliushoz, II. kiadás. (Athen.) 
19990-1882.
Szabó—W irth : Latin stílusgyakorlatok. VI. oszt. sz. 
(Lampel). 105990— 1906.
b r. Schmidt Márton: Római régiségek. (Stampfel— 
Révay) III. kiadás.
Latin-magyar és magyar-latin szótár.

4. Görög. Dr. Szamosi János: Görög nyelv- és mondattan IV. k.
Bpest. 1903. (Atheneum 3 K) 1627— 1902.
Dr. Szamosi János: Görög olvasókönyv V. o. sz. Bpest. 
1903. (Atheneum 160 K) 7046— 1900.
b) R. katholikusoknak: Kath. kér. Erkölcstan. Matuszka 
Mihály.
c) Izraelitáknak: Ugyanaz mint az V-ben.
Dr. Geréb József: Herodotos, Xenophon és Plátó iratai
ból szemelvények (Atheneum) 144059—908. 111. kiadás. 
Dr. Ketzer Géza: Anthologia lyrca Graeca (Atheneum) 
2694—901.
Lévay—Vida: Görög-magyar szótár. 12053— 1888.

5. Görögpótló. 1. Badics Ferencz: Magyar irod. olvasókönyv II.
kiadás. 4551 — 1903.
2. Schill S: A görög irod. története. IV-ik kiadás. 
147349— 1911.
3. Sophokles—Csíki I . : Antigone II. kiadás. 22424— 1883.
4. Euripides— Radó : Iphigenia Aulisban.

6. Német. Schuszter: Német nyelvtan III. r. (Atheneum).
Mondattan és verstan. 5099 — 904 
Kelemen: Német-magyar és magyar-német szótár. (At
heneum) 3003—904.

7. Történet. Dr. Szigethy Lajos: Egyetemes történet. Második
rész: középkor, újkor (1648-ig) kiadó: Singer ésW olf- 
ner. Eng. sz. 1902—2462. (Ára 3 20 K).
Kogutovicz: Történelmi atlasz. 2604— 1897.

8. Mennyiségtan. Dr. König—Dr. Beke: Algebra 6-ik kiadás, ki
adó Athenaeum. Eng. sz. 136015— 1908.
Dr. Lutter—Eberling: „Geometria“  9-ik kiadás, kiadó:
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Franklin Társulat. Eng. sz. 4526— 1903.
9. Természetrajz. Róth—Hankó —Melczer: Ásványtan és chemia a 
1- gimn. V l-ik  oszt. számára. Eng. sz. 4161 — 1901. Ára

3-20 K. (Franklin Társulat).
Dr. Szterényi Hugó: 3 iv kristály minta: (Lampel kiad.)

VII. osztály.
1. Vallás, a) Protestánsoknak: Bereczky Sándor: Az egyetemes

keresztyén egyház története a Wesztfáliai békétől korun
kig és a magyar ev. egyház története. II. kiadás, Buda
pest Kókai L. 1913.

2. Magyar. Beöthy Zso lt: A magyar nemzeti irodalom története. I.
rész. (Athenaeum) XI. kiadás. 26116— 1910.
b) R. kato likusoknak: Kath. Egyháztörténelem. Dr.

:.i1 líí'h' Aubermann Miklós. ,
c) Izraelitáknak: Ugyanaz mint az V-ben.

3. Latin. Pirchala P. Verg.: Maronis Aeneides Libri I—X II—V l-ik
kiadás. (Athenaeum) 19990— 1882.
Dr. Hitrich Ödön - Sallustius Bell. Ingurthiuna. (Frank
lin—Lampel) III. kiad. 159605— 1911.
Köpesdy: Cicero m. Sergium Catiliam or. 4. Franklin 
Lampel 111. kiad 159605— 1911.
Cserny—Dávid : - Latin stílusgyakorlatok. III. rész. (Athe
naeum) 1766— 1902.

,, ; Latin-magyar és magyar-latin szótárak.
Latin nyelvtan és mondattan. (Hitrich-féle).
Dr. Cserép József: Római régiségek. (Lampel) VI. k. 
139780— 1911.

4. Görög. Dr. Csengeri I . : Szemelvények az Odysseiából. IV-ik k.
81157— 1907.
Dr. Geréb I . : Szemelvények Herodotes, Xenophon és 
és Plátó müveiből. 144059— 1908.
Dr. Szamosi János: Görög nyelv- és mondattana. 
1627— 1902.
Elischer Fröhlich: Szótár Hemeroshoz. (Athenaeum 3 
K) Eng. sz, 49966— 1912.
Lévay—Vida: Görög-magyar szótár. 12053— 1888.

5. Görögpótló: Schill Salamon: A görög irodalom története.
(Franklin 4 K) 147348— 1911.



Szilasi M ó ric : Szemelvények Thukydidesböl. (Lampel) 
2 .K  2304— 1912.
jancsó Benedek: Magyar irodalmi olvasmányok. III. 

 ̂ (Lampel) 2 K 5164- 1904.
Dr. Földi József: Demosthenes válogatott beszédei 
(Lampel) 112772— 19 í 1.

6. Német. Heinrich: Némettan- és olvasókönyv III. rész. VIII. ki.-
adás. 3914— 1904.
Endrei— Kohlbach Német stilusggyakorlatok. VI kiad. 
12089— 1912. •
Albrecht: Német nyelvtana.
Lessing minna von Barnhelm. Magyarázta .Heinrich G. 
III. kiadás. 360— 1912.
Kelemen: szótár.

7. Mennyiségtan. Dr. König—Dr. Beke: Algebra VI. kiadás, ki-
• adó Athenaeum Eng. sz. 136015 — 1908.

Dr. Lutter—Eberling: Geometria IX-ik kiadás, kiadó 
Franklin Társulat. Eng.-sz. 4526— 1903. ».-.

8. Természettan. Fehér—Szekeres; Kísérleti természettan. XI. ki
adás. Eng. sz. 54189— 1911. Kiadja a Franklin Társulat.

9. Történet. Dr. Szigeti Lajos: Egyetemes történet. VI. rész. Új
kor 1648-tól. Kiadó: Singer és Wolfner. .Eng. száma 
1590— 1903.
Kogutovitz: Történelmi Atlasz. 2604— 1897.

Vili. osztály. j.'-
1. Vallás, a) Protestánsoknak: Banesó Antal: Keresz
tyén hit- és erkölcstan.

2. Magyar. Beöthy Zsolt: A magyar nemzeti irodalom története. I.
és II. rész. XI. kiadás. (Athénaeum) 26116— 1910.

3 Latin. Wirth G yula: Horatius költeményei. Legújabb kiadás. 
(Lampel) 22392-912.
Dr. Csengeri János; Cicero de officiu. (Lampel) 
4307— 1892.
Dr. Schmidt A ttila; Szemelvények Tacitusból. (Lampel) 
2 K 160649—911.
Dr. Cserép József. Római régiségek. (Lampel) VI. ki
adás. 139780 911-
Cserny Dávid: Latin stílusgyakorlatok. III. rész. (Athe
naeum. 1766—1912.
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Latin-magyar és magyar-latin szótár.
4. Görög. Dr. Csengeri I . : Szemelvények Homeros Iliásából

4. r. 37073—903.
Dr. Geréb József: Szemelvények Herodotes, Xenophon 
és Plátonból (Athenaeum) 3 K 144059—908.
Elischer -Frőch lich : Szótár Homeroshoz. (Athenaeum) 
3 K 49966—912.
Lévay—Wida : Görög-magyar szótár. 12053— 1888.
b) R. katholikusoknak: Apologetika. Uhlyárik Jenő.
c) Izraelitáknak: Dr. Steinherz: Erkölcstan. Luach és 
Imakönyv.

5. Görögpótló. Schill Salamon: Görög irodalom történet Franklin.
2 kiadás 147348— 191J eng. sz.
Dr. Alexander Bernát: Platon és Aristoteles Lampel 
5-ik kiadás 136289. e, sz.
Zsámboki Gyula : A görög művészet Lampel 2-ik kiadás. 

„140692 — 1911. e. sz.
6. Német. Schuszter: Német irodalom történet 11. r. a V ili. oszt.

számára. 83428— 1909. Athenaeum.
Schiller— Heinrich G . : Wilhelm Tell. 7-ik kiadás. 
583—1902. eng. sz.
Endrei —Kohlbach : Német stílusgyakorlatok. 6-ik kiad. 
12089— 1912. eng. sz. Lampel.
Kelemen: Szótár. 3003 — 904. eng. sz.

7. Mennyiségtan. Dr. König— Dr. Beke: „Algebra“ 6-ik kiadás,
kiadó Athenaeum. Eng. sz. 136015— 1908.
Dr. Lutter Eberling : „Geometria“ 9-ik kiadás, kiadó: 
Franklin társulat. Eng. sz. 4526— 1903.

8. Természettan. Fehér— Szekeres : Kísérleti természettan. 11 kiad.
54189— 1911. K iadja: Franklin társulat.

9. Történet. Dr. Szigethy La jos: A magyar nemzet története és a
mai magyar állam ismertetése. K iadó: Kókai Lajos. 
Eng. sz. 3329— 1904.
Kogutovicz: Magyar tört. atlasz. 2604— 1897.

40 Bölcsészet. Szitnyai E lek : Lélektan és Logika. (Franklin) 6-ik 
kiadás. 132342— 1911.
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XII.

Évi jekotés.
TaotV k(zd(t(. Beiratások vizsgák.

Az 1912— 13. tanév intézetünk HO-ik éve. Kezdetét az augusz
tus 31-én tartott alakuló értekezlettel és a szeptember első négy 
napján lefolyt javító-, felvételi-, utó- és magánvizsgálatokkal vette 
kezdetét.

A javító vizsgálatra utasított 67 tanuló közül nem jelent meg 
3 és pedig az l-ből 1, a 11-ból 1 s a lV-böl I. A megjelent 64 
tanuló közül nem javított s igy osztályt ismétel 10 és pedig az 
l-ből 1 (két tárgyból), a 11-ból 5 (két tárgyból 2, egyből 3), a 
lll-ból 1 (két tárgyból), a Vl-ból 2 (két tárgyból 1, egyből szintéri 
1). Javított tehát 54. Utóvizsgálathoz járult egy 11. osztályú tanuló, 
ki két tárgyból nem felelvén meg, az egyházi főhatóság engedélyé
vel két hónap múlva javító vizsgálatot tett. Eredményes magán- 
vizsgálatot tett két leány (egy VII. és egy II. o. t.) és 3 fiú (egy 
IV., egy V. és egy VI. o. t . ) ; két tárgyból javító vizsgálatra utasit- 
tatott egy V. o. fiumagántanuló. A latin nyelv 1., II. osztályú anyag
ból vizsgázott egy leány, ki a felsőbb leányiskola V. osztályát 
végezte.

Az egyházi Főhatóság engedélye alapján év közben vizsgáz
tak a következő magántanulók: Povázsay András 1. o., Sulyok 
Endre VI. o. es Antal Rezső Vll. o. t.

Különbözeti vizsgálatott tett S c h l e s i n g e r  Klementina dec
emberben a 111. és IV. o. latin anyagából, S c h r e i b e r  Aáariska 
pedig a polgári iskola s a főgimnázium 4V. osztályának külön
bözeti tárgyaiból.



'Szeptember 1— 4 napjain folyt le a rendes beiratkozás. Be
iratkozott a tanév elején és az év folyamán részint tanárkari, ré
szint főhatósági engedély alapján 364 nyilvános és 21 magán-, 
összesen 385 tanu ló ; tehát 25-el kevesebb, mint a múlt tanévben. 
E fogyásnak oka felgimnázista tanulóink létszámának |hegapadása. 
A négy felsőbb osztályban ugyanis 35-el iratkoztak kevesebben, 
mint az előbbi iskolai évben. Különösan észlelhető ez az V. osz
tályban, melybe a tavalyi IV. osztálynak 51 tanulója közül csak 
23 tért vissza, kik az újonnan jött 2 nyilv. és 4 magántanulóval 
29-re szaporodtak csak föl. Az V. osztálynak ez a megapadása 
innentul állandóvá lesz, amennyiben az algimnázium befejezésével 
a IV. osztálynak fele más jellegű iskolákban folytatja tanulmányait. 
Különösen a helybeli .^tanítóképzőbe mennek át a szarvasiak, a vidé
kiek pedig a kereskedelmi iskolákba.

E létszám csökkenését ellensúlyozni van hivatva az 1. s im
már a kormányzótestület határozatából a 11. oszt. párhuzamossá 
tétéle. Az 1. osztály párhuzamosítása bevált, amennyiben az 1. a-ban 
$0, az 1. b.-ben 47 tanuló iratkozván, a két osztály .létszáma 11-el 
több a tavalyi elsőénél s ez adja az egész algimnázium 10 főnyi 
szaporulatát.

Tanulóink nagyobb része ez évben is a földmives és iparos 
osztályból került ki és pedig vagy helyből vagy a szomszédos 
községekből. Távolabbi vidékekről a középiskolák megszaporodása 
folytán már csak-elvétve jönnek intézetünkbe olyan tanulók, kik 
itt kezdik s végezik be a középiskolai tanfolyamot. A két felsőbb 
osztályba még csak akadna iratkozó, mint e tanévben is 12-en, 
de ezek közül a Vlll-ba egyet sem, a Vll-be négyet vettem föl.

A vidéki tanulókat könnyen elhelyeztük ez évbeli, mert az 
.orvosilag engedélyezett lakás közül mintegy húszat kellett üresen 
hagynunk a kisebb létszám miatt.

