
A SZARVASI Á 6 , H. 
EV. FŐGIMNÁZIUM

ÉRTESÍTŐJE
AZ 1923-24. ISKOLAI ÉVRŐL.

KÖZZÉ TESZI

SASKÓ SAMU
IGAZGATÓ.

NYOMATOTT
MÜLLER KÁROLYNÉ GYORSSAJTÓJÁN 

SZARVASON.





BENK A GYULA

EMLÉKEZÉS
EGY JÓ ES KIVÁLÓ MAGYARRA.

irta és az 1924. évi május 11-én tartott Benka Gyula emlékünnepélyen 
előadta GYÖKÖSSY ENDRE, a Petőfi Társaság tagja.

Tanárt éneklek, diákszerető.
Öregen derűs s ifjan bölcs Magisztert, 
ö  volt a Fundamentum s a Tető 
A z  ős Skálában ; kit mindenki tisztelt.
Tanár volt, mikor kedves katedráján 
Rejtelmes Lélek lángjáról beszélt;
Mintha ma is itt hallanám és látnám ,
Hogy tágította a fiúk eszét l
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Tanár volt utcán: szép szót szórogatoa 
A jó diákot meg is simogatta.
Tanár volt, ha a kis diákszobák 
Asztala mellett mondott adomát.
Szivét nagy képűn sohse dugdosta, 
Vaskalap nélkül nőtt toronymagosra, 
Áhitat leste egész éleién . . .
Ily igaz tanárt énekelek én !

Polgárt éneklek, józanul okost,
Ki nem született cifra cicomára.
Nem forgatott fenekedőn fokost 
S  nem nőtt kurjantó torokká a szája. 
Megitta a bort vízzel szelídítve,
Jó emberek közt elkoccintgatott,
De nem duzzadt fel akóvá az icce 
S  nem várta meg a felkelő napot. 
Rendben tartotta boldog házanépét, 
Tudta: magában s másban m i az érték? 
A z élre sohase tülekedett 
S  oda emelte az a szeretet,
Amely szívében szelíden virágzott,
Mellyel átölelt minden jó barátot, 
Gyűlölet nem ült szeme szögletén , . .
Ily igaz polgárt énekelek én !

Munkást éneklek, el nem fáradót, 
Reggeltől estig serény talpon állót,
Akinek boldog ünnepnapja volt,
Ha homloka a verítéktől lángolt.
Túzok-tunyaság nem ült a szívére,
Álmát szeméről korán tépte le ;
Csak a munkától forrt lázig a vére 
S  áldott kenyér volt az ö kenyere,
Amit szerszámot hajtó agya szerzett,
Mit ember jobban alig érdemelt meg.
S  nem rakott élre jó forintokat —
Isten nevében dolgozott sokat,
Egy henye nap se ásított utána,
Munkás életéből dúlt a sír porába, — 
Csak dolog égett tíz újjá hegyén . . .
Ily igaz munkást énekelek én /
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Urat éneklek; talpig becsület 
Hófehér színű és kezű lovagját, 
fii nem fújt gőggel szikrázó tüzet,
Ha paraszt-ebek néha megugatták.
Egyenes volt a teste és a lelke,
Halkan zendülö beszéde finom,
Hajlékony mint a nemes drága penge,
Illatos mint a dús rózsaszirom.
Nem tárt ostobán hiúságnak mellet 
S  tudott hallgatni, ha hallgatni kellett,
A fecsegőket mosolygó szeme 
Úri nyilával terítette le.
Úgy tele volt a túró türelemmel,
Hogy a nyers anyag és a sok vadember 
Széppé finomult formáló kezén . . .
Ily igaz urat énekelek én!

Művészt éneklek! Szárnyas muzsika 
Zugó, suhogó hangjain a lelke,
Mint elevenné nőtt melódia 
A főidről hányszor az égbe emelte.
Nem játék oolt a kezében a hangszer,
Vele lélekző testvér és barát,
A dallam forró szivéből szakadt fel,
Ha zongorázta egy-egy új dalát.
Ha irta, ha szó lt: a Múzsa állt megette 
S  a szónak, tolinak-mester-ihletettje 
Melegített, de sohse égetett,
Szépnek hirdette ezt az Életet,
Az Embert jónak, az Istent erősnek,
S  magát csak csendes, hivő hegedősnek,
Nem szólt és nem írt soha feketén . . .
Ily igaz művészt énekelek én !  í

Magyart éneklek, derék derekút,
Hitre hűségest, épszívii szelídet,
Akit gyöngyökkel dúsan leleírt 
Igaz ösvényről le sohse szédített,
Okos, jó szeme szembenéző szem volt,
Férfivel fogott keményen kezet,
Tüzes homloka magasan ívelt bolt,
Bő kincseivel nem üzérkedett.
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Egyszerű köntös volt csak a ruhája 
S  álmodott biborbársonyt a hazára.
A lázat álma úgy karolta át,
Hogy halandónak hitte csak magát,
Halhatatlannak talán m ást se látott,
Csak ezt a térdre szorított országot,
Annak képe ült halódó szemén . . .
Ily igaz magyart énekeltem én !

S==SSH 35B=3

Benka Gyula em lékünnepélye.
A gyorsan folyó idő árját szemlélve szédülés fog el. Mi min

dent nem ragad el magával ? Örökkévalóknak hitt hatalmas alko
tások érzékelhetők s azon felül állók s azok létrehozói tűnnek el 
a zuhogva tova rohanó ár örvényeiben. Utána nem marad más, 
mint az eltűnés felett sóhajtozók tovaröppenő fájdalmas panasza, 
gyászos könnye, hogy azután mint a hajnal harmata az is tova 
szálljon, eltűnjön. „De az Isten lelke lebeg a vizek felett“ s ennek 
megsegítő erejével a töprengő, kereső emberi lélekben szivárványként 
ragyog fel az örökkévalóság hite s meglátja a múlóban a múlha- 
hatatlant, a jelen küzdelmeiben a múlt erejét, csúnyaságában 
amannak szépségét, gyengeségében a lehanyatlottnak erejét, célta
lanságában annak céltudatosságát, hitetlenségében, reménytelensé
gében, szeretet nélküliségében — hegyeket mozgató erejét, szikla- 
sziklaszilárdságát, soha el nem fogyó hatalmát.

Semmi sem vész el — lényegében megmarad, legfeljebb 
alakot, formát változtat. A nap sugarából ölti fel a virág ékes ru
háját, veszi legkedvesebb életnyilvánulását: kellemes illatát. — A 
szülők szeretete, a tanár példaadó munsássága tovább él a gyer
mek, a tanítvány hűségében, odaadó kötelességteljesítésében, be
csületes, mindenkire hasznos életében. — Benka Gyula nagy, 
minden életnyilvánulásában igazi magyar prot. paedagogus porré- 
szeinek letétele után is itt él közöttünk. Tanítványai ezreinek jellem
szilárdságában, kitartó munkásságában, erős akaratában, önfeláldo
zásra is kész haza- és egyházszeretetében, tudományában, művé
szetében puritán világnézetében — ott tudjuk őt. Szerte e hazában, 
annak csonka testén, vagy azon kívül hálás, őt poraiban is áldva 
szeretettel emlegető tanítványainak százai élnek. Jutott belőlük az eke 
szarva mellé, az iparos műhelyébe, a kereskedő asztalához, a tudós 
szobájába, a templom oltára elé, s ha ott megtudják állani helyü
ket, ki tudják vívni mindig szerény, de mégis önérzetes, egyre te
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vékeny de sohasem fáradt munkásságukkal tántoríthatatlan hűségű, 
de sohasem gyűlölködő egyház- és hazaszeretetükkel a tiszta lel- 
küek becsülését — s ha eredményekre tudnak rámutatni, — úgy 
mindebben az Ö nagy lelke is ott él, ott munkálkodik, mindebből az 
oroszlánrész Isten után az övé.

Mikor széjjelküldöttük a „Meghívót“, melyben 1924. május 
11 -éré tisztelőit, tanítványait „Benka emlékünnepélyre“ szólítottuk, 
hogy ennek az emlékünnepélynek jövedelméből létrehozzuk a 
„Benka emlékalapot“, — a kedves emlékezés talaján milyen fel
emelő, milyen megható módon nyilatkozott meg a tanítványi hála 
és szeretettől környezett kegyelet. Közelről s távolról, szegény és 
gazdag sietett részt venni az ünnepélyen. A városi színkör nagy 
helyisége alig tudta befogadni az emlékezni összejött volt tanítvá
nyok hatalmas táborát. Aki nem tudott eljönni, kegyeletes, meleg 
szeretettől telített levélben vette ki részét az emlékezésből. Dr. 
Raffay Sándor püspök 1924. május 6-ról keltezve a következő 
levelet intézte az Emlékbizottsághoz:

„Tisztelt bizottság! A szarvasi evang. főgimnázium Benka- 
Emlékbizottsága által f. hó 11-éré tervezett emlékünnepélyre szóló 

* meghívót hálás köszönettel vettem. Végtelenül sajnálom, hogy az 
ünnepélyen részt nem vehetek. A nemeslelkü professzor érdemeit 
legszívesebben magam méltattam volna, mint aki mindenkor vál
tozatlan tisztelettel és hálával emlékezem a személyes hatásában 
felejthetetlen nevelőre. Sajnálatomra azonban ebben a szándékom
ban gátol a sokfelé való elfoglaltság. Az elmaradás azonban nem 
gátolhat abban, hogy lelkileg odaálljak az ünneplők közé és hálás 
tanítványi szív teljes bensőségével az emlékezés egy hervadatlan 
virágszálát, mint kegyeletes áldást ne fűzzem azok koszorújába, 
akik Benka Gyuláról szeretettel és tisztelettel emlékeznek. Hosszú 
élettel áldotta meg őt a Gondviselés, de meggyőződésem, hogy 
nevelői hatása még sokkalta hosszabb életű lesz, mert egymást 
felváltó nemzedékek lelkületében öröklődik apáról-fiúra az a tisz
tult életfelfogás, az a puritán erkölcsi világnézet és az a munkás 
hazaszeretet, amely Benka Gyula életét és tanári működését min
den tanítványára nézve áldottá tette. Kérem a tisztelt Emlékbizott
ságot, soroljon engem is a jelenlévők közé. Dr. Raffay Sándor s. 
k. püspök.

A tanítványi hála szavaival mentették ki távolmaradásukat: 
Dr. Melich János egyetemi tanár, Dr. Jankó Antal táblabiró, Kra- 
lovánszky Imre bányaigazgató, Sztranyavszky Géza kir. közjegyző, 
Dr. Sztura Szilárd temesvári ügyvéd, továbbá Békésről, Mező- 
berényből, Gyomáról mintegy 30 tanítványa.



—  6 -

Az ünnepély műsora a következő volt:
1. Ének.
2. Megnyitó. Mondja Placskó István szarvasi ev. lelkész.
3. Óda Gyökössy Endrétől. Szavalja a szerző.
4. Pusztai élet. Benka Gyulának ajánlott zongora-négyes 

Chovan Kálmántól. Előadják: Garay Samu és Rohoska Jenő.
5. Emlékbeszéd. Mondja dr. Rell Lajos, békéscsabai ág. h. 

ev. főgimn. igazgató.
6. Benka Gyula: „Ne hagyjátok a hazát el“.“ Férfikar.
7. Benka Gyula mint zeneszerző. Ismerteti és zongorán be

mutatja Gajdács Gyula keresk. isk. tanár.
8. Benka G yula: „Öcsém emlékére.“ Zenekar.
9. Benka Gyula: „Alföldi tavaszdal.“ Vegyeskar.
10. Imádkozik Harsányi Pál református esperes.
Az első számként szolgáló Benka Gyula szerzetté ének el

hangzása után, melyet az a helybeli férfi dalkar énekelt, melynek 
évtizedekkel ezelőtt megteremtője a társadalmi és népművelési te
reken is annyira tevékeny Benka volt — a betegsége miatt meg- 
jelenhetésében gátolt dr. Belopotoczky György főgimn. felügyelő 
helyett egyik legrégibb tanítványa, a szarvasi ev. egyház lelkésze: 
Placskó István mondotta a megnyitó beszédet. Keresetlen, szívből 
jött szavai mintha azt a légkört varázsolták volna a hallgatóság 
köré, mely a megdicsőült leikéből áradt környezetére.