. Szeptember 4-én d. e. 10 órakor tartottuk meg a szülők élénk 
érdeklődése mellett a tornacsarnokban a tanévnyitó-ünnepélyt a 
következő műsorral: 1. Erős vár a mi Istenünk (első vers). Köz
ének. 2. Imádkozik Mendöl Lajos, vallástanár. 3. Megnyitó beszé
det mond M o c s k o n y i  József igazgató 4. Az iskolai törvények 
egy részét felolvassa K u 11 i k Endre, tanár. 5, Felolvas Dr. 
N e u m a n n  Jenő tanár. 6, Erős vár a mi Istenünk. (2-ik vers). 
Közének.

Dr. Neumann Jenő tanár felolvasását értesítőnk elején közöl
jük. Mocskonyi József igazgató beszéde pedig ez v o lt:
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Nagyságos és Nagytiszteletü Feliigyelőbizottság!

Mélyen tisztelt Közönség!

Kedves Kartársaim!

Kedves Tanulóifjúság!

„Ünnepélyes pillanat az egy intézet életében, midőn tanuló- 
ifjai a testet-lelket üdítő pihenésnek kedves napjai után a szülők 
áldásaitól, intéseitől, féltő gondjától kisérve újból egybesereglenek, 
hogy tovább haladjanak szellemi és erkölcsi énjüknék kiépítésében.

Ünnepélyes a kormányzótestületre, melyet nemes gondolko
zása újabb áldozatkészségre serkent az iskola ügyeinek önzetlen 
szolgálatában.

Ünnepélyes a szülőkre, akik fiaikat egy fokkal ismét maga
sabban látják a szellemi haladásnak lépcsőjén, s akiknek gondo
lata úgy jár szünetlen e hajlék körül, mint a hogy a fészkéről fel
rebbent sas kering fiai felett.

Ünnepélyes a tanárokra, kik magas célokat szolgáló munkál
kodásuknak, a nevelve-tanitásnak, utján látják magukat egy lépés
sel előbbre egy uj ifjúság előtt, mely tanításaikat befogadni ké
szen áll.

És különösen ünnepélyes a tanári kar két uj tagjára, kik a 
mai nappal kezdik meg magasztos hivatásukat intézetünkben. Még1 
kezdik bizonyára azzal az erős fogadással, hogy egész énjöket) 
egyéniségüket, lelkesedésüket szentelik teljes szívvel, lélekkel az 
intézetnek és ifjúságnak. Mert érzik, hogy ez a siker titka. Érzik, 
hogy lehet a tanterv, az intézet felszerelése, a tanár tudományos 
képzettsége a legteljesebb, de ha ő énjével, egyéniségével, tanítá
sával nem tud a tanítványok szivéhez-lelkéhez és értelmi felfogá
sához férkőzni, akkor bizony legjobb igyekezete mellett is csak 
félsikert érhet el. Mert csak igy lehet felkölteni áz ifjúságban a 
tudomány szeretetét. így lehet szivébe oltani a vallásos érzést és 
erkölcsöt, mint amelyekre az élet nehéz napjaiban és a saját szen
vedélyeivel való nehéz harcai közepette nagyobb szüksége lehet, 
mint magára a tudományra. Így lehet benne felkelteni és megszi
lárdítani a szeretetet hazája, nemzete, egyháza és legfőkép ember
társai iránt.

De érzik azt is, hogy mindehhez kell nagy türelem*; mert 
csak tűrni tudó szelídség késével lehet az ártatlan ifjú kedély bu-
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ján sarjadzó félszeg kinövéseit lenyesegetni s a sebeket beheg- 
geszteni. Kell jó, szeretettel teljes szív, mert saját fiainkként kell 
szeretnünk tanítványainkat és önfeláldozással kell szolgálnunk 
intézetünket, bármennyi munkát, fáradozást és törődést ró is reánk, 
követel is tőlünk. És kell ideális lelkűiét, mely kedves jutalmat 
tud találni abban is, ha napról-napra látja a gondjaira bízott ifjak- 
ban felébredni a lelket. Látja a szülők és szorgalmas tanulók 
vidám arcáról leragyogni, mosolygó szemeiből kicsillanni a hála
érzetet. Látja évről-évre, miként kerülnek ki vezető, irányitó keze 
alól a magyar kultúra újabb reményei és látja a sikereket aratott, 
dicsőséget elért férfiakban az ő növendékeit, kiknek sikere, dicső
sége az övé is.

És érzik végül, hogy ez intézet tanárának prot. szellemben 
nevekedettnek s attól áthatottnak kell lennie, aki a felekezeti szük- 
keblüséget kerülve, azon felülemelkedve prot. öntudatát megőrzi, 
veszendőbe menni nem engedi.

E szép hivatásuk hajnalán szeretettel üdvözlöm uj munka
társainkat. Kívánom, adjon az Ég kitartást, türelmet nagy felada
tok teljesítéséhez, hogy szorgalmuknak, önfeláldozó munkásságuk
nak kellő sikerét érve el, megleljék itten legszebb jutalmukat.

De legünnepelyesebb e pillanat az ifjúságra nézve, mely az 
ismeretlennek sejtelmes vágyával, saját tehetségében vetett, saját 
szorgalmára épített bizalommal és a színes jövő sikereinek kecseg
tető reményével lép újból a küzdőtér porondjára. Vajha ez ünnepi 
hangulat ne csupán átfutó érzelem, hanem ünnepélyes, szent foga
dalom lenne arra nézve, hogy az ismeretek minden ágában egyenlő 
szeretettel búvárkodva hiven és rendületlenül teljesíti kötelességét.

De nem egyben közülök már most támad a kérdés, hogy 
ugyan melyik tantárgy, az ismereteknek melyik ága az, melyre 
különös súlyt kell fektetnie, melyre különös szorgalmat kell fordí
tania, ha jövőjét kellően akarja biztosítani.

Az ilyen kérdés semmi egyéb, mint káros kinövése a mai 
lábrakapott és túlságosan gyakorlatias iránynak, mikor mindenki a 
művelődés fájáról is a virágzás után mindjárt érett gyümölcsöt 
óhajt. Az ilyen tanulót nem a tudás magasan szárnyaló vágya, 
nem az ismereteknek eget-földet feltáró bűvös ereje vonja az 
iskolába, hanem csupán a rideg életszükség, a bizonyítvány, 
hivatal.

Hogy mi okozza e gondolkozást? Az élni sietés, az eszmény
képek pusztulása vagy a nehéz élet kényszere-e? Nem kutatom.



De bizonyos, hogy a legtöbb szülő úgy van ma már az iskolá
val, mint az utjavesztett vándor az eléje kerülő folyóvalátúszik  
rajta illetve átusztatja rajta fiait igy vagy úgy, mert a túlsó parton 
,,hivatalfák“ integetnek gyümölcscsel s némi árnyékkal is kínálkozva.

Az úgynevezett müveit társadalom is erősen kiveszi részét 
az iskolák vonzó erejének és azok kívánatos tekintélyének tudatos 
lerontásából, midőn a hasznosság jelszavával az iskola köréből ki 
akar zárni mindent, aminek hözvetlen haszna nincs. Ez a társa
dalmi ellenszenv egyik-másik tárgy iránt természetszerűleg átterjed 
a tanulókra is s azok tánitási nehézségeinek épen ez egyik legfőbb 
oka. Pedig a gimnázium feladata nem az egyes pályákra való elő
készítés s az azokra érvényt szerző ügyességek megadása, hanem 
az emberi lélek tehetségeinek összhangos kifejlesztése, az ismere
tek minden nemében való kellő tájékoztatás s valláserkölcsi jellem
fejlesztés az általános emberi miveltség s nemzeti kultúránk alap
ján. Célja tehát embert nevelhi! Az embert tanítani meg a maga 
erényeire és hibáira, hogy mikép kell magában a nemes érzelme
ket uralomra juttatni, a nemteleneket pedig leigázni és kiirtani, 
mielőtt ezek szenvedélyekké növekednének. Célja tudatára hozni,az 
embernek, hogy minden tudásunk, minden ismeretünk, amit han
gyaszorgalommal hordogattunk össze, csak annyiban bir értékkel, 
amennyiben azt a magunk és embertársaink javára egy gyorsan 
tovasikló élet folyamában értékesíteni tudjuk.

A tanításnak s a jellemképzésnek azon eszközei közül, me
lyekkel a gimnázium e célját megvalósítani törekszik, első sorban 
vannak a klasszikus nyelvek.

A latin és görög nyelv tanításának még mindig elsőrendű 
hely jut a gimnáziumi tanfolyamban, bár napról-napra újabb és 
újabb támadások érik s teszik igy nehézzé, sőt szinte meddővé a 
tanár és tanítvány munkáját egyaránt. A tanárnak nemcsak a tár
gyi nehézségeken kell áthatolnia, de az ellenszenvvel is meg kell 
küzdenie; a tanítvány meg kelletlenül foglalkozik azzal a tárgy- 
gyal, melynek folytonosan csak az életben való értéktelenségét, 
hasznavehetetlenségét, tanításának céltalanságát hallja.

Pedig minden müveit emberre nézve elengedhetetlen köve
telmény, hogy a magáén kívül más müveit népnek nyelvét is is
merje. Megbccsiilhatlen előnyök forrása ez. A belőle származó 
első haszon az az értelmi gimnasztika, hogy az idegen nyelv sza
vait a magunkéval s a szavak alatt rejlő fogalmak köreit egymás
sal vetve egybe, saját nyelvünk szavainak értelmét világítjuk meg
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jobban. így a saját nyelvünk használatát tehetjük öntudatossá
De hiszen — mondhatná valaki — megtehetjük ezt egy 

modern nyelv kapcsán is. Igaz, de ilyen szellemi tornára annáf 
alkalmasabb egy nyelv, mennél határozottabb s változásoknak 
már alá nem vetett szabályai vannak. S ebben áll fölötte a klasz- 
szikus nyelvek észfejlesztő, értelemképző ereje a modern nyelve
kének. De még szembetűnőbb a klasszikus itodalom nevelő hatá
sának a fölénye. Az emberi természet és élet tapasztalatainak gaz
dag tárházát képezik ezek az iratok. Valóságos kincses bányák! 
Telvék drágakövekkel, a régi világ legértékesebb gondolataival 
minden olyan tárgy fölött, mely a fejlődő ifjú értelem- és kedély
világát jótékonyan alakíthatja, irányíthatja. Történetirók, szónokok, 
bölcsészeti és drámaírók müvei drága keretét képezik a mélyre
ható szellem által sugallt oly eszméknek és elveknek, melyek al
kalmazhatók ma is úgy a politikai, mint társadalmi életben. S ha 
még hozzá vesszük azt a tömör, egyszerű és nyugodt irályt, mely 
mind ritkábbá válik a mi gőz- és villanyerővel dolgozó korunk
ban, akkor töredékes képét nyertük annak, miben áll a régi kor 
irodalmának hatása a modern irodalmak fölött.

Érdemes az emlitésre még egy épen nem lényegtelen nevelői 
szempont. Lehetetlen, hogy a görög és római nemzet nagy fiai, 
kiváló jellemei lelkesitőleg ne hassanak bármely modern müveit 
népnek fiára, bárminő nemzetiséghez tartozik is az. Azok ugyanis 
azon népek küzdelmeiben tündököltek, melyek a történelem szín
padáról rég leléptek ugyan, de amelyekben minden modem mü
veit nemzet mintegy szellemi őseit tisztelheti. így a görög vagy 
római hazafiasság nem kelthet bántó érzést a saját hazafias érzü
letében. Horatius Codes bámult hősiessége vagy Brutus forró 
hazaszeretete kell, hogy egyaránt gyújtsa lángra a lelkesedés tűz ét 
egy angol vagy francia, egy német vagy magyar ifjú szivében. 
Nem mindig vagyunk ám igy a modern népek nagyjaival! Egy 
német hazafit aligha lelkesítenek I. Napoleon győzelmei, mivel 
azokban saját hazájának leveretését kell fájlalnia s egy tötök ifjút 
alig gyújthat lelkesedésre Hunyadink hadvezéri lángeszének mélta
tása, mivel abban saját honfiai dicsőségének elhanyatlását kell fájó 
szívvel éreznie.

Olympiában volt egy Alpheios nevű folyó s mégis jónak látta 
Herodes Atticus, hogy távoli vidékről vezessen oda az ünnepre 
sereglett közönség számára óriási költségű vízvezetéken ivó vizet. 
M it jelképez, mit jelent ez ? Azt, hogy haszonnal jár minden perc
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abból az időből, értékes eredményeket biztosit minden pillanat 
abból a sokakra nézve tán kínos gyötrődéssel járó fáradozásból, 
amit az iskola a latin és görög világ megösmertetésére fordittat az 
ifjakkal. E nehéz, komoly munka ugyanis az a vezeték, melyen át 
annak a rég letűnt világnak eszményi célokért lelkesülni tudó lel
kivilágából jut el hozzánk miveltségünk frissítésére, mint hegyi 
forrásokból a tiszta viz, a szépért, nemesért való önzetlen lélkese- 
dés, a testi- és szellemi erők összhangos fejlesztése s a derült, 
tavaszi napként mosolygó életnézet! E nélkül az üdítő forrás nél
kül mivé lenne a mai haszonra törő kor sivár pusztáin fejlő ifjúnak 
eszményeket szomjazó lelke ? Egy színét, illatát, himporát veszített 
virággá, melyről kelletlenül száll tovább a mézet kereső méhecske! 
Annak a klasszikus világnak virágos mezőire azonban szívesen 
száll a szorgalmas méh, mert ott talál és gyűjt elegendő himport 
arra, hogy beporozza a mi miveltségünk kertjének halavány virá
gait. És akit az élet megpróbáltatásai, szeretetlen emberek kímé
letlen hajszái megfárasztanak, kinek a balsors a mindennapi szenve
dést tette keserű kenyerévé, akinek zaklatott lelke hiába sóvárog 
vigaszt könyörtelen embertársai körében, az menjen vissza annak 
a letűnt kornak nagy fia ihoz: azok megfogják tanítani nemcsak 
nagyot alkotni, de zokszó nélkül nagyot tűrni is, nagyot szen
vedni is!

íme ezek az okok, melyek minket arra ösztönöznek, hogy 
Hellász és Róma gazdag kincses bányáihoz, üdítő forrásaihoz 
vissza-vissza térjünk s azokból nyújtsunk a fejlődő ifjú léleknek 
egy-egy drága követ, egy-egy korty üdítő italt és szellemi tápo t!

Kedves Tanuló Ifja k !
A pihenés jóleső napjai után kibontakoztatok a szülei, test

véri ölelő karok közül; együtt keltetek útra a messzerepüiő ván
dor fecskével, hogy gyiijtsetek ismereteket, tapasztalatokat, hogy 
élni tanuljatok, mint ez. A ti lelketekben még ott honolnak a ne
mes vágyak, a biztató remények, a fennszárnyaló eszmények. 
Tőletek függ, hogy az eszmény eszménynek maradjon a létért 
való fáradalmas küzdelmekben is. Mert akit ez tud lelkesíteni, az 
képes a köznapi életet is bizonyos zománccal venni körül, arra 
nézve az ismeretek minden neme minden időben, minden körül
mények között áldásthozó és megnyugtató lesz.

Arról meg fogtok győződni, hogy munkátokban teljes erőnk
kel állunk mellettetek, támogatunk és vezetünk. De a mi támoga
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tásunk hiábavaló, ha benső lelkesedés s az ebből fakadó szilárd 
elhatározás nem táplálja szorgalmatokat. A mi őrködésünk, — 
mint nemrég is fájdalommal tapasztaltuk — nem elegendő, ha 
nem vigyáz rátok az önuralom! Mert nekünk egyetlen igazi segít
ségünk ti magatok vagytok!

Meg fogjátok hallani a törvények rendeletéit. T i legyetek 
azon, hogy szivetek táblájára vésve mindig magatokkal hordjátok 
azokat. M int a ti jó szüléiteket, szeressétek, tiszteljétek, hálával 
jutalmazzátok tanáraitokat s mint szülőházatokhoz, ragaszkodjatok 
ez intézethez. M i — higyjétek el nekem — mint tulajdon szüléi
tek a szigorral is csak javatokat munkáljuk. Hiszen bennetek látjuk 
tovább folyni a mi életünket. Ti fogjátok felvenni és tovább foly
tatni a mi küzdelmeinket és bevégezni a mi munkánkat. Bennetek 
látjuk a hazának és egyháznak reményeit. Adja Isten, hogy mind
kettőnek szilárd oszlopai legyetek!

Az ő áldása legyen az intézeten, a kormányzótestület, tanári 
kar s az egybesereglett ifjúság munkáján!

Ez óhajjal nyitom meg az uj tanévet!“
Az ünnepély előtt a rendtartás értelmében az osztálytermek

ben az osztálytanárok diktálták le az órarendet s állapították meg 
a bejegyzési ivek szükséges adatait. Örömmel tapasztaltuk, hogy 
úgy a szülők, mint a szállásadó gazdák is oly szép számmal je
lentek meg ez ünnepségünkön, hogy bízvást remélhetjük, hogy ez 
az iskolai ünnepélyünk is egyik eszköze lesz a család és iskola 
szorosabb kapcsolatának.

Szeptember 8-án az ótemplomba vezettük a tanulóifjúságot 
tanévnyitó istentiszteletre, melyen M e n d ö 1 Lajos vallástanár 
mondott ünnepi beszédet.

TaQári kar. AlakCiláS. Értekezletek.
.' . ' j r i l V  ...

I. E tanévben, mint már a múlt tanévi értesítőnkben előre 
jeleztem volt, tantestületünknek egyik köztiszteletben és közszere
tetben részesülő tagja, S á r k á n y  Imre, a történelemnek intéze
tünkben 15 éven át kiváló képzettségű szaktanára, vonult nyuga
lomba. — A kormányzótestület az 1912. évi julius 18-án tartott 
rendkívüli gyűlésében fejezte ki neki jegyzőkönyvében kötelesség- 
hüen, buzgón, odaadással teljesített szolgálataiért elismerését és 
köszönetét. — A tanári kar az augusztus 31-én tartott alakuló 
értekezletén szintén melegen emlékezett meg jegyzőkönyvében róla
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az érdemdús tanárról, a kedves kartársról s az igaz emberről. 
Tőle való búcsúnk külső kifejezésében az ő egyenes óhajára a 
legszerényebb keretek között maradtunk. Egész tanári pályája csen
des, zajtalan v o lt : ilyennek kívánta a bucsuzást is. A reformáció 
emlékünnepe után házánál jelentünk meg, hol az igazgató tolmá
csolta a kartársak őszinte érzelmeit s adta át az arcképeiket ma
gában foglaló emlékalbumot és a Püspök urnák a távozóhoz intézett 
rendkívül meleghangú levelét! Szeretett Főpasztorunknak e nemes 
szívre, fenkölt gondolkozásra, apostoli szeretetre valló ténye tette 
fényessé az egyszerű, de meleg ünnepet. Az egyházkerület és a 
maga nevében nyújtotta az elismerés koszorúját a tanügy igen 
érdemes, de nagyon szerény munkásának, aki bizonyára legszebb 
emlékei, legbecsesebb ereklyéi között fogja megőrizni az ő 31 évi 
tanári munkáját méltón jutalmazó levelet hálával gondolva az 
áldott kézre, mely azt irta. Őszintén kívánjuk neki, hogy soká 
élvezze lelki-testi üdeségben a nyugalmat és soká gondoljon hálá
san egyházkerületünk szeretetben gazdag egyházi fejére 1 Az inté
zetnek még egy régi, hü, gondos, közbecsült, rokonszenves tagja, 
Dr. M i k o 1 a y István, iskolai orvos vált ki főgimnáziumunk kö
telékéből. A felügyelőbizottság őszinte sajnálattal vette tudomásul 
orvosi állásáról való lemondásái és hálás szívvel emlékezett meg 
ebbeli állásában tanúsított lelkiismeretes, gondos, önfeláldozó mun
kásságáról, szerzett érdemeit elismerésének és köszönetének kife
jezésével jegyzőkönyvében örökítette meg. A tanári kar nevében az 
i g a z g a t ó  és K u t l i k  Endre tanár jelentek meg nála s adtak 
kifejezést a távozása felett érzett őszinte sajnálatának. — A távozó 
főorvosról hálásan emlitem meg, hogy búcsújakor úgy tett, mint 
az égboltot még egyszer bearanyozó lenyugvó nap: ő is elöntötte 
telke fényével még egyszer az ő orvosi működésének és az intézet 
iránt érzett szeretetének egét azzal, hogy 1000 koronát adományo
zott a főgimnáziumnak ösztöndíj alapítványul. Vajha a mi óha
junk és azok hálája nyújtaná hosszúra munkás élete pihenő nap
jait, kik az ösztöndíjban részesülni fognak.

A nyugalomba vonultak helyét ifjú, értékes erők, mindketten 
intézetünk volt jeles tanítványai, foglalták el. Iskola-orvossá Dr. 
T ó t h  Pált választotta meg a kormányzótestület, őt bizva meg 
egyúttal az egészségtan tanításával is. Sárkány Imre utódja pedig 
négy pályázó közül Dr. N e u m a n n  Jenő, a történelem-földrajzra 
képesített okleveles tanár tett. Az első osztály párhuzamossá tétele 
jolytán még egy tanári állás vált szükségessé. A hirdetett latin
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görög tanszékre három pályázó közül R e v u e z k y  Vilmos okleve
les tanárt, majd annak lemondása után T e k e  Sándor tanárjelöltet, 
ennek indokolatlan elmaradása folytán pedig S z e b e r é n y i  László, 
magyar-latin szakos tanárjelöltet választotta meg a felügyelőbizott
ság. Ő szeptember 16-án meg is kezdte a tanítást. Mindhárom uj 
kartársunkban kötelességtudó, hivatásuknak élő és kollegiális együtt
érzésben is erős tanerőket nyert intézetünk, kik fel tudták kelteni 
bennünk azt az óhajt, hogy továbbra is szívesen kívánjuk őket 
közöttünk!

II. Az alakuló értekezlet tárgyát elsősorban a tanév kezdeté
hez fűződő intézkedések, a rendkívüli tárgyakról, az ifjúsági egye
sületekről és a szertárakról való gondoskodás képezte. Az órarend 
megállapításánál hozzájárult az értekezlet Sas k ó  Sámuel és L a n g  
János tanárok azon megállapodásához, hogy e tanévben az ének 
tanítását teljesen ez utóbbi vegye át s őt illesse az egész 450 K 
Uszteletdij. Elfogadta azt is, hogy S a s k ó  Samu kartársunk, ki 
megrendült egészségére hivatkozással kérte e változást, újból az 
általa alapított és eredményesen szervezett Zenekör vezetését vegye 
át. A pénz-, könyv- és szertárak őrei és kezelői a következő kar
társak maradtak illetve lettek: a természettani szertáré H r a s k ó  
Kálmán, az intézet pénztáráé K u 11 i k Endre, a nagy könyvtáré és 
filológiai szertáré Dr. N e m e s  Béla, a földrajz-történeti szertáré, 
a régiség- és éremgyüjteményeké Dr. N e u m a n n  Jenő, a torna- 
és vivő szerelvényeké O l á h  Miklós, a természetrajzi- és vegytani 
szertáré, valamint a vetíthető képeké P l e n c z n e r  Lajos, ki egy
úttal pénztári ellenőr, és a rajzszertáré S z i r á c z k y  Gyula.

Az ifjúsági egyesületek közül a Tanulói Dalkört L a n g  Já
nos, az Ifjúsági Gyámintézetet M e n d ö l  Lajos, a Vajda-önképző
kört Dr. N e m e s  Béla, az Ifjúsági Sorompó-egyesületet Dr. 
N e u m a n n  Jenő, a Tanulói Zene- és Gyorsirókört S a s k ó  Sá
muel és a Tanulói Segélyzőegyesületet W ü n s c h e n d o r f e r  

. Aladár vezette. A rendkívüli tárgyak közül a müéneket L a n g  Já
nos, a francia nyelvet Dr. N e m e s  Béla, a vívást O l á h  Miklós, 
a gyorsírást S a s k ó  Sámuel, a szabadkézi rajzot és festészetet 
S z i r á c z k y  Gyüla és a Vll. osztályra kötelezőleg előirt egész
ségtant Dr. T ó t  h Pál iskolaorvos tanította. Az algimnáziumi ifjú
sági könyvtárakat az illető osztályok főnökei kezelték. A közétkező 
(alumneum) eforusa S a s k ó  Sámuel volt. A tánctanitást a tanári 
kar engedélye alapján szeptember közepén kezdte meg R os z já 
ró  v i c z János, helybeli jónevü táncmester. A haladók 6, kezdők
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pedig 11 K dijat fizettek a hathetes tanfolyamért, amely a novem
ber 2-án a tornacsarnokban tartott táncpróbával ért véget.