Majd sorra jöttek volt tanítványai. Lelkűk, szivük legjavát 
hozva az emlékezés oltárára kedves áldozatul. Az óda fenséges 
hangjaival „Emlékezés egy jó és kiváló magyarra“ címen rajzolta 
meg hűen, igazán még lelke rezdüléseit is a „bölcs M agiszter
nek Gyökössy Endre, a Petőfi társaság tagja. Az emlékbeszédet dr. 
RellLajos a békéscsabai főgimn. igazgatója mondotta; magával 
ragadta hallgatóságát. Mintha magát Benkát hallottuk volna. Ko
moly intelmeit, értelemhez, szívhez szóló szavait. Mintha láttuk 
volna a jelen sivársága feletti fájdalmas tekintetét, de jobb jövővel 
biztató jóságos mosolyát. Lelkiszemeink előtt megelevenedett a rég 
letűnt múlt. Megjelent közöttünk kedves katedráján a hatalmas 
testi és lelki erőtől telített szeretve tisztelt tanár, az egyes ember 
lelkének, a társadalom, az egyház, a hazának öreg napjaiban is 
annyira fáradhatatlan, becsületes munkása, mint egykor ifjú lel
künk fogékonyságával mohón szívtuk magunkba páratlan logikával 
és dialektikával felépített és kifejezett igazságait, úgy most a reá 
való emlékezés kristálytiszta vizeiben megfürösztötte a szónok az 
oly sokféle nehéz teher alatt fáradtan tikkadt lelkünket.

Gajdács Gyula keresk isk. tanár Benkát, mint zeneszerzőt,
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költőt s néhány szóval mint szónokot ecsetelte: „A zene nála nem 
öncél vagy hatásvadásat, hanem egyetlen nyugalmas pont, melyben 
lelke elpihenhet.“ Alkotásait a zene terén „az egyszerű keresetlen 
modulációk hangulatok jellemzik“ s igy a közvetlenség teszi be
csessé. Költeményeiből a naivságig emelkedő istenfélelem, rendít
hetetlen hit, aggódó prot. egyházszeretet s az erős magyar fajszere
tet szól. Mint szónok mindig, még rögtönözve is mindenkit magá
val ragadott nemcsak gondolatainak gazdagságával, utólérhetetlen 
hasonlataival, de mindenkor választékos, gördülékeny, magyaros 
nyelvezetével. Különös nagy figyelemmel hallgattuk Gajdács Gyulát, 
ki művészileg interpretálta is Benka Gyula néhány kedves zene
számát — népdalát zongorán. Alkotásaiból a „Férfidalkar“ a fő
gimnázium ifjúságának ének- és zenekara vitéz Szomja Frigyes, 
Saskó Samu tanárok betanításával adott elő sok-sok tapsot aratva 
egy-egy zene, illetve énekszámot. Garay Soma és Rohoska Jenő 
szarvasi ev. tanítók pedig közben nagy hatással játszották el zon
gorán Chovan Kálmán Benka Gyulának ajánlott „Pusztai élet“ 
cimü négykezes darabját. A népünnepélyt a boldogult emlékű 
Benka Gyula egyik legkedvesebb, főgimnáziumunk iránt is mindig 
hálásnak mutatkozó tanítványa, Harsányi Pál ref. esperes a jelen
voltak leikéből is fakadó magasan szárnyaló imával zárta be.

Az ünnepély belépődíjaiból leszámítva a kiadásokat 16,414.421 
K jutott a Benka emlékalapnak.

Az ünnepély helyiségének falát virágfüzérbe foglalva Benka 
Gyulának életnagyságú arcképe díszítette. Megilletödött lelkem fan
táziája, mintha könnyet látott volna ragyogni a jóságos szemekben 
— a nagy szeretet megérzésének könnyét.

Örökké való egyedül a szeretet — s az ebből fakadó hála.
Mendöl Lajos.

** *
A főgimnázium felügyelő-bizottsága az intézet nagynevű volt 

igazgatójának nevét méltóképen óhajtván megörökíteni, 1923. évi 
május hó 25-én tartott ülésén megalakította a „Benka Gyula Ein- 
lékbizottság“-ot, amelynek elnöke dr. Belopotoczky György fel
ügyelő, tagjai a bizottság helybeli tagjai s a tanárok lettek. Az 
Emlékbizottság, hogy a Benka nagy szelleméhez méltó emlék léte
sítéséhez szükséges alapot megteremtse, 1924. március 8-iki gyű
lésén megindította nemes akcióját s kimondta, hogy május havá
ban kegyeletes Benka-enilékünnepélyt rendez, s egyszersmind kérő 
szóval fordul Benka Gyula élő volt tanítványaihoz, hogy pénzbeli 
adományokkal járuljanak hozzá az emlék létesítéséhez. A következő 
szövegű felhívás ment szét:
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Felhívás és kérő szó néh. Benka Gyula tanítványaihoz!
1923. ápr. 30-án halt meg a protestáns pedagógusok pél

dányképe : Benka Gyula 85 éves korában, 46 esztendőig tartó 
áldásos tanári s több mint 60 évre terjedő, mindenkor igaz s a 
köz javát önzetlenül és eredményekkel munkáló élet után.

Az ő gazdag lelkének elszálltával milyen szegények lettünk m i!
Úgy élt közöttünk öregsége testi fogyatkozásai közepette is, 

mint a verőfényes, boldog, becsületesen megértő, egészséges kor
nak közöttünk maradt bizonyságtevője; mint a hófehér, ragyogó 
kristályokból álló szirt a szennyes áradatban.

Kincsekkel telített lelkének tárháza egész életén keresztül 
mindenki előtt nyitva állott s abból a legszorgosabb, legkészsége
sebb adakozó ö maga volt. Tanítványainak ezreit, származásra, 
fajra, vallásra való tekintet nélkül látta el az élet kenyerével, vér- 
taste fel az életharchoz szükséges igazi fegyverekkel.

Nyilatkozzon meg a mi lelkünk is : a hálának, köszönetnek 
látsató jegyében vele szemben.

Állítsunk Benka Gyulának emléket, mely míg egyrészt kife
jezője lesz a soha el nem hervadó tanítványi nagyrabecsülésnek, 
szeretetnek és hálának, másrészt időtlen időkig hirdetője az igazi 
protestáns tanár emlékének.

E célból alakult meg a szarvasi főgimnázium kormányzótes- 
tülete körében a „Benka Gyula Emlékbizottság“, mely ezen felhí
vást azon kérő szóval küldi széjjel, hogy e nemes célra szóló min
dennemű adományt köszönetéi fogad s az a szarvasi főgimnázium 
igazgatósága címére küldendő.

Kiváló tisztelettel
Szarvas, 1924. március hó.

A szarvasi főgimn. Benka Gyula 
Emlékbizottsága nevében :

Dr. Belopotoczky György s. k.
elnök.

És megnyilatkozott a tanitványi hála. Sorjában jöttek a meg
emlékező tanítványok adományai, amelyeket legmélyeb hálánk kife
jezésével e helyen nyugtatunk :

A „Benka Gyula alap“-ra adakoztak:
1,000.000 K: dr. Albertényi Adolf.

500.000 K : gr. Bolza Alfonz, Békéscsabai tanítók nevében Uhrin
Károly, Kralovánszky Imre.

319.716 K: Kurtz Fülöp.
300.000 K: Szarvasi Takarékpénztár, Liszka Nándor,
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200.000 K :

150.000 K: 
125 500 K:
115.000 K:
100.000 K:

90.000 K :
88.000 K :
60.000 K :
50.000 K :

dr. Guszmann Sándor, dr. Áron Géza, dr. Mázor 
Elemér, Réthy Vilmos, Tepliczky János, dr. Gerö 
Oszkár, dr. Sztúra Szilárd, dr. Cicatricis Lajos, 
Szarvasi Hitelbank, dr. Vass Nándor.
A szarvasi ág. h. ev. főgimnázium tanárai.
Sclieiner Albert, Matheidesz Géza.
Stranyavszky Géza.
dr. Schriffert Ferenc, dr. Jeszenszky Elek, dr. Drong 
Mihály, Busay Béla, dr. Szemző Gyuláné, dr. Szemző 
István, Bartóky József, Bariba János, Boros Pál, 
Trnovszky Samu, Liszka Gyula, dr. Déry Henrik, dr. 
Vass Nándor, dr. Bíkády Antal, dr. Haviár Gyula, 
dr. Tardos Dezső, Gaylhoffer István, Slajchó Mihály, 
A békéscsabai Rudolf gimn. tanári kara, Horváth 
Gyula, Szrnka György, dr. Oláh Antal, Harsányi Pál, 
Kató Lajos, dr. Czinkoczky Jenő, dr. Fisbein Samu, 
dr. Szemző Imre, dr. Schiff Jenő, Chugyik Pál, Gaj
dács Pál. dr. Bordács Miklós, Budapesti ág. h. ev. 
főgimnásium tanári kara, dr. Králik Dani, Csermák 
Elemér, Mazurek Ferencné gyűjtése, Jeszenszky Ká
roly, Sámuel László, dr. Thury György, Mátéffy Kál
mán, dr. Mátéffy Pál, dr. Mátéffy Ferenc, Bozsó 
Ödön, Bárány Béla, dr. Martos József, dr. Mérey 
Oszkár, dr. Vadász Károly, dr. Sámuel Károly, dr. 
Griinwald Árpád, Sipos Lajos, Krcsmárik László, dr. 
Valentinyi Károly, Adamkovics János, Badics Elek, 
dr. Tardos Dezső.
Christian Kálmán.
Brózik Károly.
Jeszenszky János.
Sztupkay Dénes, Kiss László, dr. Tóth Béla, dr. Me- 
lich János, dr. Pintér Miksa, Molnár Mihály, Jankó 
Antal, Bukovinszky Mihály, Mészárosné Macskássy 
Vilma, Jeszenszky Károly, Kárász Mihály, Zvarinyi 
János, Fábry Károly, Blázy Lajos, Elfer Mór, Krsny- 
jak Mihály, Kovács Andor, Rédey Károly, Kun Péter, 
Chovan Károly, Hanzó Mihály, Varga József, Fábriczy 
Pál, Lázár Lajos, dr. Klein Aladár, Supkégl Emil, 
dr. Faragó Jenő, dr. Silberstein Gyula, ifj. Such 
Jánosné Mihálfi Ilona, Kovács Sándor, Mátyás János, 
ifj. Wágner Márton, Wágner József, Greksza Mihály, 
dr. Benkő István, Zsilinszky Sándor, Ponyiczky Kál-
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mán, Forster Károly, Golian Lajos, Molnár Béla, 
Deim János, Szemző Pál, Laczko Mátyás. Ádám 
Gusztáv, Waligurszky Antalné, Sziics Eszter, Dósa 
Béla, br. Benz Ottóné, Petrovics Soma, Gyáni Gyula, 
Szeniethy Elemér, Srátory Endre, Mornau Jakab, dr. 
Ungár Aladár.

40.000 K: Meskó Andor, Varga Kálmán.
35.000 K : Kondacs András.
30.000 K: Csurgay István, Schenk Jakab, Benka György, Busay

Béla, Gyulavidéki Takarékpénztár, Saguly József, 
Zvarinyi Lajos, Balázs Ádám, Áchim Károly, dr. Rell 
Lajos, Molnár János ig. tan., Stark Béla, Szász Jó
zsef, dr. Gabányi Lajos.

25.000 K : Ribárszky Pál, vitéz Szalay Jenő, Görbe Gyula, id.
Kiss Kálmán, Saguly János, Holéczy Barna, Bubla 
István, Sárossy Gyula, Zsilinszky Endre, dr. Somló 
László, Rohoska Béla, Braclina Gábor, Melna Géza, 
Sztik Gyula, Karkus János, Potoczky Antal, Tatay 
Imre.