III. A havi értekezleteken az intézet kül- és beléletére, neve
lői és tanítói feladataira tartozó ügyekkel élénk érdeklődéssel, egy
más véleményének türelmes meghallgatásával és méltatásával s kar
társi egyetértéssel foglalkozott a tanári kar. A 18 értekezleten min
dég azt a célt tartotta szeme előtt, hogy az intézet szellemi és 
anyagi fejlesztése és színvonalon tartása érdekében megtegyen min
den tőle telhetőt. Foglalkozott az Ev. Tanárok és Tanítók Orsz. 
Egyesülete f. é. munkaprogrammjának megállapításával is, melybe 
a következő kérdések fölvételét ajánlotta: 1. Felvehetők-e leányok 
nyilvános tanulóknak ? 2. A tanulók osztályozása. 3. Az evang. 
tanárok sérelmei az uj E. A. tervezetben. A megállapított munka- 
programmnak minden kérdését tárgyalta és pedig azon fejtegetések 
alapján, melyeket az önként vállalkozó kartársak előzetesen készí
tettek. A fejtegetett tételek s az azokat tárgyaló kartársak a követ
kezők: a) Műtörténelmi ismeretek közlése a rajztanitás keretében: 
K u 11 i k Endre és S z i r á c z k y  Gyula, b) A tanuló aktivitása a 
tanításban : Dr. N e m e s  Béla. c) Szociológiái ismeretek a közép
iskolában. A szociológia tanitástervezete : M e n d ö 1 Lajos és U d- 
v a r d y Sándor, d) A zsinati bizottság javaslatának az iskolákra 
és tanárokra vonatkozó részei: L i s k a  János és Dr. N e u m a n n  
Jenő. e) Szabályrendeleti javaslat az ev. középiskolai tanárok 
szolgálati viszonyairól: P l e n c z n e r  Lajos és L a n g  János, f) 
Az ev. középiskolák Rendtartásának revíziója : M o c s k o n y i  Jó
zsef és S a s k ó  Samu. g) Az 1894. évi XXVII. t.-c. revíziója. Az 
ev. tanárok családi pótléka : H r a s k ó Kálmán. Az egyesületbe is
mét L i s k a  Jánost választotta választmányi tagnak, a ki a Buda
pesten november havában tartott választmányi ülésen képviselte a 
tanári kart.
Itt van helyén megemlítenem, mint az értekezletekkel kapcsolatos 
dolgot, hogy főgimnáziumunk és a helybeli tanítóképző kormányzó
testületének, valamint a helybeli ág. h. ev. egyháznak meghívására 
nálunk Szarvason tartotta az Ev. Tanárok és Tanítók Orsz. Egye
sülete május 14-én ez évi közgyűlését Tanárkarunk a legnagyobb 
készséggel tett eleget a főgimnáziumi helyi bizottság azon felhívásá
nak, hogy a közgyűlés előkészítésében s az azzal kapcsolatos minden 
teendőben vegyen részt s több értekezletén vette beható tárgyalás 
alá azt a tervezetet, melyet M o c s k o n y i  József, főgimn. igaz
gató, mint az előkészítő bizottság elnöke, N i k e 1 s z k y Zoltán,
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tanítóképzői igazgató, mint társelnök és D a n k ó Samu, a hely
beli tanítóegyesület elnöke, mint alelnök, készítettek. A testület 
minden tagja buzgón fáradozott abban, hogy az egyesületnek ne 
legyen oka megbánni azt a kitüntető megtisztelést, hogy Szarvas 
községét tette hatodiknak azon nagyobb városok sorában, melyek 
körében évi munkásságát bemutatni kívánta. Külön is megemlítem 
mint egyes bizottságokban vezető szerepet vitt kartársakat: L a n g  
Jánost, L i s k a Jánost, Dr. N e m e s  Bélát, S a s k ó Sámuelt és 
U d v a r d y Sándort. M e n d ö 1 Lajos vallástanárunkat érte a meg- 
tisztelés, hogy a közgyűlést bevezető isíenitiszteleten imát mondott, 
K u t l i k  Endrét, hogy a középiskolai szakosztályon a „Szabály
rendeleti javaslat az ev középiskolai tanárok szolgálati viszonyai
ró l“ cimü kérdés előadója volt s M o c s k o n y i  József igazgatót, 
hogy a közgyűlésen „A szarvasi ág. h. ev. egyház és főgimnázium 
nehány je le sé irő l felolvasott. Szabadjon itt azon örömömnek adni 
kifejezést, hogy a főgimnázium tantestületének, a tanítóképző tanári 
karának — élén fáradhatlan, az elismerésből oroszlán részt érdemlő 
igazgatójával — és a helybeli ev. tanítóknak — élükön a nagybuz- 
galmu alelnökkel, D a n k ó Samu igazgató-tanítóval — lelkes tevé
kenysége megteremtetett egy olyan eredményt, melyre büszkén 
gondolhat mindhárom tantestület s azoknak minden egyes tagja. 
És szabadjon itt hálásan mutatnom rá, hogy e három testület kö
zös munkájának sikeréhez egyaránt járult Szarvas közönsége a 
maga minden dicséretre rászolgáló vendégszeretetével, a vendég
látók : Szarvas községe — élén K o l l á r  Lajos, főjegyzővel és 
P r i b e l s z k y  Pál bíróval —, az ág. h. ev. egyház, — élén Kel 1 ó 
Gusztáv igazgató-lelkésszel és L i s k a János felügyelővel és a fő
gimnázium s tanítóképző kormányzótestületei — élükön H a v i á r 
Dániel felügyelővel illetve elnökkel, továbbá a hangversenyben és 
istenitiszteleti énekkarban közreműködő H e g edü s Margit és 
S i m k o v i c s Etelka urleányok s L i s k a Mihály és Dr. S á l ac 
Aladár urak. Hálára kötelező adat, hogy Szarvas községe 300, az 
ág. h. ev. egyház 250 K-val s a főgimnázium és tanítóképző pénz
tára 190 K 57 fillérrel járult a felmerült költségek fedezéséhéz. 
A hangverseny összes jövedelme 498 K 40 f, kiadása 170 K 58 f, 
tiszta jövedelme 327 K 82 f volt, melyhez felülfizetéssel járult Dr. 
L a u r o v i c s  János Nagylakról 5 K ,  C h o v a n  Károly 3 K, 
özv. Fertig Alajosné és Dr. N e m e s  Béla 2—2 koronával. Nem 
hagyhatom említés nélkül, hogy ev. egyházi és iskolai életünk 
árom kiváló jelesének hozta meg ez a közgyűlés azt a kitünte
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tést, a mit egy hosszú, munkás életen át egyházunknak és tan- 
ügyünknek tett, mély nyomot hagyó szolgálataikkal bőségesen ki
érdemeltek, hogy t. i. az egyesület tiszteletbeli tagjaivá választotta 
őket Ezek: S c h o l t z  Gusztáv, a bányai ág. h. ev. egyházkerület, 
minden erényekkel ékes, apostoli lelkületű Főpásztora, H a v i á r 
Dániel, a jeles képzettségű, ritka tevékenységű és érdemdús munkás
ságáért nagytekintélyű férfiú, a békési egyházmegyének és a szarvasi 
főgimnázium kormányzótestületének felügyelője s a helybeli tanító
képző intézet intézőbizottságának elnöke és B e n k a Gyula, a 
szarvasi főgimnázium országos hirü, fejedelmi elismeréssel is ki
tüntetett, köztiszteletben, közszeretetben részesülő ny. igazgatója.

Mindezt értekezleteink kapcsán mondtam el, mert ez is oly 
ténye értekezleti tevékenységünknek, mely az egész testület együtt
érzését, egyetértő munkásságát bizonyítja.

Elhatározta az értekezlet a lővésztanfolyam szervezését. Nagy 
segítségére volt ebben J e s z e n s z k y  Frigyes, községi jegyzőnk, 
ki páratlan ügyszeretettel, fáradtságot nem ismerő buzgalommal és 
lelkesedéssel járt el e tanfolyam szervezésében, melynek létrejötte 
azért is az ő érdeme, hogy a tanfolyam oktatói is az ő buzdítá
sára vállalták önzetlen áldozatkészséggel e tisztet.

A m. kir. gyulai 2-ik honvédgyalogezred perancsnoksága és 
a főgimnázium igazgatója által aláirt alapszabályok voltak a mérv
adók a VII. és VIII. osztály tanulóira, kik mindannyian önként 
jelentkeztek a tanfolyamban való részvételre. A kiképzést irányította 
és figyelemmel kisérte K ó c s Lajos hadnagy, kinek, valamint 
Dobos József századosnak és a m. kir gyulai 2-ik honvédgyalogezred 
parancsnokságának ez utón is hálás köszönetünket fejezzük ki. A 
tanári kar jkvileg mondott köszönetét J e s z e n s z k y  Frigyes 
jegyzőnek, K r ä m e r  József, oktatónak s O l á h  Miklós és D e l 
h á n y  i Béla segédoktatóknak, kik heti 3 órában végezték az intézet 
udvarán és a tornacsarnokban a kiképzést. A m. kir. honvédelmi 
Miniszter 108500/11 szám a. engedélyezte a tanítóképző növendé
keivel egyiit tartott tanfolyamot, mely október hó 22-én vette kez
detit s május 3-án ért véget. Ő engedélyezte azt is, hogy az éles 
lőgyakorlatok Gyulán végeztessenek s az oda és vissza utazás 
költségeinek fedezésére szegényebb sorsú tanulók részére a gyulai 
ezredparancsnokság 150 K.-át utalhasson ki. — Engedélyezte a 
lőgyakorlatokhoz szükséges összes kellékeket s igy többek között 
58 drb karabélyt, 20 drb. Werndl-féle s 7 drb Manlicher puskát. 
Mindezt époly hálásan említem föl, mint azt, hogy a főgimnázium
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felügyelője a kormányzótestület utólagos jóváhagyása reményében 
a Gyulán végzett éles lőgyakorlatokra és vissza utazás költségeire 
150 koronát utalványozott. 40 tanulónk és O l á h  Miklós vezető 
tanár útiköltsége nyert a 300 koronából fedezetet. Ide tartozó do
log felemlítenem, hogy a gyulai lövészeti versenyben 8 tanulónk 
nyert érmet s hogy a versenydijakra J e s z e n s z k y  Frigyes jegyző 
adományozta és gyűjtötte a szükséges összeget.

Értekezleteink egyik tárgyát képezte a „Szarvasi főgimnázium 
tanárai szabad lyceumának megalakítása és működésének folytonos 
figyelemmel való kisérése. Tanárkarunk sokoldalúan képzett, rend
kívül tevékeny és őszinte ambícióval munkálkodó tagjára, dr. N e m e s 
Bélára, ruházta a lyceum elnök- titkári tisztét, ki nemcsak az alap
szabályokat és a munkaprogrammot állította össze és terjesztette 
föl az „Orsz. Szabadoktatási Tanácshoz, hanem minden tőle tel- 
telhetőt megtett nemes hévvel és kitartó buzgalommal az intéz
ménynek városunkban való népszerűvé tételére. Az ő érdeme, 
hogy a kezdet nehézségeim szerencsésen átestünk s hogy kecseg
tető reménnyel, erős bizalommal tekinthetünk a második cyclus elé, 
melynek bizonyára meglesz a maga állandó intelligens közönsége. 
Az elnök-titkári jelentés az első évről ez :

„A szarvasi tanári kar engedélyt nyert a m. kir. kultuszmi
niszter úrtól, hogy népszerűén tudományos előadások, felolvasá
sok tartásával a műveltebb közönség számára, Szabad Lyceumot 
alapítson. Ez az első városunkban, mely novembertől a f. év márc- 
végéig 7 előadást nyújtott a város közönségének. Előadók voltak; 
K u t l i k  Endre főg. tanár (A hellenisztikus görög művészetről, 
vetített képekkel); dr. N e m e s  Béla a XIX. romanticizmusról; 
P l e n c z n e r  Lajos főg. tanár a gabonán élősködő apró gombákról 
ésa filokszeráról (bemutatásokkal); L i s k a János főg. tanár a filo
lógiáról értekezett; M e n d ö 1 Lajos főg. vallás tanár a szocializ
musról nyújtott képet; M o c s k o n y i  József ig. bel- és külföldi iro
dalmi alkotásokból vett példákkal elemezte a humort; végre N a g y  
Sándor szarvasi posta- és távirótelügyelő a postai szolgálatot és 
rendszert ismertette történeti fejlődésében napjainkig. A „Szabad 
Lyceum vezető titkára dr. Nemes Béla tanár volt.“

Az értekezlet jkvileg mondott köszönetét úgy a vezető tit
kárnak, mint az egyes felolvasóknak.

A kormányzótestület megbizásáboi tervezetet készitett az ér
tekezlet a második osztály párhuzamossá tételére s a közétkező 
alkalmazott személyzetét irányitó szabályzatra. Kérvénnyel járul*
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a kormányzótestülethez a felemelt lakásbérek állandositása ügyében 
Egyik ténye az is, hogy egyhangú szavazatát C s e p r e g i György, 
békéscsabai lelkészre adta, mint az arad-békési egyházmegye 
esperesére, kit újból való megválasztása alkalmából szívélyesen 
üdvözlünk. Őszintén érzett részvétének adott kifejezést azon nagy 
veszteség felett, mely intézetünk derék patronusát, a nemesszivü, 
finom lelkületű embert, a gyöngéden szerető férjet, B o 1 z a Géza 
grófot, éveken át nemes önfeláldozással, rajongó szeretettel ápolt hit
vesének hosszas szenvedés után történt halálával érte. Testületileg 
jelent meg a nagyasszony temetésén, ki a gyászba borult érdemes 
családnak annyi vesztett örömét vitte magával örök nyugvó helyére! 
Ugyancsak testületileg jelent meg id. K é r y Gyula, főispánnál, 
nemzeti kultúránk igaz munkásánál, az őt üdvözlő küldöttségek 
sorában.

Két ellenőrző értekezletünkön, dec. 2-án és március 11-én, 
összes tanulóink tanulmányi előmenetelét, szorgalmát és magavi
seletét vettük bírálat alá. Az elsőn 181, a másodikon 164 tanulót 
intettünk meg részint a tanulásban mutatott eredménytelenség, 
részint kifogás alá eső magaviselet miatt. A magaviselet miatt meg
róttak emelik a megintettek számát. Hogy ez intőkkel sok keserűsé
get okozunk a szülőknek, nekünk fáj elsősorban, de az a tapasz
talat, hogy sok elhanyatlott tanulót téritünk vele a helyes útra, 
indokolttá teszi eljárásunkat.

A január 27-én és junius 13-án tartott két osztályozó érte
kezlet az első és második félévi eredményt állapította meg. Az első 
félév végén a 357 megosztályozott tanulónk közül jeles volt 19, 
jó 60, elégséges 145, egy tárgyból elégtelen 49, két tárgyból 24, 
több tárgyból 60 Elégtelen volt tehát 133 s igy a megintésnek volt 
foganatja. Ez eredmény jobb a múlt tanév ezen időszakáénál.

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

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

Tanárkarunk ez évi közéleti tevékenysége nem csak hogy nem 
hanyatlott, hanem a múlthoz képest élénkülést, emelkedést mutat. 
Elég ennek igazolására a Szabad lyceum megalakítására s az 
abban és a vallásos estélyek rendezésében kifejtett buzgó tevékeny
ségére mutatnom. De azonfölül készséggel vette ki részét minden 
kulturális mozgalomból, ahol az ő munkásságát igénybe vették
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igy óhajtva leróni háláját azon jóindulatú támogatásért, mely 
intézetünk minden mozgalmával és minden intézményével (közét
kező, tanulói segélyegylet, ösztöndíj- és egyéb alapokkal) szemben 
folyton megnyilvánul.

Egész tantestületünk tagja volt az Ev. Tanárok és Tanítók 
Orsz. Egyesületének és az Orsz. Középiskolai Tanáregyesületnek. 
Többen tagjai a Természettudományi-. Math, és Fizikai-, Föld
rajzi és Budapesti Földrajzi Társulatnak, az Orsz. Gyorsíró-, Rajz
tanár- és a Magyarországi Kárpátegyesületnek, a vármegyei bizott
ságnak és községi képviseletnek, a helybeli egyesületeknek és 
köröknek és az egyházmegye különféle bizottságainak. Nem a ta
nári karon múlik, hogy az egyházi életben nem fejthet ki tőle 
méltán megvárható és telő tevékenységet.

Tanárkarunk közéleti munkásságának némi eredményeit mu- 
tátják azok a megtisztelő állások, melyek a készséggel teljesített 
szolgálatok jutalmául szolgálnak. Ezek közül is megemlítek néhá
nyat : K u t 1 i k Endre a Nőegylet titkára, L a n g  János a Leány
egyesület énekkarának vezetője, L i s k a János az ág. h. evang. 
egyház felügyelője és a Kaszinó igazgatója, M o c s k o n y i  József 
a Leányegyesület ellenőre, O l á h  Miklós a Sz. A. C. vezetője, 
P l e n c z n e r  Lajos az egyházmegye levéltárosa és a Kaszinó 
titkára, Dr. N e m e s  Béla és S a s k ó Samu a szinügyi bizott
ság 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

Az egyes kartársak Irodalmi munkásságára vonatkozó adatok 
ezek: K u t 1 i k Endre felolvasást tartott a Szabad Lyceumban és 
az Ev. Tanárok és Tanítók Orsz. Egyesületének középiskolai sza
kosztályán, L i s k a János felolvasott a Szabad Lyceumban és a 
Leányegyesületben („A  görög dráma“ ), M  e n d ö 1 Lajos felolva
sott a Szabad lyceumban és a vallásos estélyen ; féléven keresztül 
a helybeli ág. h. ev. egyházközség magyar istentiszteletein tartott 
ünnepi beszédeket. M o c s k o n y i  József a helyi és megyei la
pokba, a Nemzeti Kultúrába és Evangélikus Lapba irt költemé
nyeket ; felolvasást tartott az Ev. Tanárok és Tanitók Országos 
Egyesületének közgyűlésén, a Szabad lyceumban és a Leányegye
sületben ( A fák tisztelete“ ). Dr. N e m e s Béla, intézetünknek ez 
évben is legbuzgóbb irodalmi munkása, felolvasást tartott a Sza
bad lyceumban. A Szarvasi Hírlapban közölt c ikkei: Prológus 
(vers az árvák hangversenyén szavalva)* a Vajda-kör „Zsengék“
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C. kőnyomatos ifj. lap félszázados jubileuma, Uj esztendő (vezér
cikk), ismertetések és tárcák. A csabai Békésmegyei Közlönyben 
könyvismertetés, a gyulai Nemzeti Kultúrában Mübirálat és szép
tan, Jeles kritikusok c. értekezése jelent meg. Dr. N e u m a n n  
Jenőtől van értesítőnk bevezető cikke. P l e n c z n e r  Lajos fel
olvasott a Szabad lyceumban. U d v a r d y Sándor felolvasott a 
vallásos estélyen. A Szabad lyceumban és vallásos estélyeken tar
tett felolvasások címeit az azokról szóló jelentések közük.

Valláserkölcsi f«gy?ln?i állapot. Iskolai üppcpek.

I. A kormányzótestület és tanári kar egyaránt nagy súlyt 
helyez a tanulóifjúság valláserkölcsi érzésének ápolására és ennek 
megfelelően nagy gondot fordít vallásos nevelésére. Meg akarja 
értetni az ifjúsággal is, hogy a hit és erkölcs azok a talizmányai 
az embernek, melyek gyakorta biztosítják őt jobban az élet min
denféle küzdelmeiben, mint az elsajátított ismeretek és ügyességek 
nagy halmaza! Ezt a talizmánt szerezze hát meg és vigye ki az 
élet fórumára első sorban a fogékony ifjú lélek 1 Ennek a célnak 
elérésére törekszünk mindannyian és törekszik minden vallástanárunk 
is. Ezt a célt kívánták szolgálni a v a l l á s o s  e s t é l y e k  is, me
lyeknek sikeres rendezése M e n d ö l  Lajos vallás- és L a n g  
János zenetanár lelkes buzgalmát hirdetik. A három estélyen nem
csak prot. tanulóink és tanárkarunk jelent meg teljes számban, 
hanem városunk hitbuzgó közönsége is örömmel látogatta ezeket. 
A z  e l s ő  1912. évi decz. hó 7-én volt e műsorral: 1. Közének, 
2, Fohász. 3. „Az ur küldé angyalát“ . Heimtől, énekli a gyermek
kar. 4. „Vallás és tudomány“ . Irta és felolvassa M e n d ö l  Lajos 
tanár. 5. „Hiszekegy , . ,“ . Zenéje Ivánka Zoltántól. Lang János 
tanár harmonium kísérete mellett énekli S i m k o v i c s Etelka k. 
a 6. „Adventi esték“ . Szabolcska M.-tól. Szavalja L i s k a Mihály 
Vili. o. t. 7. Közének. 8. Fohász. A m á s o d i k n a k ,  mely 
1913. évi január hó 25-én folyt le a tornacsarnokban, műsora 
ez: 1. Közének. 2 Fohász. 3. G lück: Ima „Iphygenia Taurisban“ 
c. operából, énekli harmonium kísérete mellett a főgimn. gyer
mekkar. 4. A bibliai történetek költészele. Irta és felolvassa: K e 1- 
1 ó Gusztá v ág. h. ev. lelkész. 5. Händel: „Largó“ . Lang János 
főgimn. tanár harmonium kísérete mellett hegedűn játsza G a j 
d á c s  László VI. o. t. 6. Arany János: „A  hajótörött“ , szavalja 
Szekera János Vili. o t. 7. Közének 8. Fohász A h a r m a d i k
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1913. évi márczius hó 6-án vonzott szép közönséget a tornacsar
nokba eme műsorával:

1. Közének. 2. Fohász. 3. Gyermekkar: Duó, énekli harmo
nium kiséret mellett a főgimn. gyermekkar. 4. „Istentiszteleti kul
tuszról“ . Irta és felolvassa Udvardy Sándor főgimn. tanár. 5. 
Chopin: „Nocturno“ . Lang János harmonium kísérete mellett he
gedűn játsza: Szimu Koriolán VII. o. tanuló. 6. Váradi Antal :
„Szivárvány“ . Szavalja: Holub János VII. o. tanuló. 7. Közének. 
8. Fohász.

Ez estélyek nemcsak a hitélet erősítésében tettek figyelemre 
méltó szolgálatot az iskola falain belül és kívül, hanem csekélyke 
belépődíj (20 fill.) meltett is számbavehető jövedelmet hoztak az 
azokat rendező Ifjúsági gyámintézetnek.

Vallástanárunk érdeme az is, hogy a Budapesten A 1 g ö v e r 
Andor szerkesztésében megjelenő „Ifjú  évek“ cimü ev. ifjúsági 
lapra 36, s a Pápán megjenő „Szövetnek“ c. lapra is több tanu
lónk fizetett elő. Megilleti őt a köszönet úgy a lap ifjú híveinek 
toborzásáért, mint az előfizetési dijak beszedéséért és a lapok szét
osztásáért. Az ő és a vele és mindnyájunkkal kartársi szeretettel 
együtt munkáló többi hitoktatók nevelői hatása nyilvánul meg ab
ban is, hogy külömböző felekezetű növendékeink között a testvéri 
egyetértést évek óta nem zavarja meg a legcsekélyebb versengés 
sem.

Az egyházi éneket L a n g  János tanár tanította az alsó négy 
osztálynak két csoportra osztva heti 1— 1 órában. Az elméleti elő
ismeretek mellett főleg azon énekek betanítása volt a tananyag, 
melyek a következő istenitisztelettel függtek össze s melyeket min
den csütörtökig közölt az igazgató-lelkész. A felsőbb osztályok a 
vallásórákon gyakorolták az egyházi énekeket.

Minden tanulónkra kötelező volt, hogy a maga templomában 
az istenitiszteleten pontosan megjelenjen. Protestáns tanulóinkat 
minden vasár- és ünnepnapon — a téli hónapok alatt is — 
az egyházilag megállapított sorrendben majd az ó-, majd az uj 
templomba vezettük föl az istenitiszteletre. Kétszer járultunk velük 
az Ur asztalához: dec. 22-én és junius 11-én. A tanítás imával 
veszi kezdetét s ima fejezi be.

A vallásórákat az intézet helyiségeiben tartják összes hitok
tatóink, bár az emelt vallástani óraszám mellett egyszer-másszor 
szinte nehéz a más-más felekezetüeket az egy időben tartott vallás
órákon elhelyeznünk.



II. A valláserkölcsi nevelés a gyökere a fegyelem fájának. 
Erős gyökérzet mellett erősebb, dúsabb maga a fa is. Ez a fánk, 
a fegyelem fája, nem növesztett ez évben fagyengitő fattyúhajtá
sokat E tanévben nem volt erősebb fegyelmi esetünk. Sem eltávo
lítás, sem eltanácsolás szüksége nem merült föl. Örömmel mutatok 
e tényre s mondok köszönetét úgy főszolgabírónknak, mint fő
jegyzőnknek is, az ellenőrzésnél készséggel nyújtott támogatásukért. 
Hogy az iskola falain belül ne forduljanak elő csintalanságból ere
dő rendbontások, az szinte elkeriilhetlen, de a tanároknak az óra
közökben való rendszeres őrködése ezeknek a számát is mind k i
sebbé teszi.

A magaviseletből nyert félévi osztályzat képe ez: jó volt 264, 
szabályszerű 86, kevésbbé szabályszerű 7,. Ez utóbbi két osztály
zatból a négy felsőbb osztályra esikl 4 szabályszerű s 2 kevésbbé 
szabályszerű. Ez is bizonyítja, hogy e jegyek a kisebb tanulók 
apróbb kihágásait büntető megrovások.

Az év végi adatok a statisztikai kimutatásban láthatók.
III. Iskolai ünnepélyeink közül már beszámoltam a vallásos 

estélyekkel rámutatva arra az építő hatásra, amivel ezek az ifjú Lélek 
vallásos érzéseire lehetnek. Épilyen nevelve-tanitó munkát végez
nek a többi iskolai ünnepélyek is helyes vezetés mellett. Felébresztik 
az ifjúban az önzetlen munkásság vágyát, az eszményibb gondol
kodást, a nemesebb szórakozásokra való törekvést, önerejének, ké
pességeinek megismerését, de túl nem becsülését s megerősítik ben
ne a szerénységet. Megtanítják arra is, hogy tökéletesebbet, jobbat, 
elismerésre méltót nyújtani akár a tudomány, akár a művészet te
rén csak komoly, kitartó, csüggcdetlen munkával lehet.

A., A Vajda-önképzőkör október 6-át rendes ülése keretében, 
március 15-ét pedig a tanulói dalos- és zenekör közreműködésé
vel a nyilvánosság előtt ünnepelte meg.

Október 31-én a tornacsarnokban a közönség élénk érdeklő
dése mellett a reformáció emlékének ünnepe volt a következő mű
sorral: 1. Erős vár a mi istenünk.... (1-2 vers.) Közének. 2. Imád
kozik M e n d  ö l  Lajos vállástanár 3. Október 31-ike Csengey 
Gusztávtól. Szavalja: S z é k é  ra János V ili. o. t. 4. Felvirrradt 
újra ünnepünk... Énekli a főgimnázium vegyeskara. 5. Ünnepi be- 
szédet mond M e n d ö l  Lajos vallástanár. 6. Isten mindenütt, 
Kozma Andortól. Szavalja: L i s k a Mihály V ili. o. t. 7, Erős vár 
a mi Istenünk... (3-4. vers). Közének.

Junius 12-én folyt le a tanuló ifjúság juniálisa, melyet kész-
8
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séggel engedélyezett a tanári kar, mert ez évben elmaradt a tanuló 
ifjúságnak tánccal egybekötött téli hangversenye. E tavaszi mulat
ság régi jó hírnevéhez méltóan vidám fesztelen hangulatban, a 
szülők és közönség együtt szórakozása mellett folyt le! Délelőtt az 
algimnázisták, délután a felgimnázisták mutatták be a tornászaiban 
való ügyességüket. A tornában kiválóbb tanulók jutalmazását a 
jutalmak rovata tünteti föl.

Iskolai ünnepélyeink sorában a junius 19-én d. e. 10 órakor 
a tornacsarnokban lefolyó „Évzáró ünnepély“ az utolsó. Műsora ez:

1. Veni sancte . . . Énekli a főgimn. vegyeskar.
2. Megnyitó beszédet mond s az ösztöndíjakat és jutalmakat 

felolvassa M o c s k o n y i  József, igazgató.
3. Bölcsődal Vocknertől. Előadja hegedűn S z i m u Koriolán 

V ili., zongorán kiséri N e m e s  Ernő VII. o. t.
4. Az ifjú Magyarország, Bartók Lajostól. Szavalja S z e k e r a 

János VIII., o. t.
5. A cigánytanyán. Induló Oscheit F.-től. Előadja az ifjúsági 

zenekar.
6. Mennybemenés, Porkoláb Gyulától. Szavalja L i s k a M i

hály V ili. o. t.
7. Imádkozik Mendöl Lajos, vallástanár.
B. , Iskolai ünnepélyeink között mindég örömmel számolok be 

azokról a kegyeletes találkozókról, melyekre intézetünk volt tanít
ványait hozza közénk a hála, az emlékezés, az iskola-, az egykori 
tanárok- és az egymás iránt érzett szeretet. Most mellőznöm kell 
ezt a beszámolást egyrészt a tér szűke, másrészt a rendelkezésemre 
hiányosan álló adatok miatt. Megteszem a jövő értesítőben, a mi
kor részletesen irom le a 10, 20 és 30 éves találkozók együtt- 
örvendését, kik között intézetünk egyik büszkesége, a kiváló költő, 
Szabolcska Mihály is megjelent.