24.000 K : Donner Árpád
20.000 K : Bordács József, Pohl Gábor, dr. Péter Ernő, Szlávy

Kálmán, dr. Linder Károly, Pataki János, dr. Kerényi 
Samu, gr. Bolza Géza, Andrássy Dezső, Saguly József, 
Marcsek György, Chrenka Gyula, dr. Chrenka Lajos, 
Dankó Samu, dr. Zvarinyi Szilárd, März Konrád, 
Hulyuk János, Mészáros Jenő, Sárkány Imre.

15.000 K: Greisinger József, Linder Nándor, Molitórisz Jenő.
12.000 K: Gerley Ferenc.
10.500 K: Tokaji ev. egyház.
10.000 K: Rapos Viktor, Horváth Jenő, Rusz Zoltán, dr. Ágos

ton Gábor, Szőllösy Márton, Grósz Mór, Molnár 
László, Brósz János, Zelenka István, Sass Ferenc, 
Bankó Pál, Czirbusz Endre, Janurik Mátyás, Kutassy 
Dániel, Ruzsicska György, Fáik Henrik, Marsai La
jos, Baros István.

8.000 K : Biki Nagy Imre.
7.000 K : özv. Ponyiczky Györgyné.
5.000 K: Stefáni György I. oszt. tanuló, ifj. Szvák Pál, N. N.

Szarvas, Gottslag István, Ruttkay Sándor, Friedmann 
Hillél, Bretz Berta, dr. Frenyó Pál, Somlyó László, 
Harsányi Pál, dr. Vass Nándor.

4.000 K: Szemian Vilma.
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2.000 K : Krecsmárik Endre.
1.000 K : dr. Hoffmann Béla.

Mezőberényi volt tanulók 400.000 K-t.
Gyulaiak (Benedikty Gyula, Áchim Zsiga, dr. Török Gábor, 

dr. Frey Géza, Benedikty Kálmán, Hoffmann Imre, Baros Dezső, 
dr. Hemmer Mihály. Tyehlár Endre, Szabados József, Terney 
Ferenc) 600.000 K-t.

Folyó évi július hó 23-ig begyült összesen 18,876.216 K. A 
gyűjtés tovább folyik.

Benka-Emlékbizottság.

I.

Adatok az 1923-24. iskolai év  
történetéhez.

A tanév lefolyása. Az iskolai évet a rendes időben kezdet
tük meg beiratással s különböző vizsgálatokkal. A rendes beiratás 
szept, 1—4. napjain, az I. oszt. felvételi vizsgák még jún. végén, 
továbbá aug. 29, 30. napjain, a javító vizsgák szept. 1-én és 2-án 
s a különbözeti és magánvizsgák szept. 3 —4. napjain folytak le. 
A tanévet szept. 5-én nyitottuk meg istenitisztelettel s ünnepéllyel. 
A tanítás 6-án kezdődött s leszámítva az állami és felekezeti Rend
tartás által engedélyezett szüneteket, a tanév végéig megszakítás 
nélkül a rendes mederben folyt. A tanári kar a havi értekezleteken 
kívül több rendkívüli, két-két ellenőrző és egy szülői értekezletet 
tartott, A Vili. oszt. vizsgái május 19—21. napjain, a többi osz
tály összefoglaló ismétlései június 13—16, a magánvizsgák június 
5—6. és 11 — 14. napjain folytak le. A tanévet június 18-án zár
tuk ; ugyan e napon osztottuk ki az ösztöndijakat és a bizonyít
ványokat.

Tanári testület. Az intézetnek 18 rendszeresített tanári ál
lása eggyel megfogyatkozott Neumann Jenő kartársunk elhalálozá
sával. Tanszékét nem töltötte be a kormányzó testület, mivel az 
utóbbi évek tanúsága szerint sejteni lehetett, hogy a III osztály 
párhuzamosítása nem válik szükségessé.

NEUMANN JENŐ
1859- 1923.

A kérlelhetetlen sors megbontotta tantestületünket; 1923. 
nyarán elvesztettük Neumann Jenőt. 38 hosszú esztendőn át szol
gálta az iskolát. Minta tanár volt, szaktárgyát, a sokak előtt száraz 
tudománynak látszó matematikát meg tudta kcdveltetni valameny-
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nyi tanítványával, akikre nagy ismeretközlő képességével, szere
tettel párosult éberségével, közmondásossá vált igazságérzetével s 
azonkívül saját példaadásával a szigorú pontosságban és lelkiisme
retességben hatott. Egyenes, becsületes, megalkuvást nem ismerő 
jelleme, kartársainak nemcsak szeretetét, hanem állandó tiszteletét 
is kivívta. Puritán egyszerűségével, igazlelküségével, hajlíthatatlan 
jellemével az iskolán kívül is kiérdemelte a nagy közönség osztat
lan nagyrabecsülését.

Életrajzi adatai: született Ujfazekasvarsándon, Aradmegyében
1859. szeptember 30-án papi családból. Középiskolai tanulmányait 
Szarvason végfezte. Tanárképesitő oklevelét a budapesti orsz. ta
nárvizsgáló bizottságtól nyerte. Egy évig katonáskodott, két évig 
nevelő volt s már mint okleveles kapott 1885. év nyarán a békési 
ev. esperességtől meghívást a szarvasi főgimn. matematikai tanszé
kére. Két évig volt helyettes tanár, véglegesítése 1887. nyár történt. 
38 teljes évet töltött az iskola szolgálatában; tanította a matema
tikát, a földrajzot és hosszú ideig a természetrajzot. Sok évig volt 
a gimn. kormányzótestületének tagja és jegyzője. Halála megdöb
bentően hatott, mert egyszerű, puritán életet élt; úgy tekintettünk 
rá, mint a testi és szellemi épség megtestesülésére. Csak az utol
só évben döntötte két ízben ágyba betegsége egz-egy hónapig az 
I. és II. félév vége előtt. A tanévet befejezte, de a pihenés napjai
ban immár nem nyerte vissza erejét, július 27-én elköltözött az 
élők sorából. Halálát neje, 9 gyermeke, nagyszámú rokonság gyá
szolja, emléke élni fog kartársai és tanítványai szivében.

Tanulmányi állapot. Az I. osztályba feljövő tanulóknak a 
háborús évekhez képest alaposabb előkészültségére mutat, hogy a 
felvételi vizsgához járult 105 tanuló közül megfelelt 104, nem fe
lelt meg 1. Az első félévben gondot okozott Jurás Lajos tanár 
betegsége; e miatt a népesebb II. osztályt ez időszakban még 
osztatlanul tanítottuk. Ebből kiiolyólag a tanévben két tantárgy
elosztás és két órarend szerint folyt a tanítás. A tanulási sikerről 
szólva még mindig csak csekély haladás észlelhető az elmúlt évek
kel szemben. Hogy a sok közreható ok közül legalább az egyik 
ellen sikerrel küzdhessünk, igyekeztünk a szülőkkel állandóbb 
érintkezésben lenni s nov. végén megtartottuk az első szülői kon
ferenciát, amelyen az igazgató kifejtette a szülők és tanárok együtt
működésének hiányából származó hátrányokat. A tanulók szorgalma 
a tanév vége felé javult; míg ugyanis az I. félév végén a meg- 
megosztályozott növendékek 38%-a kapott legalább egy tantárgy
ból elégtelent, addig az év végén 27'8°/o volt a bukottak száma. 
Gyenge volt különösen a III. és V. osztály.
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M elléktárgyak tanítása. Rendkívüli kötelező tantárgyként
intézetünkben a VII. oszt. egészségtanán kívül az egyházi ének 
szerepel. Az előbbit heti 2 órában Plenczner Lajos, az utóbbit az 
az alsó 4 osztályban heti 1 — 1 órában Lang János tanította. A 
nem kötelező tantárgyak közül díjtalanul tanulta 45 növendék a 
a gyorsírást Wagner Géza tanártól, a müéneket Lang János taní
totta 68, a szabadkézi rajzot Szokoly Károly 25, a vívást Oláh 
Miklós tanár 14 tanulónak. Nagyobb lendületet vett a múlthoz ké
pest a zeneoktatás. A fenntartó állandó zeneoktatóul szerződtette 
vitéz Szomjas Frigyes tanitóképzőbeli tanárt, aki 14 növendéket 
tanított nagyobbára vonós hangszerre heti 4 órában. Az ügyesebb 
játszók kisebb zenekarrá alakulva közreműködtek a cserkész- és 
tornaünnepélyeken, március 15-én, A Benka-emlékünnepélyen s a 
tanévzáró alkalmával. A kezdet nehézségeivel küzdő vállalkozás 
értékes eredményt csak néhány év elmúltával érhet el.

Testnevelés. Cserkészet. A tornafelszerelést ez idén sem 
tudtuk kellően pótolni. Ezért a tornatanár nagyobb buzgóságot 
inkább a sportban, az atlétikában, játékban fejtett ki, mint a 
szertornázásban.

A Testgyakorló kör 54 taggal működött; korcsolyaversenyt 
rendezett január 20-án, nyilvános tornaünnepélyt március 30-án, 
nagy tornaversenyt június 3-án a majális alkalmával; részt vett a 
békéscsabai kér. atlétikai versenyen, ahol leánynövendékeink vívó 
mutatványai köztetszést arattak. Ezenkívül működött a „Céllövő“ 
tanfolyam 48 s a „Vívó“ tanfolyam 14 taggal.

Hatalmas fejlődést mutat a Cserkészetünk. A cserkészcsapat 
okt. 9-én Szokol Károly tanár parancsnoksága alatt alakult meg 23 fel
avatott, 12 ígéretet tett s 26 új, összesen 61 taggal. Hetenkint egy
szer őrsvezetői, egyszer őrsi s a hét végén csapatösszejövetelt tar
tott ; az elkészített munkákat a karácsonyi vásáron értékesítette ; 
február 24-én látogatott ünnepélyt rendezett 526.000 K jövedelem
mel. Ősszel kirándulást tett az élő Köröshöz; december 16-án 
részt vett a Békéscsabán rendezett cserkészkiállitáson. Május 25-én 
a gimnázium udvarán lélekemelő cserkészünnepély folyt le, ame
lyen 21 uj tag nyert felavatást. Június 1-én Nagyszénásra rándult 
ki a csapat a község meghívására s az ott lefolyt ünnepély műso
rának javarészét cserkészeink szolgáltatták. Cserkészeink a pün
kösdi ünnepek alatt részt vettek a Szegeden tartott kér. cserkész
ünnepélyen s az itt rendezett kiállításon készítményeik elsőfokú 
dicséretet nyertek. Július 1-én Mátrafüredre rándúl a parancsnok 
vezetésével cserkészcsapatunk két heti táborozásra. A csapat fel
szerelése bár még nem teljes, de örvendetesen gyarapszik főleg a
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nagyközönség áldozatkészsége folytán, amely mindenütt s minden
kor rokonszenvvel fogadja a nyilvános ünnepélyek, előadások ren
dezésében ügyeskedő s a megjelenésben szép önfegyelmezést ta
núsító cserkészfiúkat.

Valláserkölcsi és hazafias nevelés.A ifjak vallásos és 
hazafias érzületének fejlesztésére kötélességszerüleg mind fokozot- 
tebb gondot igyekszünk fordítani. A tanítást naponta imával s a 
magyar Hiszekegy-gyei kezdjük és végezzük; gondoskodunk róla, 
hogy az összes vallásfelekezetüek nemcsak istentiszteletüket, hanem 
vallásgyakorlati óráikat is pontosan látogassák. A téli hónapokban 
ifjúsági istentiszteleteket tartottunk az intézet rajztermében, Mendöl 
Lajos vallástanár és Lang János énektanár közreműködésével. Két 
ízben az I. és II. félév végén tartottunk deprekációt és vezettük 
úrvacsorához evang. és ref, növendékeinket A tanulói vegyes és 
és férfikar, az ifjúsági zenekar nemcsak iskolai ünnepélyeken, ha
nem az advent és böjt idején s egyéb ünnepélyes alkalommal is 
közreműködött. Megünnepeltük október 31-én a reformáció évfor
dulóját, az összes nemzeti ünnepeket; ifjúságunk megjelenhetett az 
az iskolán kívül is minden hazafias vagy kultúrális ünnepélyen, 
előadáson. Ekkép igyekeztünk folyton ébren tartani az ifjúságban 
főleg annak tudatát, hogy Magyarország megcsonkítása nem lehet 
végleges.