C , Iskolai ünnepélyeink sorába igtatom úgy a múlt tanévi 
tanulmányúd kirándulásunkról szóló jelentést, mint a folyó tanév 
végén 8 napra tervezett tanulmányútnak rövid ismertetését, amint 
alább következik:

Tai)úlfi)ái)yúti kiráodúláS a dobsiQai jég- é& az agg
teleki cSepkőbarlaQgba.

1912. évi junius 19—23.
Négy napra terjedő ötödik tanulmányúd kirándulásunk rövid 

utivázlata a következő: Kellő előkészület után vezettem a 20 tag-
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ból álló kiránduló tanuló csapatot Dobsina városát érintve a re
mek sztraczenai völgyön át a dobsinai jégbarlanghoz. Megtekin
tettük Magyarország legnagyobb cseppkőbarlangját, az aggtelekit; 
átmentünk Tornára s végig haladtunk a remek szép szádellői 
völgyön. Végül megtekintettük Kassán a város nevezetességeit.

Részletes programmunkat itt közlöm :
Első félnap jun. 19.
Indultunk Szarvasról d. u. l 44-kor a MÁV-on a III osztályban 

(külön fenntartott kocsin) Szolnokon-Hatvan-Miskolcon át s más
nap reggel 841-kor Dobsinára érkeztünk.

Első nap jun. 20.
Az állomásról az állami polgári fiúiskola diákotthonába siet

tünk, reggelizés után 3 szekér vitt bennünket a jégbarlanghoz. A 
szekereket a polgári iskola barátságos s fáradtságot nem ismerő, 
előzékeny igazgatója rendelte meg előre. Az ut a jégbarlangig 3 
órát vett igénybe. A legszebb erdei réteken haladtunk keresztül s 
végre a mély sztraczenai völgyön át, melyben a jégbarlang is van 
Egy polgáriskolai tanár vezetése mellett megnéztük a jégbarlango t 
(Beléptidij 1.40 K.) s utána ebédhez ültünk Fejér jégbarlangi ebéd
lőjében. Estére visszajöttünk szekereken Dobsinára s a diákotthon
ban szálltunk meg. Ajánlatos Sztraczena falutól a jégbarlangig 
gyalog megtenni az utat, mert jobban gyönyörködhetik az ember 
a szép és változatos sztraczenai völgyben.

Második nap jun. 21-én.
Korán reggel már a dobsinai állomáson voltunk, hogy a 

hajnali vonattal Pelsőczre érkezzünk, reggel 6-kor már jó meleg 
reggeli várt bennünket Pelsőczön Heregi János vasút melletti ven
déglőjében. A megrendelt kocsik a vendéglő mellett vártak. Pcl- 
sőczröl az aggteleki barlang Aggtelek felőli bejáratáig kocsin mentünk 
Beléptidij itt nincs; mivel azonban a barlang kivilágítva nincsen, 
minden második tanuló kapott egy stearin gyertyát s két vezető 
mellett — az egyik vezető a csapat élén, a másik a csapat végén — 
bementünk a 3400 m. hosszú főágból és számtalan mellékágból 
álló cseppkőbarlangba. A barlang szebb részeit magnézium fény 
mellett néztük meg. A magnézium szallag elég drága, úgy hogy 
4Vaóra alatt, mig a barlang másik kijátatához értünk 18 K.-nyi 
magnézium kellett. A két vezető dija 4—4 K. Ajánlatos a kirán
duló csapatnak magát 1—2 kézi acetylén lámpával felszerelni 
olcsóbb s nem kell félhomályban a barlangban botorkálni, mint 
gyertya fény mellett. Innen a pelsőczi kocsikkal Szin-Perkupa

8*



l l ö

vasúti állomásig mentünk. Négy kocsi Pelsőcztől a színi vasúti 
állomásig 50 K. Innen vasúton Tornára mentünk. Még aznap 
maradt annyi időnk, hogy megmásszuk a tornai kupalakú hegyet 
s megnézzük a tornai vár romjait. Tornán a „Korona szállóban“ 
szálltunk meg.

Harmadik nap. jun. 22-én.
Egy óra alatt jó országúton Szádelő kis magyar községbe 

érkeztünk. A község alatt kezdődik a magas, meredek mészkő
sziklákból álló szurdok völgy, a szádelői völgy, mely hasonmása 
a tordai hasadék szurdok völgynek. Délben már Tornán ebédel
tünk s a déli vonatta] Kassára utaztunk, ahol estig elég időnk 
marad Kassa város egy pár nevezetességét megtekinteni u. m. az 
Erzsébet dómot, amelyben a „Nagy Rákóczy“ és bujdosó társai 
hamvai nyugosznak és a kassai múzeumot. Az éjféli vonattal más
nap azaz negyedik napon délben 1 órakor mindnyájan jó egész
séggel, Szarvasra érkeztünk.

A négy napi kirándulás, naponta 3-szori étkezéssel, éjjeli 
szállással, vasúttal (V2 III oszt. jeggyel), belépti dijakkal, vezetők
kel és kocsikkal személyenkint 32 K. 28 fillérbe került.

hatodik tanulmányúd kirándulásra indul a folyó tanév végén 
(jun. 19 —27) vezetésein mellett a szarvasi főgimnázium 20. tanulója 
a Magas Tátrába. A kirándulók megtekintik a M. Tátra legszebb 
pontjait, u. m. a csorbai-poprádi- és a késmárki zöld tavat; meg
nézik a remek menguszfalvi-, felkai-, és a tarpataki vízesé
seket ; felmennek a lengyel nyeregre és a Kis-Viszokára. Érin
tik s részint pihenőt tartanak a Szentiványi Csorba tónál, 
Felső Hágin, Széplakon, Tátrafüredeken, Tátralomnicon, Madár
házán és Barlangligeten. Átrándulnak végre Késmárkra. A kirán
dulás 8 napot vesz igénybe és személyenkint 50 K.-ba kerül. 
Ezeken a nagyobb kirándulásokon kívül ősszel és tavasszal kive
zettem tanítványaimat mint a természetrajz tanára, félnapos bota
nikai kirándulásra Szarvas környékére. Plenczner Lajos.

Egészségi állapot.
E lefolyt tanév is kedvező volt tantestületünk egészségi állapo

tára. Egy hétnél hosszabb mulasztásra nem kényszeritett senkit 
akár a saját múló baja, akár a családjában előfordult betegség.— 
így a mulasztott órák pótlása nem okozott nagyobb nehézséget s 
elmondhatjuk, hogy minden óra helyettesítéséről kartársi jó indu
lattal gondoskodtunk.
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Tanulóink egészségéről a következő orvosi jelentés számol be:
Tanuló ifjúságunk egészségi állapota az elmúlt tanévben 

eléggé kedvező volt Kisebb betegségek, főleg a meghűléses bajok 
előfordultak ugyan, de járványszerííen egysem lépett fel. Sajnálattal 
kell azonban mégis jelentenünk, hogy a Il- ik  osztály egyik te
hetséges, szorgalmas növendéke Lustyik Mihály pár nap alatt sú
lyos vörheny fertőzésnek esett áldozatul. Miután a törvény tiltja 
ragályos betegségben meghaltnak a temetésén testületileg részt- 
venni, a főgimnázium sem kisérhette el növendékét utolsó útjára 
s csak a kitűzött fekete lobogó jelezhette, hogy az iskola gyászol 
vesztesége fölött. 1912. október 27-én és 1913 május 5-én tartot
tunk szemvizsgálatot, amely alkalommal 3 tanulót találtunk tracho- 
magyanusnak, akiket azután külön ültetés mellett állandó orvosi 
kezelés és felügyelet alatt tartottunk. Az ujraoltást Dr. Belopotoczky 
György községi orvos végezte 1913. április 17-én.

Szarvas, 1913 junius 10-én
Dr. Takács I. Gusztáv, 

Dr. Zóth Pál,
iskola orvosok.

Tanulóink egészségét jótékonyan befolyásolták a tágas, vi
lágos, jól fűthető és szellőztethető tantermek, melyeknek az óra
közökben télen-nyáron való szellőztetése elejét veszi a fülledt 
levegő okozta kellemetlen és káros hatásoknak. De kedvező hatás
sal van ifjúságunk egészségi állapotára az is, hogy kora tavasztól 
késő őszig a szabadban végzik tornagyakorlataikat és jótékaikat 
s úgy ezzel mint nyáron az intézet uszodájában való fürdéssel, 
télen pedig a korcsolyázással teszik edzetté testüket.

Az első félévben 401 volt a könnyű, 19 a súlyosabb beteg
ségi esetek száma; fertőző betegség nem volt. Egyszersem mulasz
tott 146, igazoltan 207 tanuló 3917, igazolatlanul 4 tanuló 13 órát, 
A mulasztott órák száma jóval kevesebb a tavalyinál. Oka az, 
hogy nem voltak járványos betegségek.

Iskolalátogatás.

G é r é s i  Kálmán, a debreceni tankerület főigazgatója, niárc.
5. 6. és 7. napjain végezte intézetünkben hivatalos látogatását. A 
tanári karral március 8-án tartott értekezleten a szokott jóindulat
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vezette őt az intézet minden ügyének tárgyalásában s észrevételei
nek és tapasztalatainak közlésében. Örömét fejezte ki, hogy a la
kásbéreket rendezte a kormányzótestűlet, de kívánatosnak mondta 
ezeknek állandósítását, mert más intézeteknél e kérdés már ren
dezve van. Elismeréssel szólt a tanári kar és igazgató munkássá
gáról s általában megelégedését fejezte ki a látottak és hallottak 
felett.

Jótékonyság. Adományok, k?dy$znjéovek, gyűjtések.

I. Intézetünkről ez évben sem feledkeztek meg egyesek, in
tézetek és egyletek, hanem olyan alapítványokban és adományok
ban részesítették, melyekért örömmel mondunk hálás köszönetét 
kérve az adományozóknak további jóindulatát.

1, Ösztöndij-alapitványt tettek: dr. M i k o 1 a y István és 
Tepliczky János. Mindkettőt nemes szivének sugallata indította, 
hogy maradandó emléket emeljen magának úgy az intézet évkönyve
iben, mint a jutalmazandók szivében, a) dr, M i k o 1 a y István 
alapitó és lemondó levelének szövege ez.

Alolirt a szarvasi főgimnáziumi orvosi állásról, amellyel járó 
kötelességek pontos teljesítésére hosszabb idő óta tartó gyengél
kedésem miatt nem érzem képesnek magamat, lemondásomat 
ezennel tisztelettel benyújtom. Ez alkalommal, a midőn ezen reám 
nézve annyira megtisztelő állásról lemondva a főgimnázium kötelé
kéből távozom, hogy az ezen intézet iránt éltem fogytáig meg nem 
szűnő hálámnak némi kifejezést adjak, van szerencsém 1000 azaz 
egyezer koronát azon tiszteletteljes kérésem kapcsán mellékelni, 
hogy ezen összeg a szarvasi ág. ev. főgimnázium által ösztöndij- 
alapitványképen kezeltessék s kamatai évenkint egy minden tekin
tetben jó magaviseletíí, jeles vagy jó általános osztályzatot nyert, 
lehetőleg szarvasi, ágostai evang. felgimnazista tanulónak ösztön- 
dijképen adományoztassanak.

Amidőn Nagys. Felügyelő urat tiszteletteljesen kérem, hogy 
ezen iratomat a Nagytiszt. .  és Nagys. Kormányzótestület elé ter
jeszteni, a benne foglaltakat elfogadásra ajánlani s egyben a cse
kélységem iránt tanúsított kitüntető bizalmáért hálás köszönetemet 
tolmácsolni kegyeskedjék, Nagys. Felügyelő ur és a Nagyt. és Nagys. 
Kormányzótestület iránti őszinte nagyrabecsülésem kifejezésével 
maradtam kiváló tisztelettel.

Szarvason, 1912. aug. 27-én dr, Mikolay István,



119

b) T  e p 1 i c z k y János alapitó levele igy hangzik :
A szarvasi ág. hitv. ev.főgimnáziumnál 800, azaz Nyolcszáz 

korona ösztöndij-alapitványt teszek a következő feltételek m elle tt;
1. Annak évi kamatait olyan VII. vagy Vili. osztályú szarvasi 

születésű és Szarvason lakó ág. h. ev. tanuló kaphatja, a ki jó 
magaviseletü és a mennyiségtanban mutat jeles eredményt. Kap
hatja még azon esetre is, ha a feltételeknek megfelelve egyéb tár
gyakban nem válik ki vagy ha a többi tárgyakban elért jutalomra 
érdemes eredményért más ösztöndíjat is kap.

2. Ha valamely tanévben ez ösztöndij-alapitvány feltételeinek 
megfelelő tanuló nem akad, az évi kamat fordittassék a tőke 
gyarapítására s a következő tanévben a megnövelt tőke kamata 
adassék ki.

Szarvas, 1912. julius 9-én. Tepliczky János.

2. Az ösztöndíjak illetve jutalmak gyarapítására adakoztak a 
következők: a Szarvasi Nőegylet 52, Grimm Mór 50, Neumann 
Jenő 50, Dr. Szlovák Pál 10 K.

3. Saját alapítványa növelésére adott a Szarvasi Hitelbank 
Részvénytársaság 100 K. A Réthy Vilmos alapítvány gyarapítására 
Réthy Béla gyógyszerész 100 K. Az alapítvány jelenlegi összege: 
1566 K 41 f.