Fegyelem. Tanulóink fegyelmi állapota kielégítő volt. Szi
gorúbb büntetést főleg könnyelmű óramulasztás miatt kellett néhány 
tanulóra mérnünk.

Egészségi állapot. E tekintetben a tanév kedvezőbb volt a 
tavalyinál, ha figyelembe vesszük a téli hónapokban országszerte 
dühöngött influenza-járványt. A tanárok közül Jurás Lajos volt be
tegsége miatt szabadságolva az I. félév végéig. A tanulók gyógy
kezeléséről dr. Tóth Pál iskolaorvos gondoskodott; május 7-én 
szemvizsgálatot tartott dr. Déri Henrik járási orvos, az ujraoltást 
május 13-án dr. Takás Gusztáv közs. orvos végezte.

Iskola látogatás. Április 7—9 napjain tette nálunk hivata
los látogatását dr. Lippay György szegedi tanker, kir. főigazgató 
úr, immár ötödször a nagy változás óta, aki a látogatás végeztével 
megtartott értekezleten részletesen beszámolt tapasztalatairól s bölcs 
tanácsokkal szolgált egyes tárgyak tanítási módszerére vonatkozó
lag. Nemcsak a tanári kar munkájának méltánylásával, hanem is
kolánkkal szemben ismételten és fokozott mértékben kimutatott 
jóindulatával mind nagyobb hálára kötelez bennünket.

Május hó 28-án báró Radvánszky Albert, egyetemes egyházi 
és iskolai felügyelünk tüntette ki látogatásával intézetünket az egye-
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ternes egyház részéről dr. Mágócsy-Dietz Sándor egyet, tanár, 
egyetemes tanügyi bizottsági elnök úr s Kutliy Dező egyet, előadó 
úr, az egyházkerület részéről dr Raffay Sándor püspök úr s Bez- 
zegh Samu püsp. titkár úr kíséretében. Jelen voltak a látogatásnál 
Kovács Andor békési egyházmegye esperese, Placskó István 
szarvasi lelkész s a főgimn. felügyelő bizottságának helybeli tagjait 
Egyházi vezérférfiaink meglátogattak minden osztályt, minden ta
nárt, megtekintették a könyv- és szertárakat, meggyőződést szerez
tek az ifjúság torna-, zene- és énektudásáról s végezetül a püspök 
úr elnöklete alatt a felügy. bizottság tagjaival s a tanári karral 
együttes értekezletet tartottak. Az egy. felügyelő úr hangsúlyozván, 
hogy a felekezeti oktatás nagy jelentőségére való tekintetből jött 
el személyesen, a látottak és hallottak felett legnagyobb megelége
dését fejezte ki. Örömmel és hálával fogadtuk úgy főfelügyelő 
urunk ezen elismerő szavait, valamint az egyet, tanügyi biz. elnök 
úrnak a prot. iskolák együttműködésére irányuló buzdítását. Nem 
kisebb hálára kötelez bennünket a püspök úrnak azon kijelentése, 
hogy iskolánk történetében nem fog a jövőben semminemű válto
zás beállani, intézetünk megmarad humanisztikus gimnáziumnak.

A tanév nevezetesebb eseményei. A már közlőiteken kí
vül felemlitésre méltók: május 11-én Benka Gyula volt főgimn. 
igazgató emlékének áldoztunk nagy, lélekemelő ünnepéllyel, amely
nek leírását Mendöl Lajos tollából értesítőnk élén közöljük. Május 
3-án külldöttségileg részt vettünk a békéscsabai Lórántffy Zsuzsánna 
leánygimnázium 50 éves jubiláris ünnepélyen; május 16-án dr. 
Raffay Sándor püspök úr mezőberényi fogadtatásánál az igazgató 
jelent meg a főgimn. képviseletében. Június 3-án tanulóifjúságunk 
a városi Erzsébet-ligetben tavaszi mulatságot rendezett s délután 
tornászaink a sporttelepen mutatták be versenyekben ügyességüket; 
mindkettő közönségünk meleg érdeklődése és áldozatkészsége foly
tán szépen sikerült.

A tanév örvendetes eredményei közé soroljuk, hogy az állam 
a középiskolák legidősebb, legérdemesebb tanára részére végre 
megnyitotta az V. fizetési osztályt. Ezen kitüntetés nálunk Kutlik 
Endre kartársunkat érte május 1-ei hatállyal.

Jótékonyság. Alapítványok.
1. Sztranyavszky Géza, balasszagyarmati kir. közjegyzőnek 

két év előtt tett s azóta kiegészített jelentékeny alapítványa végle
ges megállapítást e tanévben nyert, a) A nemeskeblü adományo
zónak 1921. IX. 30-áról kelt Alapítólevelének szövege így hangzik:
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Alapító-levél.
Mint a szarvasi ág. h. ev. főgimnázium növendékét, sok 

hála és szeretet fűz egykori intézetemhez. Amikor hálásan gondo- 
dolok vissza a velem szemben tanúsított jóindulatra, hálám jeléül 
alapítványt óhajtok tenni a következő feltételek mellett:

I. Az alapítvány fedezeti tőkéje gyanánt mostani ingadozó 
értékű készpénz helyett 7 (Hét) drb Magyar Általános Hitelbank 
részvényt teszek le a főgimn pénztárába az 1921. évtől kezdődő 
szelvényívvel, amely részvényeknek mai tőzsdei árfolyama 1670 
(Egyezerhatszázhetven korona); 1920. évre eső osztaléka pedig 
részvényekint 64 K (Hatvannégy korona) volt. II Az alapítvány 
neve: Sztranyavszky Géza és boldog emlékű felesége Aninger 
Ilonka ösztöndíj alapítványa. III. Az ösztöndíjat minden egyes évre 
a részvények egy-egy évi osztaléka fogja képezni, melyet rendsze
rint a minden év tavaszán tartani szokott közgyűlésen állapít meg 
az érdekelt bank közönsége; így az 1921/22. évre járó ösztöndíj 
a részvényeknek 1921. évi osztaléka lesz, amely kiadandó az 
az 1921/22. tanévi évzáró vizsga alkalmával, amikor 50-ik évfor
dulója lesz annak, hogy én a szarvasi főgimnáziumban maturáltam.
IV. Az ösztöndíjat egy példás magaviseletű, jellemes és szorgal
mas és szegénysorsú ág. h. ev. tanuló kapja, akit arra a tanári 
kar érdemesnek Ítél. V. A közjó előmozdítása: Isten, Haza és 
ember lévén ezen alapítványnak legfőbb rugója, óhajom, hogy a 
magyar haza iránt való szent kötelesség teljesítésének érzete és az 
erre irányuló folytonos törekvés hassa át a jutáimazandókat. VI. 
Abban az esetben, ha az én családom, a Sztranyavszky család 
akár férfi-, akár nőtagjaitól eredő leszármazók lennének a pályázók 
között, úgy kérem ezeket előnyben részesíteni. VII. Az ösztöndíjat 
leánynövendék is kaphatja. VIII. Az ösztöndíj kezelése, odaítélése, 
jóváhagyása és kiosztása azon eljárás szerint történjék, amely a 
többi ösztöndíjnál érvényes és az adományozásról esetenkint a 
főgimnázium felettes hatóságának, ez időszerint a békési esperes- 
ségnek jelentés tétessék. Itt említem meg, hogy amennyiben idő
közi részvénykibocsátás által a jövőben tőkenye-eség állana elő, 
azon esetre a tanári kar feladata leend a tőkenyereséggel magát 
az ösztöndíjalapot gyarapítani és azután, afelett is dönteni, hogy 
az így megnagyobbodó ösztöndíjalap szaporodó kamatjövedelme 
célirányosságból esetleg több ösztöndíjra is fordíttassék. Végezetül 
azzal a buzgó fohásszal zárom be ezen alapítólevelemet, hogy le
gyen mindazokon, akik itt letett intézkedésem végrehajtása körül 
fáradoznak, és akik annak a gyümölcsét élvezi fogják, — a jó 
Isten áldása.“
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b) Az alapitó alapítványát 1922. május 19-éről kelt és a fő- 
gimn. tanári karához intézett következő szövegű levelében egészí
tette k i:

„Azon 7 (Hét) drb. Magyar Általános Hitelbank-i részvény
ből álló ösztöndíj alapítványom kiegészítéséül, amelyet a szarvasi 
ág. h. ev főgimnázium javára 1921. év folyamán létesítettem, fi
gyelembe véve valutánk folytonos rosszabbodását, vagyok bátor 
egész tisztelettel még 3 (Három) ugyanolyan részvényt letenni, 
hogy így ez alapítvány 10 (Tíz), darabból álljon. Az igy keletkező 
és 10 drb. részvényből álló alapítvány rendeltetését az élőbbről 
beküldött alapítólevél szabályozza és bizalommal kérem, hogy az 
alapítólevél függelékeképen ezen soraimat ehhez csatolni méltóz- 
tassék. Sztranyavszky Géza s. k “

c) Az alapitványtevő a főgimn. felügyelő bizottságának hozzá 
intézett javaslatára következőleg válaszolt 1923. október hó 20-án 
kelt átiratában.

„A boldogult emlékű feleségem Aninger Ilonka uevébeh és a 
saját nevemben alkotott ösztöndíjalapitvánnyal kapcsolatban a kö
vetkező tiszteletteljes előterjesztést teszem :

Tekintettel az időközben előállott körülményekre, hogy az 
alapítványul letett Magyar Általános Hitelbank részvények a ki- 
bocsájtások révén számban és értékben is olyan jelentékeny emel
kedést értek el, hogy a m. t. Felügyelőség, kiindulva az alapító
levél 8. pontjában feltételezett intézkedésekből, jónak látta a most 
már 14 darabból 10 darabot első ösztöndíjalap címén, továbbá 
2 darabot második ösztöndíjalap címen egyesíteni, valamint a 
fennmaraeó 2 darabból egy olyan, nevünket viselő alapítványt al
kotni, melynek kamatjövedelme felett a gimn felügyelő-bizottsága 
rendelkezzék, — ehhez örömmel és hálás köszönettel hozzájárulok 
és magamévá teszem Nem zárhatom le soraimat anélkül, hogy 
legelső sorban itt is a jó Istennek hálát ne adjak azért,, hogy ne
kem megérni engedte azt, hogy az én előttem utolsó leheletemig 
felejthetetlen emlékű szarvasi főgimnáziumról, ha még oly szerény 
mérvben is, megemlékezhettem s hálámat ily módon is kifejezésre 
juttathattam. Sztranyavszky Géza s. k.“

A Sztranyavszky Géza és neje Aninger Ilonka nevét viselő 
alapítvány ennélfogva áll: a) 10 drb., b) 2 drb. Magy. Ált. Hitel
bank részvény ösztöndíjalapból; c) a meglevő részvények előjegy
zési joga igénybevételével vásároltunk továbbá az uj kibocsátású 
részvényekből 4 drb -ot, amelyek a főgimn. tulajdonát képezik, 
velők az iskola szabadon rendelkezik, de Sztranyavszky Géza és 
neje nevét viselik. Isten segedelmével intézetünk ez alapítványt idő
vel gyarapítani fogja.
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Alapítványt tettek m ég: 2. Polli Gábor ösztöndíjalapra sze
gény, igyekvő tanuló részére adott 1,030.000 (Egymillió K-t), 3. 
Lénárt Bálint zongoraalapra 250.000 K-t, 4. Durkó Dezső saját 
ösztündíjalapitványának kiegészítésére 47.000 K-t és 5. Harsányi Pál 
esperes 8850 K-t. A Réthy Vilmos alap volt 10883 K, szaporulat 
218 K; állomány 1924. június 30-án 11.101 K.

B) Jutalomdíjakra adtak: Dr. Tóth Pál 200.000, Törteli 
Lajos 100.000, dr. Jeszenszky Elek 80.000, Deutsch Ármin 200.000, 
Donner Árpád 200.000 K, Izr. Nőegylet 125 kg. búzát, Sztupkay 
Dénes 50.000, Szőllősi Miksa 50.000, Szarvasi Hitelbank 80.000, 
Szarvasi Helyi Tanító Egyesület 180.000. Szarvasi Takarékpénztár 
10 000, Szarvasi Nőegylet 5000 K-t, Szarvas község tornajutalmakra
200.000 K-t.