4. A tanulói segélyegylet alaptőkéjét: a helybeli tanuló ifjú
ság szünidei táncmulatsága tiszta jövedelmének, azaz 137 K 30 f il
lérnek felével, 68 K 65 fillérrel, (a másik fele a Vajda-önképző
köré), Roszjarovicz János táncmester 20, Sinoros Szabó Sándor 
10 koronával növelte,

5. Az alumneumi kiadások fedezésére: Békésvármegye a köz- 
mivelődési alapból 200 K, az alumneumi alapítvány növelésére a 
Békésszentandrási Takarékpénztár 50 K adományozott.

6. A tanulmányúd kirándulás céljaira ju ttatott: a Békésszent
andrási Takarékpénztár 20 K, a Gyulavidéki Takarékpénztár Rész
vénytársaság Szarvasi Fióktelepe 10, Dr. Fisbein Soma 10, Dr. 
Glasner Adolf 20, A Szarvasi Hitelbank Részvénytársaság 30 K-át.

7. A Vajda-kör céljaira : a helybeli tanuló ifjúság szünidei 
táncmulatsága jövedelméből 68 K 65 f, jutalmakra pedig: Bugyis 
Andor 10, Haviár Dáni 10 és Dr. Nemes Béla 5 koronát adomá
nyozott.

8. A lövésztanfolyam célja ira: Jeszenszky Frigyes 20 K-át
adott.
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II. A tanári kar ajánlata s a kormányzó testületnek határozata 
alapján a következő tanulók kaptak kedvezményt:

Fo
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 |

A kedvezményben 
részesült tanuló neve

cS

cn
O

Tandíj
kedvez
ménye

Tápdij-
kedvez-
ménye

Összesen

K f K f K f
1 Mocskonyi Géza I/a. 33 ____ 33
2 Csonka István — 15 15
3 Andrékovics János 11 10 — 10
4 Dénes János 14 — 14
5 Erdey Gábor 49 — 49
6 Haász Imre 23 — 23
7 Litavecz Pál 10 — 10
8 Pecz Ferenc 18 30 48
9 Plenczner Sándor 33 — 33

10 Szlovák Pál 10 ____ 10
11 ifj. Szrnka Pál 33 ____ 33
12 Vitális József 18 30 48
13 Szilágyi Lajos — 30 30
14 Arany Béla 111. 49 30 79
15 Demcsák Lajos 33 — 33
16 Glück Jenő 23 — 23
17 Kasnyik János 10 — 10
18 Liska Jenő )y 33 — 33
19 Pap András 49 50 99
20 Roliály Pál 33 — 33
21 Ruzsicska Andor 33 _ 33
22 Szíráczky István 33 — 33
23 Thúry Jenő „ 33 — 33
24 Tóth Pál 18 — 18
25 Udvardy Sándor 33 — 33
26 Bajza Márton — 30 30
27 Benczúr Lajos IV. 14 — 14
28 Fábri István 33 - 33
29 Fertig Lothár 33 — 33
30 Imró János 49 30 79
31 Oncsik Pál 33 ____ 33
32 Sebes Pál 49 ____ 49
33 Ungár László 23 — 23
34 Varga László 10 10
35 Nipold Károly — 30 30
36 Klenk József V. 29 29
37 Gabrinyi István VI. 18 30 48
38 Pokorny Lajos 37 50 87
39 Valentinyi Jenő 29 — 29
40 Kiss Gyula t t — 30 30
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A kedvezményben 
részesült tanuló neve

c3 

"ntu
O

Tandíj
kedvez
ménye

Tápdij-
kedvez-
ménye

Összesen

K f K f K f
41 Garay István VII. _ 30 30
42 Kvasz István 18 30 48
43 Holub János a 29 — 29
44 Scholtz László 29 — 29
45 Valentinyi István ft 29 — 29
46 Stefánik Kázmér Vili. — 30 30
47 Rapos Tibor fi — 206 206
48 Jónás Márton ff — 206 206
49 Rohály Mihály ff 10 — 10
50 15 tanítóképzős ebéddija — 1100 1100

Összesen: 1103 1987 3090

A tanulói segélyző egyesülettől segélyben részesült tanulók 
kimutatását az egyesületről szóló jelentés kapcsán közöljük.

A lövésztanfolyam VII. és V ili. o. tanulói a gyulai éles lő- 
gyakorlatokra utazván két ízben is, az 52 növendék közül 38-nak 
teljes útiköltségét (6.20 K-val) fedezte az intézet (243.20 K) egy 
után fizetett (5 K), egy után (3.20 K), négy után ebéd díjban 
(2.80 K.), összesen 254.20 koronát.

Tanulmányúd kirándulási segélyben részesültek: Valentinyi 
Jenő VI. o. 30 K, Fábri István IV. o. 25 K, Pap András III. o. 
25. K, lmro János IV. o. Fertig Lothár IV. o., Fromme Rezső IV.,
o. t. (20—20 Kj, összesen 140 K.

A kedvezmények összege:
1 Tanulói segélyegyleti díjban 1019 K
2. Tandíjban 1103 K
3. Közétkezői díjban: 1987 K
4. Lövésztanfolyami segélyben: 254 K 20 f.
5. Kirándulási segélyben :_______140 K _____________

Összesen : 4503 K 20 f.
O f  ' l .  ? í - '■* ' f  r  r p .  T i V l .

Ez összeg maga mondja el, hogy az intézet igyekszik a neki 
juttatott adományokat bőségesen viszonozni.

Itt van helyén megemlítenem a máv. igazgatóságnak azt a 
jóindulatát, hogy tandíj elengedésben részesülő tanulóink részére
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karácsonykor és husvétkor, sőt tanév végén is megadta a félhar
madosztályú jegy kedvezményét.

III. Jótékony célokra több Ízben rendeztünk gyűjtést tanuló
ink között, akikről szívesen állapítom és jegyzem meg, hogy 
mindég készséggel adakoztak. Ha az előbbi évekhez mértan mégis 
mutatkozik e tekintetben némi meglanyhulás, annak oka az, hogy 
már-már kimeríti adakozási kedvüket a gyakori igénybe vevés- 
Helyes is volna mértéket tartani abban, hogy minden jótékonycél 
érdekében a tanulókat adóztassuk meg elsősorban,

Protestáns tanulóinknak az ifjúsági gyámegyletre juttatott 
önkéntes adománya kitesz 144.22 K.

Az Ő fensége Hohenberg Zsófia hercegnő legmagasabb véd
nöksége alatt álló Orsz. Gyermekszanatórium javára való gyűjtés 
eredménye ozztályonként a következő I. a. 20.50., I. b. 31.12., II. 
15.35., III. 14.60.. IV. 12.64., V. 9.60 VI. 5.64., VII. 15.87. és VIII.
11.84 K. összesen 137.20 K.

Az Orsz. Állatvédő Egyesület által kiadott Gyermeknaptárból 
Rapos T ibor VIII. o. t. buzgólkodása folytán 56 drbot tartottak 
meg 5.60 K. értékben algimnázista tanulóink.

A magyar Iskolai Egyesületnek 2 filléres bélyegek eladásával 
13 K.-nát juttattunk.

Az ungvári siketnémák intézete javára Rapos Tibor és Jónás 
Márton közétkezőbeli seniorok gyűjtöttek össze 6 K.

A gyűjtésben és adakozásban egyaránt jó példával jártak 
elöl a tanárok is, kik a Böhm Károly síremlékére 15, a nagyszent- 
miklósi egyház részére 20 K.-át adtak össze.

Ezen összegeket a gyámintézeti elnök és az igazgató küldték 
el az illetékes helyekre.

Osztályvizsgálatok, rajzkiállitás, ösztöndíjak, 
jútalnjak ?s oklevelek.

I. A V III. osztály nyilvános tanulói május 21-24 napjain, 
magántanulói pedig máj. 23-án tettek vizsgálatot.

A többi osztályok vizsgálatai jun. 14. 16. és 17. napjain
folytak le A tornavizsgálatot a Juniális kapesán jun. 12-én tartot
tuk meg.

II. A rajzkiállitás, mely a gyakorlott tanár szakértését, ízlését 
és műgondját tárta elénk, a rajzteremben június 17— 18 napjain a 
következő képet mutatta: Az algimnázisták mértani és sikdiszit-
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diszitményi rajzai az asztalokon voltak osztályok szerint kiállítva ; a 
a falakon a görögpótlót tanuló felgimnázisták távlattani, természet, 
és fősz- minták után részben színes papiron ceruza, szénkréta és 
vizfestékkel színezett és árnyékolt rajzlapjai és a szabadkézi rajzot 
külön órákban tanuló növendékek sikdíszítinényi és tájképrajzai 
voltak láthatók. — Közönségünk ez évben is nagy érdeklődéssel 
kereste föl a rajztermet és szívesen merült el a fejlett szépérzéket 
tanúsító rajzok csínjának, tisztaságának, változatos és ízlésre valló 
gazdag szinpompájának szemléletében.

(VJ
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III. Az ösztöndíjak és ösztöndíjas tanulók kimutatása a következő:
Fo

ly
ó 

sz
j

Az ösztöndíj megnevezése
Összeg

Az ösztöndíj élvezőjekor.
1 Teleky-Róthjohanna grófnő-féle 65 Rapos Tibor Vili.
2 65 Scholtz László Vll.
3 f f  t f  f f  r  f f 65 Valentinyi István Vll.
4 Benka-féle 200 Rapos Tibor Vili.
5 Szarvas v. alapította Rákóczy-f. 100 Frcska Béla Vili.
6 Németh István tábornok-féle 84 Szlovák Kálmán Vili.
7 Beyschl ag-T öltéssy-féle 65 Kvasz István Vll.
8 T atay-féle 65 Gohér Mihály Vll.
9 f f  f f  f f  f f  f f

65 Szécsi János Vll.
10 Boczkó Dániel-féle 52 Nagy Sándor VI.
11 f f  f f  f f  f f  f f

52 Holub János Vll.
12 Urszinyi-féle 65 Valentinyi Jenő VI.
13 Hudoba Lukács-féle 65 Rohály Mihály Vili.
14 Haviár Dani feliigyelö-féle 65 Lestyan György Vll.
15 Özv. Kvacsala Jánosné-féle 65 Scholtz Gyula 1. b.
16 Ponyiczky Máté-féle 65 Pokorny Lajos VI.
17 Grimm Mór-féle 50 Klein Imre IV.
18 Izraelita ösztöndij 65 Weinberger Lajos VI.
19 dr. Mikolay István-féle 65 Medvegy Mihály Vll.
20 Tepliczky János-féle 52 Szaszler Frigyes VI.
21 Rafinszky-féle 26 Simkovics Mihály VI.
22 Haviár Dániel-féle 22 Gohér Mihály Vll.
23 Zsilinszky Mihály-féle 18 Bagi Lajos V.
24 Parti Ferenc-féle 13 Fábri István IV.
25 Szarvasi festők-féle 13 Oncsik Pál IV.
26 Vozarik Pál-féle 13 Popják Béla IV.
27 Székács József-féle 13 Imró János IV.
28 Szécsi-féle 13 Sebes Pál IV.
29 Bernát-féle 26 Klenk Józsel V.
30 Szemián Dániel-féle 13 Plenczner Sándor II.
31 Debreczeni-féle 5 Kálló Ferenc Vili.
33 Szarvasi nöegylet ösztöndija 20 Saguly Ernő VI.
33 20 Bernáth Kálmán V.
34 A bányai ág. h, ev. egyh. ösztön- á 18 Brebovszky Jenő, Gabrinyi 1st-

ván, Popják Nándor, Schmidt
/ Ádám VI., Cirbusz Endre V. o. t.

12 Benczúr Lajos IV.
d ija : 210 K. á 10 Bolla Sándor, Herber János,

Liska Jenő, Rohály Pál Ru-
zsicska Andor, Thury Jenő és

Ebből kaptak: Udvardy Sándor 111. o. t.,
á 7 Szvák Pál 111., Bolla István 11.,

Buda István 1. b., Mocskonyi
\ Géza 1. a. o. t.,

á 5 Nagy István és Szlovák Pál 11. o.



IV. Jutalomdijat vagy könyvjatalmat kaptak:
1. Neumann Jenő történeti jutalmát (50 K ) : Kovács Géza

V. o. t
2. Dr. Szlovák Pál matti, diját (10 K) : Pap András 111. o. t.
3. Haviár Dani vajdaköri pályadiját (10 K ) : Kálló Ferenc 

Vili. o. t.
4 Bugyis Andor vajdaköri jutalmát (10 K ) : Szekera János 

Vili. o. t.
5. Dr. Nemes Béla vajdaköri jutalmát (5 K ) : Maitz Jenő 

Vili. o. t
6. A Nőegylet tornajutalomdiját (á 6 K ) : Laudisz Lajos és 

Spahr Károly VI. o. t.
7. Saskó Sámuel gyorsírói jutalmát (10 K ) : Péczely Béla

VII. o. t.
8. Saskó Sámuel gyorsírói könyvjutalmát: Barta József és 

Bernátli Kálmán V. o. t.
9. A „Nemzeti Szövetkezet“ könyvjutalmát (9 K ): Kasnyik 

János 111. o. t.
10. Néhai Busbacli Péter volt orsz. képviselőnek a bpesti 

ág. h. ev. főgimnázium egyházi hátósága által megküldött „Viha
ros emberöltő“ c. két kötetes müve példányaiból egyet-egyet 
azon tiszta jeles osztályzatot nyert felsőbb osztályú tanulóink kap
ták, kik a múlt tanévekben még nem kaphatták: Ardeleán György
VI. és Bernáth Kálmán V. o. t.

11 Dr. Takács Izsó egészségtani jutalmát (:0  K ) : Scholtz 
László VII. o. t

Jutalom- és ösztöndíjak végösszege: (116— 1820) 1936 K.