Alapítvány és adománytevőink fogadják ez utón is hálás kö- 
szönetünket, valamint azok is, akik egyéb iskolai célokra juttattak 
adományokat és ajándékokat s akik bőkezűségükkel előmozdították 
az iskolai ünnepélyeknek s kiváltképen a tanulók tavaszi mulatsá
gának sikerét. (Az adakozók neveit 1. még a könyv- és szertárak
nál, az ifj. egyesületeknél és az alumneumnál.)

Segélyezés. Jutalmazás. A tanulóknak juttatott segélyek és 
kedvezmények:

a) A tanulói Segélyegylet kiosztott 125.000 K-t s haszná
latra kiadott 486 tankönyvet,

b) tandíjkedvezményben a tisztviselők gyermekein kívül, akik 
az áll. iskolákban megállapított díjakat fizették, 56 tanuló részesült; 
az elengedett búzamennyiség 27‘39 q, készpénz 970.000 K.

c) tápdijkedvezményt kapott 3 tanuló P75 q búzában,
d) ösztöndíjban és jutalomdíjban kiosztatott 1,623.000 K 

az alabbi részletezés szerint: Dr. Tóth Pál 200.000 K-ját kapta: 
Szokol Károly VII., Törteli Lajos 100.000 K: Andrássy Dezső VI., 
dr. Jeszenszky Elek 80.000 K : Szokol Zoltán V., Deutsch Ármin 
100.000—100.000 K: Neumann Ferenc VIII., és Leviusz Ernő VII., 
Izr. Nőegylet 150.000 K: Sámuel Lajos VI., 75.000 K-jával: Blázy 
Lajos VIII., Cs. Szabó Lajos VIII. és Manzel Béla VI., Sztupkay 
Dénes 50.000 K : Wekerle Zsuzsánna II/b., Sztranyavszky Géza 
48.500 K: Raskó Sándor VI., 10.000 K: Kutlik Sándor i/'a., 
Szarvasi Helyi Tanítóegyesület 60.000 K : Szlovák Elemér I/b., 
30—30.000 K : Hanó János I/a., Pataki István I/b. és Rohoska 
János IV., Donner Árpád 40.000 K : Koren Endre Vili., Lestyan 
János VI., Viszkok András IV. és Németh Gyula II/b., Szőllősi 
Miksa 50.000 K : Grünwald Sándor III., Szarvasi Hitelbank 40—
40.000 K : Kiss György VII. és Demeter András V., Szarvasi Ta
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karékpénztár Haviár Dani-féle 10.000 K : Pálfi László VII., Nem
zeti Szövetség 10 — 10.000 K: Keren Endre VIII. és Krajcsovics 
Pál VIII. A főgimn. kezelésében levő ösztöndíjakból két díj alakít
tatott, kiegészítve egyenkint 10.000 K-ra. Az egyik a következő 
neveket viseli: Benka Gyula, Rákóczi-Tököly, Tatay István 2 drb., 
Boczkó Dániel 2 drb., Urszinyi Andor, Chudoba-Lukács, Bernát 
János, Haviár Dániel, özv. Kvacsala Jánosné, Ponyiczky Máté, Izr. 
tanulók, dr. Mikolay István, Tepliczky János, Vozárik Pál, Szarvasi 
Nőegylet 3 d rb , Zsilinszky Mihály, Szarvasi festők, Szécsy Ede, 
Szemián Dani, Nemzeti Szövetség, Beyschlag-Töltéssy, Raffinszky, 
Parti Ferenc, Székács József, Debreczeni, Németh István, Melis 
György és neje 2 drb.. özv. Ponyiczky Györgyné 2 drb., özv. 
Elefánt Jánosné, br. Solymossy Lajos 3 drb., dr. Áron Géza, Mi
kolay Mihály, dr. Müller Rezső 5 drb ; a másik : dr. Müller Rezső 
5 drb., Láng Emil, Harsányi Pál 2 drb., dr. Friedmann Ernő, özv. 
Péczely Béláné, Borgulya Pál 2 drb., dr. Belopotoczky György 2 
drb., dr. Salgó Zoltán és neje ösztöndíjaiból alakult. Az elsőt 
Náfrádi József III., a másodikat Janurik Gyula II. o. tanuló nyerte.

Tornajutalmat ka p tak : a) jutalomtárgyat: Palkovics Gyula 
VI., Medvegy Mátyás IV.; /;) jutalomtárgyat és érmet: Gyuris 
Gyula Vili., Csömör Kálmán VII., Szőllősi Imre V I, Bolla József 
VI., Kálló Sándor VI., Brachna Gábor V., Bankó Pál IV. oszt, 
tanuló.

II.

Kormányzó^lestület.
Elnök: dr. Belopotoczky György, főgimn. felügyelő. A lelnök: 

Reviczky László kiérd, esperes, kondorosi lelkész. Jegyző: Wün- 
schendorfer Aladár. Ü gyész: dr. Sziráczky János ügyvéd. Tagok:
a) a békési egyházm egyéből: Kovács Andor esperes (Orosháza), 
dr. Bikádi Antal e. m. felügyelő (Orosháza), Reviczky László lel
kész (Kondoros), Kelló Gusztáv lelkész, Réthy Vilmos és dr. Szi
ráczky János (Szarvas); b) a csanád-csongrádi egyházmegyé
ből : Petrovics Soma kiérd, esperes (Szentes) Saguly János espe
res (Pitvaros), Purgly Emil főispán, e. m. felügyelő (Makó), Bró- 
zik Károly lelkész (Tiszaföldvár), Halmi János (Hódmezővásárhely), 
Jurenák Lajos (Pusztatenyő); c) a tanári kar részéről: hivatal
ból Saskó Samu igazgató és Kutlik Endre pénztáros, mint válasz
tott kiküldöttek: Raskó Kálmán és Wünschendorfer Aladár. A z  
elnök által esetről-esetre behívott tagok: Mendöl Lajos tanár, 
mint eforus, Wagner Géza tanár, mint pénztári ellenőr és Janurik 
Mátyás, mint a főgimn gazdaság vezetője.
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Kormányzótestületünk két rendes ülésén kivül a4 rendkívüli, 
az állandó albizottság számos gyűlést tartott, amelyeknek összehí
vását az esetenkint felmerült fontosabb ügyeken kívül főleg a 
VKM-nek a fenntartóhoz intézett felhívása az állam terhei egyré- 
szének átvállalása tette szükségessé. A felügyelőbizottság mindenkor 
azzal a meleg ügyszeretettel, igaz jóindulattal és bölcs előrelátással 
tanácskozott és intézkedett, amelyek e válságos időkben is bizto
sították az iskola ügyeinek zavartalan menetét és ébren tartották a 
tanári kar lelkes buzgalmát. Fáradhatatlan, nagyrabecsűlt felügye
lőnknek vezetését, május elsején beállott betegsége miatt sajnosán 
nélkülözzük; minden alkalommal készséggel helyettesítette őt a 
bizottság alelnöke, Reviczky László, akinek áldozatkészségéért, 
valamint a bizottság közreműködő összes tagjainak mindenkor ta
pasztalt jóindulatáért itt is hálás köszönetünket nyilvánítjuk.

III.

Az intézet szem élyzete.
A) Tantestület.
a) Működő tanárok.

1. Saskó Samu r. tanár, igazgató. Tanította I. félévben a 
latint VII., vallást 1/a. heti 7, 11. félévben latint 11/a., vallást 1/a. 
heti 8 órában. Tanári éveinek száma 27.

2. Jurás Lajos r. tanár, a VII. oszt. főnöke, az V. oszt. 
könyvtáraríak őre. Tan. a II. félévben magy. 111. és V., latint 111., 
görögpótlót VI. és mértani 1/a. heti 18 órában. Tan. é. sz. 7.

3. Kutlik Endre r. tanár, az intézet gondnoka és pénztárosa, 
a filológiai szertár őre. Tanította : a latint 1/b., görögöt V—VI., görög
pótlót Vili. heti 18 órában. Tan. é. sz 40.

4. Kutsinszky Béla r. tanár, I. félévben a V. o. helyettes fő
nöke, ezen osztály könyvtárának őre, értekezleti jegyző. Tanította
I. félévben : magy. 11, 111., V. és VII., g. pótlót VI., term, rajzot
II. heti 20, a 11. félévben : magy. 11/a., 11/b. és VII., németet 111., 
szépírást 11/b. heti 18 órában. Tan. é. sz. 4

5. Lang János r. tanár, a VI, o. főnöke, a dalkar vezetője, 
a Zenekör elnöke. Tanította a latint és németet VI. és Vili. néme
tet V. heti 18 órában, az egyházi éneket 1—IV. heti 2 órában. 
Tan. é. sz, 18, ez intézetben 16.

6. Mendöl Lajos r. vallás tanár, az ifj. gyámintézet elnöke, 
tápintézeti eforus. Tanította a vallástant 1/b—Vili., bölcsészetet Vili. 
heti 19 órában. Tan. é. sz. 15.
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7. Dr. Neumann Jenő r. tanár, főgimn könyvtáros, a tör
ténet-földrajzi szertár, a régiség- és éremgyüjtemény őre. Tanította 
a történetet 111—Vili. heti 18 órában. Tan. é. sz. 12.

8. Oláh Miklós r. tornatanár, a Testgyakorló-kör, a Vívó
tanfolyam vezetője, a tornaszertár őre. Tanította a tornát az ösz- 
szes osztályokban heti 18 órában. Tan. é. sz. 15, ez intézetben 14.

9. Plenczner Lajos rendes tanár, az 1/b. osztály főnöke. 
Tanította 1. félévben : földr. 1/b., 111., term, rajzot 1/b., IV., VI., 
szépírást 1/b., németet 111.; a 11. félévben; földr. 1/b., 11/b., 111., 
term. r. 1/b., 11/b., IV. és VI. heti 18 órában; egészségtant heti 2 
órában. Tan. é sz. 29.

10. Dr. Ponyiczky Zoltán r. tanár, a 11/a. oszt. főnöke, a 
II. o. könyvtárának és a természetrajzi szertárnak őre Tanította: 
földr. 1/a., 11/a , term. r. 1/, 11/a., V.., számtant 1/a., szépírást 11 a. 
heti 18 órában. Tan. é. sz. 12, ez intézetben 4.

11. Raskó Kálmán r. tanár, a 111. o. főnöke, ezen oszt. 
könyvtárának és a természettani szertárnak őre, számadásvizsgáló. 
Tanította I félévben : a mennyis. 11, 111., VI. és Vili. fizikát VII. 
heti 17, a 11. félévben megosztva a menny. 11/a. és 11/b. összesen 
heti 21 órában. Tan. é. sz. 21, ez intézetnél 16.

12. Revuczky Vilmos r. tanár, az V. o. főnöke. Tanította: 
a latint és gpótlót V., görögöt VII—Vili. heti 18 órában. Tan. é. 
sz. 12, ez intézetben 6.

13. Söjtöri Károly r. tanár, a 11. félévben a 11/b. o. főnöke, 
a VI. és Vili. oszt. könyvtárának őre, a Vajda-önképzőkör vezetője. 
Tanította a latint 11. (11. félévben 11/b.), Ill, magy. Vl. és Vili. heti 
18 órában. Tan. é. sz. 12, ez intézetnél 3.

14. Szeberényi László r. tanár, az I/a. o. főnöke, az 1. o. 
könyvtárának őre. Tanította a magyart 1/a., latint 1/a és IV. heti 
17, a 11. félévben még a szépírást 1/a., összesen heti 18 órában. 
Tan. é. sz. 12.

15. Szokol Károly r. tanár, a rajzszertár őrá, a Kárpát
cserkészcsapat parancsnoka. Tanította a rajz. mértani 1—IV., a 
rajzot V—Vili. heti 18, a 11. félévben a 11/a. és 11/b-ben megosztva 
a rajz. mért. összesen heti 21 órában. Tan. é. sz. 21, ez intézet
nél 4.

16. Wagner Géza r. tanár, a Vili. o. főnöke, a Gyorsírókör 
elnöke, pénztári ellenőr. Tanította a mennyis. 1/b., IV., V és VII., 
a fizikát Vili., szépírást 1/a. (11. félévben 1/b.) heti 18 órában. Tan. 
é. sz 14, ez intézetnél 4.

17. Wünschendorfer Aladár r. tanár, a IV. o. főnöke, ezen 
osztály könyvtárának őre, a Tanulói Segélyegyesület elnöke. Tani-



—  22 -

tóttá a magyart 1/b. és IV., németet IV. és VII., gpótlót VII. heti 
18 órában. Tan. é. sz. 22.

b) Hitoktatók.
18. Fetzer József r. kath. plébános, okleveles vallástanár. 

Tanította a vallástant a Vili. osztályban heti 2 órában. Tan. é. sz. 8.
19. Rózsa Jenő r. kath. segédlelkész, hitoktató. Tanította a 

vallástant 1—VII. heti 14 órában. Tan. é. sz. 1.
20. H. Szabó Imre ref. lelkész, vallástanár. Tanította a 

vallástant 1—Vili. heti 8 órában. Tan. é. sz. 4.
21. Friedmann Hillel főrabbi. Tanította a vallástant az in

tézet izr. tanulóinak heti 5 órában. Tan. é. sz. 3.

c) Bejáró óraadó.
22 Vitéz Szomjas Frigyes, tanítónőképzői tanár. Tanította 

a zenét heti 5 órában. Tan. é. sz. 1.

d) Nyugalmazott tanárok.
1. Melis János r. vallástanár. Tanította a vallástant és a 

görögpótló irodalmat. Tan. é. sz. 10.; nyugalomban van 1909. óta.
2. Sárkány Imre r. tanár. Tanította a történetet és a föld

rajzot. Tan. é. sz. 32 ; nyugalomban van 1912. óta.

B) Az. intézet alkalm azottai.
1. Janurik Mátyás, a fögimn. gazdaságának vezetője 1920. 

január 1. óta. 2. Pecsenya Jánosné, a közétkező szakácsnője 1923. 
óta. 3. Povázsay Pál, pedellus 1906. óta. 4. Mravik Pál udva
ros 1906. óta. 5. Ribárszky János udvaros 1921. óta. 6. Özv. 
Glembóczky Pálné, bejáró udvarosnő 1917. óta.

IV.

A tanulók névsora, vallása és 
lakóhelye.

I/a. osztály. Osztálytanár: Szeberényi.
Baginyi Lajos ev. Szarvas, Baricz Károly rk. Békésszent- 

andrás, Bartos Pál ev., Bednár Sándor rk., Benczúr István ev., 
Benczúr Zoltán ev., Bencsik András ev. Szarvas, Bontovics Imre 
rk. Békésszentandrás, Borbély János ev., Csontos György ev., Da- 
rida Sámuel ev., Dina Mátyás rk., Dóri Gyula gk., Szarvas, Enyedi 
Sándor ref. Öcsöd, Farkas Ferenc ev. Szarvas, Fazekas Lajos rk. 
Békésszentandrás, Fodor Pál ev., Gaál Pál ev., Gálát István ev , Gálát 
János ev., Gáspár Mihály ev., Gerő János izr. Szarvas, Gyuha András 
ev. Békéscsaba, Gyurcsik András ev. Szarvas, Hajdú Mihály ev. Kon
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doros, Hanó János ev., Hartyányi Jenő ref., Hrabovszky Pál ev., Hricz 
György ev., Huszár János ev., Janűrik János ev., Janurik János ev., 
Kepenyes András ev., Kepenyes Pál ev. Szarvas, Kiss János Imre rk. 
Békésszentandrás, Kolozsvári János rk., Kondacs János ev., Kondacs 
János ev., Kovács János ev., Kovács Mátyás ev., Szarvas, Kozák János 
rk. Békésszentandrás, Krajner Sándor rk., Král Márton ev., Králik 
e v , Krivianszky Mihály rk. Szarvas, Kriska Márton ev. Pitvaros, 
Krsnjak János ev., Kugyela János ev, Kutlik Sándor ev. Szarvas. 
Magántanulók: Baricz Mária rk. Békésszentandrás, Galló Dániel 
ref. Öcsöd, Herczog László izr. Tótkomlós, Kiss Margit ev. Szarvas. 
Összesen : 54.

I/b. osztály. Osztálytanár: Plenczner.
Lehoczky János rk., Liska Dezső ev. Szarvas, Litauszky Pál 

ev. Szurdokpüspöki, Hevesmegye, Lukács Ferenc rk., Madarász 
István ev., Maradék Mihály e v , Markovics János e v , Medvegy 
György ev., Meitner Pál izr. Szarvas, Melis Mihály rk. Kondoros, 
Miklós József rk., Molnár György e\. Szarvas, Molnár György ev. 
Zsadány Biharm., Nyemcsok Pál ev. Szarvas, Pálinkás Ferenc rk. 
Békésszentandrás, Pataki István ev., Paulovics J Samu ev., Podani 
Pál ev., Podmanyiczky Mihály ev., Próféth Ödön rk., Rohony Já
nos ev., Ruzsicska Sándor ev., Sárkány János ev , Schauer Lajos 
rk., Sift Vilmos ev., Simkovics Pál ev., Somogyi Mihály rk., Ste- 
fáni György ev. Szarvas, Szabó Ferenc ev. Kondoros, J. Szabó 
Mihály ref. Szarvas, Szabó Pál rk. Békésszentandrás, id. Szloszjár 
Pál ev., ifj. Szloszjár Pál ev., Szlovák Elemér Szarvas, Szopka 
Pál rk. Békésszentandrás, Szvák Pál ev., Tomasovszky István ev. 
Szarvas, Tóth Mátyás ref. Békésszentandrás, Tóth Pál ev.,Trabach 
Pál ev. Szarvas, Tusjak György ev. Tótkomlós, Velki Pál ev. 
Szarvas, Viszkok István ev. Kondoros, Wéber Zoltán rk. Szarvas, 
Weisz Andor izr. Kunszentmárton. Magántanulók: Meskó György 
rk. Gyoma, Salgó Veronika izr., Szvák Anna ev. Szarvas, Szelényi 
László ev., Szelényi Tibor ev. Salgótarján. Összesen ; 50.

Il/a. osztály. Osztálytanár: Dr. Ponyiczky.
Bangya Sándor ev., Bányász Mihály ev., Benkó János ev. 

Szarvas, Blázy László ev. Kiskőrös Pestm., Bohus Sámuel ev., 
Borka Gyula rk,, Czinkoczky Pál ev., Csicsely Pál ev., Donner 
imre izr. Szarvas, Fabó Gáspár rk. Békésszentandrás, Gráfik János 
ev. Szarvas, Hegedűs Pál rk. Békésszentandrás, Holub János ev. 
Szarvas, Hopp Lajos ev. K szeg, Janecskó Pál ev. Szarvas, Janu
rik Gyula ev. Nagyberény Somogyin., Karsay Sándor ref. Békés
szentandrás, Kelló Gusztáv ev., Kiss István ev., Klein lászló izr. 
Szarvas, Klein Pál izr. Öcsöd, Kovács Mihály ev. Szarvas, Kozák 
András rk. Békésszentandrás, Kugyela Balázs ev. Szarvas, Lengyel 
Ferenc rk. Békésszentandrás. Magántalulók: Berninger Jenő rk., 
Dispiter István rk. Kondoros, Filyó Margit ev. Szarvas, Fodor 
György ref. Jókútpuszta Szolnokul., Győry Ilona ref. Békésszent- 
András, Hanzó Mihály ev. Nagybánhegyes, Holéczy Ágnes ev. 
Szarvas, Kutni József rk., Kutni Lajos rk., Kondoros. — Össze
sen : 34.
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H/b. osztály. Osztálytanár: Sőjtöri.
Id. Litauszky György ev., ifj. Litauszky György ev., Mauthner 

György iz r , Mázor László ev.. Medvegy János ev., Melikovszky 
Imre ref, Melis György ev., Melis Márton ev. Szarvas, Nemes 
Lajos ref Öcsöd, Németh Mihály ref. Békésszentandrás, Oláh 
András ref., Papp Lajos ref Öcsöd, Podani István ev. Roszik Já
nos ev., Sámuel jenő izr Simon Gyula rk., Simkovics György ev., 
Slajchó Sámuel ev., Szántó György izr. Szarvas, Szász József rk. 
Békésszentandás, Tákos Lajos ref., Teffert György rk., Tóth János 
ev., Tóth Maconka Pál e v , Varga Ferenc rk., Vas Béla ev., Wig- 
ner Aliklós izr. Szarvas. Magántanulók: Moldován Klára ref. 
Szarvas, Vas Ferenc Pál izr. Tótkomlós, Wekerle Zsuzsanna ev. 
Szarvas. — Összesen : 30.

III. osztály. Osztálytanár: Raskó.
Andrási Jenő ev., Bakos László rk., Bankó Pál ev., Brózik 

Jenő ev., Csilik András ev., Czinkoczky János ev., Deutsch György 
izr., Droba István ev., Falusi Imre ev. Szarvas, Fecske Pál ev. 
Tápiószentmárton, Frisch Pál izr., Grünwald Sándor izr., Gyebnár 
István ev., Gyuris Szilárd ev., Hasnya József rk., Havranek János 
rk., Hortobágyi Sándor rk., Kasnyik Béla ev., Kelemen Dezső ev., 
Klenk Gusztáv ev., Klenk József ev., Klimaj András ev., Keviczky 
László ev., Krajcsovics Pál ev., Kugyela Mihály ev. Szarvas, Lász
ló József ref. Békésszentandrás, Lászlóffy István rk. Orosháza, Lé- 
nárt József ref. Derecske, Liska László ev., Litavecz János ev., 
Markovics István e v , Marsai Lajos ev., Molnár Mihály ev., Moli- 
torisz Pál ev., Náfrádi József ev. Szarvas, Nagy István ref. Tápió
szentmárton, Opauszky János ev., Petyován András ev. Szarvas, 
Sándor Gábor ev., Szloszjár János ev., Szloszjár Mátyás e v , Szől- 
lősi Pál izr., Terhes Mihály ev., Tóth Lajos ref., Tusják Mihály 
ev., Valkovszky Mihály ev., Vitális Szilárd rk. Szarvas. Magán
tanulók-. Biró János ref. Gyoma, Csapó Endre ref. Öcsöd, Grósz 
Andor izr, Dévaványa, Jeszenszky Sára ev. Tótkomlós, Machan 
Mária ev., Mendöl Márta rev. Szarvas, Meskó Andor rk. Gyoma, 
Miron Éva rk., Szarvas, Ősapay Irén ref. Gyoma, Pásztor Etel rk., 
Petrásovics Giza rk Szarvas, Pribelszky Mihály ev. Kondoros, 
Szrnka Erzsi ev. Szarvas. — Összesen: 60.

IV. osztály. Osztálytanár: Wünschendorfer.
Ablonczy József ref. Szarvas, Andrássi János ev. Kondoros, 

Bankó Sándor ev., Bárány Miklós rk. Belopotoczky György ev., 
Borgulya György ev., Borka János rk., Cziglédszky János e v , 
Czvörnyek Rezső rk., Darabos János ev. Szarvas, Deinjén Imre ref. 
Öcsöd, Donner Tibor iz r, Falusi Levente ev. Szarvas, Kiss Péter 
rk. Békésszentandrás, Koffán Alajos rk. Szarvas, Kovács Huba rk. 
Kunszentmárton, Kajcsovics Pál ev., Kresnyák Gyula ev., Lancsa 
György ev. Lénárt Béla ev.. Medvegy Mátyás ev., Meitner István 
izr. Szarvas, Nagy Ferenc ref. Öcsöd, Palkovics János ev. Szarvas, 
Paraszt Ferenc rk. Békésszentandrás, Pecsenye Pál ev., Podani 
Mihály ev. Szarvas, Ravasz Antal ev. Orosháza, Rohoska János
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ev., Szabó Lajos ref., Szőllősi Mihály iz r , Szuhaj János ev., Vas 
Sándor ev. Szarvas, Vigli István ref. Öcsöd, Viszkok András ev. 
Kondoros, Zaliorecz János ev. Szarvas. Magántanulók-. Dóri Irén 
gk. Szarvas, Emich Károly ev. Szabadka, Machan Judith ev. Szarvas, 
Matajsz Zsuzsánna ev. Tótkomlós, Palkovics Zoltán ev. Szarvas, 
Varga Aurél rk., Varga Kálmán ref. Gyoma, Zuba Lajos ev. Kon
doros. — Összesen: 44.