DiSzokkvIgk. Érnjek.
Rúdmászásban győztesek: Mocskonyi Géza I. a. Kasnyik János

111. o. Misik János 111. o. Gulyás Jenő IV. o. Litauszky János és 
Melis Lajos IV. o.

Kötélmászásban : Laudisz Lajos VI. o. Lestyán György VII. o.
Függeszkedésben : Liska Mihály Vili. o. Dietrich Miklós VII. 

o. Lehoczky István V ili. o Győztesek győztese: Dietrich Miklós
Vili. o.

100 méteres síkfutásban : Oncsik Pál IV. o. és Laudisz Lajos 
VI. o. győztesek győztese. . Csoportgyőztesek 100— 150 méteren: 
Ruzsicska György I b. Adamovics Ádám 11. o. Holub Sándor I o. 
Piliszky József 11. o. Ádász János 111. o. Herber János III. o. L i
tauszky János IV. o. Oncsik Pál IV. o. Adamkovics Ágoston V.



Laudisz Lojas VI., Tóth László V., Marsai Ferenc Vili., Deitrich 
Miklós VII. és Medvegy Mihály VII. oszt tanulók.

Az uszóversenyt rossz idő miatt később tartjuk meg.
A lövésztanfolyamnak f. évi május 3-án és 4-én Gyulán tar

tott s éles tölténnyel végzett lóversenyén tiszteletdijat és ezüst érmet 
kaptak: Gohér Mihály és Medvegy Mihály VII. o . ; tiszteletdijat 
és bronzérmet: Holub János és Kiss Kálmán VII. o . ; bronzérmet: 
Lestyan György, Kvasz István és Kovács Endre VI1. o. t.

Koripáoyzó te&tület. Egyházi Főhatóság.

Intézetünk kormányzótestülete szeptember 19-én junius 13-án 
tartotta rendes és okt. 3-án rendkívüli ülését. Ez utóbbinak tárgyát 
az államsegély revíziója képezte, a minél a kormány megbízottja 
G é r e s i Kálmán, a debreczeni tankerület főigazgatója volt. Bár 
a revízió még végleges megoldást nem nyert, az eddigi állam
segélyösszegen felül ez évben már 2000 K-t engedélyezett a kor
mány. Engedélyezett az internátus céljaira is 250,000 K-át, de an
nak valamely pénzintézetnél való fölvétele a mai pénzviszonyok 
között. Felügyelőnk minden fáradozása mellett sem volt lehetsé
ges. Őszinte hálánk illeti mega kormányzótestületet, hogy az iskola 
minden szükségletének kielégítésére a kellő fedezetről mindenkor 
a legnagyobb körültekintéssel gondoskodik s az intézet és tanári 
kar érdekeit közös érdekeknek tekintve azok kielégítésében a kettő 
között a szoros kapcsolat és összhang szükségét elismeri és figye
lembe veszi. Hogy a kormányzótestület az iskola anyagi és szel
lemi ügyeinek intézésében s az iskolai élet ellenőrzésében kevés 
ülésezés mellett is oly eredményes munkát végez, az a helyi bi
zottságnak és még inkább H a v i  ár  Dániel, főgimnáziumi Fel
ügyelőnek az érdeme, ki nemcsak az ügyek előkészítésében, de a 
sürgősöknek saját felelőségére való elintézésében fejt ki hálárakö- 
telező tevékenységet. Mindég készséggel áll szolgálatunkra s min
dég van számunkra ideje, bármi ügyben s bármikor is fordulunk 
hozzá. Ezért méltán adózunk neki őszinte köszönettel Az e 
tanévben elintézést nyert fontosabb ügyek a már jelzetteken 
kivül a második osztály párhuzamossá tétele s azzal kapcsolatban 
egy uj tanári állás szervezése és a felemelt lakásbéreknek állan
dósítása.

A legmélyebb tisztelet, hála és szeretet adja ajkamra a szót, 
midőn arról az előzékenységről, jóindulatról és gyorsaságról em-

— Í26 —
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íékezem meg, mellyel egyházi Főhatóságunk intézi minden ügyün
ket. A legteljesebb bizalommal fordulunk hozzá mindenkor mint a 
család tagjai a szeretve tisztelt Családfőhöz, kiről tudják, hogy 
minden határozatával az egész család javát célozza. Ezt az eléggé 
meg nem becsülhető jóakaratot állandóan megőrizni és ha lehet 
fokozni, nemcsak legőszintébb vágya, de legkedvesebb feladata is 
tanárkarunknak, melynek nevében örömmel mondok hálás köszö
netét az eddigiért és bizó reménnyel kérem ki a továbbit.

A tanév legvégén a kormányzótestület egyik munkás nagy- 
szivü, lelkes tagját Z v a r i n y i János, helybeli lelkészt, ragadta 
el a halál. Mélyen fájlaljuk elköltözését. Hiszen az egyház és is
kola közt osztva meg szeretetét, itt is, ott is űrt hagy az érte 
kesergő szivekben. Legyen ott fent is Ilii őrünk !

Kérelem a közönséghez!

Azoknak, kik a jótékonyságot készséggel gyakorolják, figyel
mébe ajánljuk „Tanárok Özvegyeit és Árváit Segítő Egyesület“ -et. 
Az e célra szánt bármily csekély adománynak is W ü n s c h e n -  
d o r f e r Aladár kartársunknak, mint fiók-egyleti elnöknek, címére 
való küldését kérjük.

A tanári kar.

♦ ♦
♦
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A tanulókra vonatkozó statisztikai adatok.

/ I  ta n u ló k 1. a. 1. b. II. III.
az
ív. V. VI. VII. Vili.

CQJ
fiIVN
fi
fioo s z t á l y b a n

felvétetett fiú 50 47 63 49 49 27 33 36 24 378
leány — — — 1 ____ 2 1 1 2 7

viysgalatot tett 47 45 61 47 47 24 32 37 25 365
E nyilvános 47 45 59 45 44 22 29 35 23 349
N
'Ti magán

fiú — — 2 1 3 1 2 1 — 10
leány — 1 1 1 1 2 6

haladó 43 39' 56 46 45 23 30 37 25 344
ismétlő 4 6 5 1 2 1 2 T* — 21

ág. h. evangélikus 34 30 37 26 30 7 20 18 14 216
református 2 1 6 3 5 2 1 4 1 25
római katholikus — 14 12 11 6 7 6 12 6 74

— görög katholikus
> görög keleti 1 — — — 1 1 2 1 3 9

unitárius 1 1
izraelita 10 — 5 7 5 7 3 2 1 40

a>
magyar 47 43 61 42 47 24 32 37 25 358

> német — 1 ____ 1 ____ ____ ____ ____ ____ 2>,c tót ____ 1 ____ 4 ____ ____ ____ ____ ____ 5
>. román
03 más nyelvű (szerb horvát)

magyar 28 22 41 36 24 17 20 23 11 222
magyar-tót 13 21 17 9 16 1 5 9 6 97

-*-■0) magyar-német 5 2 3 2 3 4 3 2 3 27
Oí magyar-román 1 — — — 1 1 2 1 2 8
C/3 magyaron kívül 2 nyelv 2 2
o (német, tót, román, szerb) — — — — 2 — — 1 — 3
c magyaron kívül 3 nyelv

(német. tót. román, szerb) — 1 — 1 2
magyar-szerb — — — 1 1 1 1 — 4
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A tanulók szüleinek 
polgári állása

az C
OI
n<v
N 
cn  
ino

1. a. 1. b. II. III. 19. 9. 91. 911. 9111

o s z t á l y b a n

Nagybirt., nagybérl.
Középbirt., és bérlő — - — 3 — 1 2 — — — 6

Őstermelő Kisbirt., kisbérlö — — 10 4 13 2 — 7 4 4 0
Kisbirt., napszámos 12 11 — 5 2 1 6 2 1 4 0
Feles, majoros stb. 1 2 1 1 5

Gazdasági tisztviselő — — 1 — — 1 — 1 3
Egyéb gazdasági segédszemély 1 — — — — 1 — — — 2

Nagyiparos _ 2 1 3
Iparos Kisiparos 15 13 10 10 13 1 6 6 3 7 7

Ipari v. b. tisztv. 1 — — 1

Egyéb ipari v. bány. s. személy — 2 1 — 1 — — — — 4

Kereskedő Nagykereskedő -
1 1

Kiskereskedő b 3 5 6 5 2 4 3 1 3 5

Keresk. ragy közlekedési tisztv. — 2 2 — — 2 1 1 2 10
Egyéb keresk. vagy köziek, s. sz. — 2 4 1 — — — 1 — 8
Köztisztviselő vagy dijnok. 3 — 6 5 2 2 2 3 2 2 5
Pap 2 1 1 — 3 2 3 4 2 18,
Tanár, tanító. 5 4 13 8 3 2 3 4 4 4 6
Másféle értelmiségi 2 — 2 1 4 3 3 3 2 20
Közhiv. alk. altiszt, vagy szolga. — 1 — — — 1 2 — — 4
Katonatiszt. —

Katona-altiszt.
Ktilöm b. dolgozó napszámos. —

Tőkés, járadékos háztulajdonos — 1 1
Nyugdíjas tisztviselő. — — 1 1 — — — 1 — 3
Nyugdíjas altiszt.
M agánzó vagy eltartásos. — 1 — 5 2 1 4 13
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f \  ta n u ló k 1. a. 1. b. II. III.

az

ív. V. VI. VII. Vili
C
O)
c/)
<v
N
GO
cn

Oo s z t á l y b a n

9 életévét már betöltötte 1 1 2
10 „ 21 16 3 4 0

C ^  »  n  n 13 14 19 2 4 8i 12 „ 11 10 2 4 19 1 — — — — 6 5
X-

n »  »  » 1 3 13 13 19 — — — — 4 9
O)
X) 14 — 1 1 10 12 7 1 — — 3 2
fi
<U »  » — — 1 3 12 13 14 2 — 4 5
o
tu 1  ̂ n  »  » — — — — 2 4 12 13 — 31

17 „ „ » 1 13 5 19
u .
o 18 „  »  „ 2 6 6 14
<u 19117 »  »  » 1 2 10 13
"<U 20 1 1 2 4

21 1 1
22 n  n  » 1 1
23 és több „  „ 1

<u helybeli 3 6 3 3 3 8 2 9 2 3 7 10 13 12 201
" tu

c/í megyebeli 5 4 n 9 9 10 6 6 3 6 3
*o
" u más megyebeli 6 8 12 9 15 7 10 18 1 0 101
ifi Horváth-Szlavonországi — —

^ c 3 j könnyű betegségi eset 81 6 0 101 5 9 7 4 6 8 8 2 113 7 5 713C/3
NC/3 súlyos 3 2 — 3 1 — 1 4 _ 14
tuO--- fertőző „ „ — 1 1 — 1 — —

_ _ 3
o
'S jó 2 5 3 2 3 5 3 5 3 6 15 2 5 2 8 2 0 251
Cß szabályszerű 21 9 2 4 9 8 7 4 6 3 91
«3fcJD kevésbbé szabályszerű 1 4 — 1 _ — — 1 — 7
s rossz 3
B Jí
3.3 
& = görög nyelvet 17 2 2 31 2 0 9 0
45 c X -2 görög pótló tantárgyat — 7 10 6 5 2 8
'3
OJC/5 igazgatói megrovás 2 4 _ 1 _ 1 _ 1 2 11

tanárkari „
ja
*3 eltanácsolás
bflju kizárás
. .
c3 iaazolt mulasztás 702 620 1187 540 729 469 626 1251 921 7 0 4 5

-03-4—* nem igazolt mulasztás 12 2 2 — 16
cfl03 csak igazoltan mulasztott 3 2  2 5 4 5 2 8 3 0 18 2 5 3 0 19 2 5 2
3
H egyer sem mulasztott 12 19 1 4 17 14 4 4 3 4 91

igazolatlanul mulasztott 3 1 2 6
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11 ta n u ló k 1. a. 1. b. II. III.

az
IV. V. VI. VII. Vili.

CQJ tn <D N cn cn
oosztályba n

d minden tárgyból jeles eredm. 2 4 2 8 4 1 2 3 3 ” 2 9
'O „ „ legalább jó e. 11 8 18 8 5 4 11 7 3 7 5

„ „ „ elégséges e 19 2 0 2 8 2 4 2 7 10 19 17 19 183
egy tárgyból elégtelen credm. 5 1 3 2 4 4 — 5 _ 2 4=3C két „ „ „ 4 3 6 3 6 3 — 4 _ 2 9
több „ 6 9 4 2 1 2 — 1 — 2 5

müéneket 7 11 2 2 2 4 13 3 3 11 9 103
w francianyelvet — — 1 1 — — — 5 2 9
33 szabadkézi rajzot — 1 6 3 4 4 2 1 — 21
cd gyorsírást — — — 5 4 6 15 9 2 41

vívást — — — — — 2 1 4 1 8

ifjúsági gyámintézet 3 7 3 4 4 4 3 2 3 6 12 2 2 ' 2 0 15 2 5 2
: p zenekor — — — — 1 3 8 12 10 3 4di Vajda-önképzőkör — — — — 2 5 2 3 2 5 2 4 9 7
CD Sorompó-egyesület 5 0 4 7 6 0

0
0

Tt* 4 6 2 5 3 0 31 19 2 5 6

tandíj elengedve egészben 1 — 3 9 5 1 2 3 2 4

C „ „ részben — — 7 3 3 1 1 1 2 6'CD
s

tápdij „ egészben — 2 2
N
( D „ „ részben 1 — 3 3 2 — 3 2 1 15

• o ösztöndíj v. jutalomban r. 1 2 4 10
7 6 12 10 5 5 7
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