V. osztály. Osztálytanár: Revuczky.
Andrássi Dénes ev., Balczó András ev., Benczúr Béla ev., 

Brachna Gábor ev., Demeter András ev., Droba Gusztáv ev., Füchsl 
Rezső rk., Gyurik Pál ev., Kálló Aurél rk., Kiss Mihály ev., Kiszely 
Mátyás ev., Kiszely Pál ev. Szarvas, Kovács Béla ev. Orosháza, Liska 
József rk. Szeghalom, Litauszky János ev., Nagy Lajos ev. Szarvas, 
Nagy Sándor ev. Tótkomlós, Oncsik János ev. Szarvas, Pejtsik Béla rk. 
Körösladány, Petricz Zoltán ev. Tótkomlós, Slajchó János ev. Szarvas, 
Szentmiklóssy Gyula ref. Békésszentandrás, Szokol Zolán ev. Szarvas, 
Tóth János rk. Békésszentandrás, Zima Pál ev. Szarvas. Magán
tanulók: Breitner Anna izr. Szarvas, Kőváry Ferenc ev. Orosháza, 
Király Lajos ev., Psik Ferenc rk. Nagyszénás, Zalán Magda gk. 
Szarvas. — Összesen : 30.

VI. osztály. Osztálytanár: Lang.
Andrássi Dezső ev , Benczúr Mihály ev. Szarvas, Bolla József 

ev. Pusztaföldvár, Borgulya AAihály ev. Szarvas, Chrisztián Kálmán 
rk. Gyoma, Deutsch János izr. Szarvas, Fazekas László rk. Békés
szentandrás, Frank László izr. Szarvas, Győry Imre ref., Hajas 
Ká'oly rk, Békésszentandrás, Janurik Mihály ev. Szarvas, Józsa 
László ref. Majtis Szatmárm., Kálló Sándor rk., Konrád Emil rk., 
Krizsán Mihály rk., Krsnyák Mihály ev., Lestyán János ev , Lerch 
József rk., Madarász Mihály ev. Szarvas, Manzel Béla rk. Nagy
szénás, Mázor József ev., Ómazta Béla ev. Szarvas, Pacsu Károly 
gk. Ujfutak Bács-Bodrogm., Raskó Sándor ev., Sámuel Lajos izr., 
Stern Aladár izr. Szarvas, Szabó Elek rk. Endrőd, Szántó Emil ev., 
Szőllősi Imre izr., Szőllősi László izr. Szarvas, Tolnay Antal ref. 
Öcsöd, Vincze Aladár ref. Nagyszénás. Magántanulók: Bocsik 
János ev. Orosháza, Danes Melinda ev. Szarvas, Fábry János ev. 
Tótkomlós, Koffán Erzsébet rk. Szarvas, Medvegy János ev. Kon
doros, Nagy József ref. Szentetornya. — Összesen: 38.

VII. osztály. Osztálytanár: Jurás.
Beer István izr. Öcsöd, Bocsik János ev. Orosháza, Csömör 

Kálmán ref. Szelevény Szolnokm., Dézsy Lajos ref. Szarvas, Dobay 
Miklós rk. Pusztaszenttornya, Fábry Mihály ev., Galáth György ev., 
Kiss györgy ev. Szarvas, Kiss József rk. Békésszentandrás, Kiss 
József ref., Lévius Ernő ev., Majerik Kálmán ev. Szarvas, Manzel 
Gyula rk. Nagyszénás, Marsai János ev. Szarvas, Nagy István ref. 
Tápiószentmárton, Pestm., Nagy Lajos ref. Gyoma, Opauszki János 
ev. Szarvas, Pálfi László izr. Öcsöd, Pálinkás János rk. Békés
szentandrás, Simon István, ref. Pusztatenyö Szolnokm., Szabó József
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ref., Szakács János ev. Békésszentandrás, Szokol Károly ev. Szarvas. 
Magántanulók: Havranek Vilmos rk. Szarvas, Kozma Irén rk. 
Békésszentandrás. — Összesen : 25,

VIII. osztály. Osztálytanár : Wagner.
Aszódy Tamás rk. Balatonfüred, Bagaméri Imre ref., Bagi 

István rk., Békésszentandrás, Bednár Tibor rk. Szarvas, Biró János 
ref. Báránd, Biharm., Blázy I ajos ev. Kiskőrös, Pestm., Bük Károly 
izr., Füzék Károly rk., Gyuris Gyula ev. Szarvas, Harstein Imre rk. 
Budapest, Herczegh Ferenc ref. Turkeve, Herdy Béla ref. Gyoma, 
Horváth János rk., Illyés László ref. Szarvas, Koren Endre ev. 
Kiskőrös, Pestm., Krajcsovics Pál ev., Krsnyák Jenő rk. Szarvas, 
Kurtz Endre ev. Ókér, Bács-Bodrogm., Lakatos Andor ref. Szarvas, 
Lászik János ev. Tótkomlós, Medvegy Béla ev., Neumann Ferenc 
ev., Páll Miklós u n it, Ritter Jenő izr., Salzmann Imre izr., Sim- 
kovics János ev. Szarvas, Cs Szabó Imre ref., Cs. Szabó Lajos 
ref. Gyoma, Wallfisch József izr. Szarvas. Magántanulók: Bondár 
Irén ref. Szarvas, Szrnka János ev. Kondoros, Tímár Benedek rk. 
Endröd. — Összesen: 32 — Végösszeg 397.

Ismétlők. Gerő János, Hrabovszky Pál 1/a., Liska Dezső, Pro
fét Ödön, Sárkány János, Schauer Lajos (önkéntes ism ), Somogyi 
Mihály, Stefáni György I/b., Czinkoczky Pál, Filyó Margit, Hopp 
Lajos 11/a., Bakos László, Frisch Pál, Hasuga József, Kugyela Mi
hály, Lászlóffy István, Tusjak Mihály 111., Bárány Miklós, Borgulya 
György, Palkovics János IV., Kálló Aurél, Kiszely Pál, Király La
jos, Psik Ferenc, Szentmiklóssy Gyula V., Fábry János, Pacsu Ká
roly VI, Havranek Vilmos, Kozma Irén VII. — Összesen : 29.

Évközben kiléptek : Szelényi László, Szelényi Tibor 1/b., 
Csilik András 111., Kiszely Pál, Psik Ferenc V. — Összesen 5.

Évközben magántanulókká lettek : Wéber Zoltán 1/b., 
Kelló Gusztáv 11/a., Demjén Imre, Ravasz Antal IV., Szabó Elek 
VI. — Összesen: 5.

Vizsgálatot nem tettek: Wéber Zoltán 1/b., Kellő Gusztáv 
11/a., Demjén Imre, Emich Károly, Palkovics Zoltán IV., Breitner 
Anna, Király Lajos V., Fábry János, Medvegy János, Szabó Elek 
VI., Havranek Vilmos Vll. — Összesen 11.

V.

K.öirayv-' és ŝ ertóratfc.
Főgimnáziumi könvtár. Ő re: dr. Neumann Jenő. E tanévi 

gyarapodás 70 mü 96 kötetben. Jelenlegi állomány 21,878 mű 
30,809 kötetben. A könyvtár részére ajándékoztak: a püspöki iroda 
3, Szentandrási Vilmos 1, Sárkány Imre 1, Földtani Intézet 4, 
Fábri Károly 2, Sztehlo Zoltán 6 kötet könyvet.

Ifjúsági könytárak. Őrei: 1—IV. az osztály tanárok, V—Vili. 
a magyar nyelv tanárai. Állomány: 1. 80, 11. 97, 111. 236, IV. 100,
V. 238, VI. 216, Vll., 197, Vili 408, összesen 1572 mü. A Nem
zeti Szövetség szarvasi köre 10, a Faluszövetség 12 db könyvet
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adományozott az ifj. könyvtárnak. A felsorolt ajándékozókat hálás 
köszönet illeti.

Régiséggyüjtemény és éremtár. Ő re: dr. Neumann Jenő. 
Az első részére Kiss Mihály V. o. tanuló 1 db a világháborúban 
használt rakéta-lövő pisztolyt, Krebsz Zoltán 1 db iratot ajándé
kozott; gyarapodott még a főgimn. tanyáján talált rézkarikával. 
Állomány 345 db. — Az éremtár 2 db. papirbankóval (Sárkány 
Imre ajándéka) szaporodott. Állománya 4595 db.

Földrajzi és történeti szertár. Ő re: dr. Neumann Jenő. 
Változás nincs. Állománya 341 db.

Természetrajzi szertár. Őre : dr. Ponyiczky Zoltán. Állo
mánya 8002 db.

Természettani szertár. Őre : Raskó Kálmán. Uj eszközök 
nem voltak beszerezhetők; a régebbieken apróbb javítások történ
tek. A fogyasztás alá kerülő kémiai és fizikai szerek a szükséghez 
képest szereztettek be. A könyvállomány vétel utján a „Technikai 
Zsebkönyvtár“ 2 sorozatával (19 füzet) gyarapodott 80.000 korona 
értékben. A szertár állománya 692 eszköz 1601 db., 5 mű 7 kö
tet és 19 füzet.

A vetíthető képek gyűjteménye áll 1731 db-ból.
Rajzszertár. Ő re: Szokol Károly. Nem gyarapodott. Állo

mánya 1304 db.
Filológiai szertár. Őre : Kutlik Endre Állománya nem vál

tozott; van 31 szobor, 108 kép, 39 könyv.
Tornaszertár. Őre: Oláh Miklós. Ez idén gyarapodott 8

tornaszerrel 24 db-ban, 1,724.770 kor. értében. Állománya 102 
tornaszer 626 darabbal.

VI.

lffusági Egyesületek.
1. Szegény tanulókat segítő egyesület. Elnöke : Wünschen- 

dorfer Aladár. Megalakult a tanév elején. Kiosztott 100.000 korona 
pénzsegélyt. Bevétele 1924. julius hó 1 ig 548 122 kor., kiadása 
328022 kor., vagyona 320.185 kor. Rendes bevételein kívül gyara
pította vagyonát a tanitőnőképző 7000 koronás koszorúmegváltása 
és N. N. 1560 koronás adománya. Fogadják a nemesszivü adako
zók az egyesület hálás köszönetét. A 612 db. kölcsönkönyvből 483 
került kiosztásra a jelentkezők között.

2. Ág. hitv. ev. egyházi fiókgyámiatézet. Elnöke: Mcn- 
döl Lajos. Megalakult 202 taggal. Gyűjtött összesen 47290 kor.-t, 
mely összeghez hozzáadva az 1922/23. tanévröli maradványt 86 
koronát, kiosztásra várt 47376 kor. Ezen összegből adott az E. E. E. 
gyámintézetnek 12.000 kor.-t, a nagyszénási egyháznak harangra 
25.000 kor - t ; a szarvasi árvaháznak 9.800 kor -t, portóra 400 kor.-t. 
Maradvány az 1924/25. tanévre 170 kor. Az ifjúsági gyámintézet 
17 évi fennálása alatt 9904 47 aranykoronát és 47.376 papirkoro- 
nát adott jótékonyczélu protestáns jellegű intézményekre.
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3. Vajda-önképzőkör. Elnöke: Söjtöri Károly tanár. A kör
95 taggal alakult meg s nagyobbára hetenkint tartotta üléseit. Okt. 
6-án diszülést tartott; március 15-én a közönség meleg éreklődése 
mellett lelkes ünnepélyt rendezett az ifj. énekkar és zenekar bevo
násával. Ez ünnepély műsorán legkiválóbban szereplő tanulók meg- 
jutalmazására egy magát megnevezni nem akaró nemes iskolabarát 
100.000 koronát ajándékozott. A jutalmakat dolgozatért: Koren
Endre Vili., szavalatért Krajcsovics Pál Vili. és Kiss György VII. o. 
tanulók kapták. A Madách-centennárium alkalmával a kör avval 
hódolt a nagy költő szellemének, hogy több ülésen foglalkozott az 
„Ember tragédiájával“ s végül külön, gazdag műsora diszgyülést 
tartott. A „Zsengék“ cimü ifjúsági lapból az év folyamán 5 példány 
jelent meg A kör vagyona 1923. június 30-án 13.500 K.

4. Ifjúsági Énekkar. Vezetője Lang jános Az énekkar tag
jainak száma 73 volt; szerepelt az összes iskolai ünnepélyeken és 
két templomi isteni tiszteleten Betanult énekek: „Erős vár“, „Én 
Uram Istenem“ (motett), „Zokogva zeng , . „Jézus én bizodal
mám“, „Balaton“ (induló), „Táncdal“, Irredenta dalok“, „Himnusz“, 
„Veni Sande“. Az énekkar vagyona 3000 korona.

5. Gyorsirókör. Elnöke: Wagner Géza. Ifjúsági vezetője 
Krajcsovics Pál Vili., tagok száma 42. A kezdők a Nagy Sándor 
féle, a haladók a Gabelsberger-Markovics féle reform-gyorsirást 
tanulták. Tanfolyamvezetök Krajcsovics Pál VIII. és Manzel Béla
VI. o. tanulók voltak. A tanítás dijalan volt. A kör két folyóiratot 
járatott: a „Népszerű Gyorsiró“-t és a „Szegedi Gyorsiró“-t. Va
gyona 56 K.

6. Zenekör. Elnöke: Lang János. A 14 tagból megalakult 
zenekar vitéz Szomjas Frigyes tanár vezetésével szép eredménnyel 
közreinüköeött az összes iskolai ünnepélyeken betanult magyar és 
klasszikus zeneszámaival. Hálás köszönet illeti Gróf Bolza Géza 
urat, aki igen értékes fuvolával, hozzátartozó kottákkal és fuvola 
iskolával gazdagította a zenekör gyűjteményét.

VII.

Alumneum (Közéíkező).
Vezetője: Mendöl Lajos eforus. A tanévfolyamán beiratkozott 

ebédre 31 tanuló és 1 tanár, vacsorára 13 tanuló. Fizettek az egész 
tanévre a csak ebédre járók 4 q búzát és 3 kg. zsirt; ebéd és 
vacsoráért 6 q búzát és 5 kg. zsirt. Kedvezményes volt 3 tanuló 
és pedig 1 q, 50 kg. és 25 kg. búza elengedéssel.

A közétkező céljára adakozott: Sárkány Imre ny. tanár 2000 
kor.-t, a Szarvasi Hitelbank 80.000 kor.-t., Petényi Pál nagybirtokos 
160 kg. lisztet és egy magát megnevezni nem akaró 16 kg cukrot.

Szuplikáció utján befolyt 345.935 K.
A kormányzótestület az 1924/25. tanévre, ha a beiratkozottak 

száma változni nem fog, a tápintézeti dijat nem változtatja. Az igy 
megállapított díjért tápláló, jóminőségü s bőven elegedő ételt ad 
hetenként háromszori húsétellel. A tápdijak félévenkint előre fize
tendők.



-  29

Vili.

Érettségi vizsgálatok.
Érettségire jelentkezett 33 tanuló, valamennyi a szarvasi fő- 

gimn. növendékei A május hó 22—24. napjain lefolyt Írásbeli 
érettségi vizsgálatokhoz az osztályvizsga alapján járult 28 tanuló 
és pedig nyilvános 26, magán 2 (1 fiú, 1 leány). A 33 jelentke
zett tanuló közül az osztályvizsgán elbukott 4, nem jelent meg ta
valyról az írásbelin 1. A junius 20—21. és 23—24, napjain lefolyt 
szóbelieket Kovács Andor esperes, piispökhelyettes elnök vezette, 
a kormányt dr. Sztehlo Zoltán miskolczi jogakad. tanár képviselte. 
Az írásbeli alapján mind a 28 tanuló szóbelire bocsáttatott. Jele
sen érett lett 4 : Blázy Lajos, Koren Andor, Neumann Ferenc és 
Cs. Szabó Lajos. Jól érett 9 : Bük Károly, Hartstein Imre, Hcrdy 
Béla, Horváth János, Krajcsovics Pál, Krsnyák Jenő, Kurtz Endre, 
Salzmann Imre és Simkovics János. Érettek 11-en: Aszódy Ta
más, Bednár Tibor, Biró János, Füzéki Károly, Herczegh Ferenc, 
Lászik János, Páll Miklós, Ritter Jenő, Cs. Szabó imre, Timár Be
nedek és Walltísch József. Két hó múlva a budapesti ág. h. ev. 
főgimnáziuban teendő javító érettségi vizsgálatra utasittatott 3 ; az 
egész érettségi vizsgálatnak egy év múlva megismétlésére utasit
tatott 1 tanuló.

A sikerrel érettségizett növendékek közül 4—4 választotta a 
gazdasági és papi, 3—3 a jogi és orvosi, 2 —2 a kereskedelmi, 
gépész- és vegyészmérnöki, 1 — 1 a katonai, építész, erdőmérnöki 
és fogtechnikus pályát. A szeptemberi pótló és javító érettségi vizs
gálatok a budapesti ág. h. ev. főgimnáziumban lesznek és pedig 
az írásbeliek szept hó 3—5. napjain, a szóbeliek szept. 8-án.

IX.

Volt iskolalársak találkozója.
Az iskolában kötött barátság, a kegyelet és hála érzése az 

egykori alma mater iránt ez idén is találkozásra késztette a szarvasi 
főgimnáziumban tanulmányaikat végzett régebbi tanítványoknak 
több csoportját. Az iskola, belátván ezen lélekemelő, bizalmas ta
lálkozóknak hatásukban úgy a volt növendékekre, mint az intézetre 
nagy jelentőségét, elhatározta, hogy ez évtől kezdve a találkozók 
részére évkönyvet nyit, amelybe a megjelentek bejegyzik teljes cí
müket s egyszersmind a meg nem jelentekről szóló adatokat.

I. 10 éves találkozóra összejöttek, július 1-én: Bagi Vince 
gyógyszerész, Békésszentandrás, Góhér Mihály gépészmérnök, Bu
dapest, dr. Grósz Jenő orvos, Szarvas, Gulyás Vince jegyző, 
Nagybátony, Krenyiczky János állampénztári tiszt, Szarvas, dr. 
Major Árpád ügyvédjelölt, Budapest, dr. Lestyan G. György 
orvos, Szarvas, Nemes Ernő főhadnagy, Jászberény, dr. Sulyok 
Endre pénzügyi fogalmazó, Orosháza, Thury Sándor kereskedő, 
Tótkomlós, Valent Márton ev. segédlelkész, Nyíregyháza, Valen- 
tinyi István gépészmérnök, Budapest.
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ÍI. A 20 éves találkozón megjelentek július 2-án : Adamko- 
vics János tanító, Tótkomlós, Benka György állampénzt tiszt, 
Szarvas, Csurgat/ István tanító, Czegléd, dr Grünwald Árpád  
kereskedő, Tiszaföldvár, Krcsmárik László  min. számtanácsos, 
Budapest, dr. Mérei Oszkár főszerkesztő, Budapest, Petrásovils 
Lajos tkp. igazgató, Szarvas, dr. Ponyiczky Zoltán főgimn. tanár, 
Szarvas, Revuczky Vilmos főgimn. tanár, Szarvas, dr. Sám uel 
Károly ügyvéd, Budapest, Sártory Endre p. ü. tanácsos, Buda
pest, Siposs Lajos közs. főjegyző, Úri, Stark Béla ig. tanító, 
Budapest, vitéz S za la l (Molilórisz) Jenő tanító, Ambrózfalva, 
Szeberényi László  főgimn. tanár, Szarvas, Szvák János kántor- 
tanitó, Alberti-lrsa, dr. Vadász Károly vármegyei főjegyző, Szol
nok, dr. Valentinyi Károly ügyvéd, Mezőberény.

III. Július 1-én az 1898/99. tanévben végzettek közül a 25 
éves találkozón megjelentek: Gólján János p. ü szv, tanácsos, 
Budapest, Kemény Dezső  állomásfőnök, Soroksár, Busz Zoltán  
ev. lelkész, Gádoros, Sárkány Miklós műszaki tanácsos, Buda
pest, Szenes Béla bank-cégvezető, Szarvas Szlovák Jenő műszaki 
tanácsos, Budapest.

IV. A 30 év előtt végzett tanítványok közül megjelentek június 
28-án : dr. Dérczy Ferenc jegyző, Szarvas, Kollár János lapszer
kesztő, Mezőberény, Kovács Sándor nyug. főgimn. tanár, Szolnok, 
M átyás János máv. felügyelő, Szolnok, Nagy István főjegyző, 
Turkeve.

A megjelentek felkeresték régi iskolájukat, üdvözölték volt 
tanáraikat, megkoszorúzták elhunyt mestereik sírját s nagyobb ösz- 
szegeket ajánlottak fel iskolai célokra. Készséges örömmel örökítjük 
meg a tanitványi hálának e nemes megnyilvánulását.

X.

A tanulókra vonatkozó statisztikai
adatok.

1. Beírt tanulóit szám a. Felvétetett nyilvános: I/a 50, 
I/b 45, 11/a 25, U/h 27, 111. 47, IV. 36, V. 25, VI. 32, VII. 23., VIII. 29, ösz- 
sze»en 339; magán : I/a ‘2 fiú és 2 leány, I/b 3 és 2, II/a6 és 3. Il/b 1 és 2, 
111. 5 és 8, IV. 5 és 3, V 3 és 2, VI 4 és 2, VII. I és 1, Vili. 2 és 1, 
összesen 32 fiú és 26 leány.

2. Az osztály-vizsgálatot tett tanulók szám a.
Megosztályoztatott junius végéig 332 nyilv. és 49 magán, összesen 381 
tanuló éspedig I/a nyilv. 50, magánt. 2  és 2, 1/b ny. 44 mt. 1 és 2 ,11/a ny. 
24 mt., 6 és 3, Il/b ny. 27. mt. i és 2, III. ny. 46, mt. 5 és 8, IV. ny. 34, 
mt. 4 és 3, V. ny. 24, mt. 1 és 1, VI. ny. 31, mt. 2 és 2, VII. ny. 23, mt. 
leány 1, VIII. ny. 29, mt. 2 és 1.

3. A vizsgálatot tett tanulók  -v allása, ág. h ev.
213, ref. 50, unit. 1, róm. kath. 80, gör. kath 3, gör. kel. 1, izr. 33.

4. A v. t. tanu lók  szü leinek  foglalkozása. Ön
álló gazda 97, önálló ipa 'os 73, önálló kereskedő 37, pap, tanár, tanító 49, 
egyéb értelmiségi 36, katona 4, közalkalmazott 36, magán alkalmazott 14, 
nyugdíjas 15, magánzó, eltartásos 14, egyéb 6.

5. A v. t. tanu lók  szü leinek  lakóhelye. Szarvasi 
264, Békésmegyebeli 90, más megyebeli 24, román uralom alatt levő el
szakított terü'etről való 1, jugoszláv területről 2.



fí. A v. í. tanuiók nyelvism erete. Csak magyarul 
bes7élt 264, más nyelven is 117, ésped ig  németül II, tótul 105, angolul I, 
románul 1, szerbül 1.

7. A v. t.  tanulók előm enetele . Jelesrendü 21, jó 77,
elégséges 177. egy tárgyból elégtelen 80, kettőből 43, több tárgyból 33. A 
bukottak száma osztályonként: I/a 10, I/b 11, Il/a 12, ll/b II, III. 26, IV. 9, 
V. 9, VI. 7, Vfl. 7, VIII. 4. összesen: 106.

8. A v. t.  nyilvános tanu lók  v ise le le : jó 272, sza
bályszerű 56, kevésbbé szabályszerű 4.

9. A v. i. nyilv. tanulók óram ulasziása i : iga
zolt 10747, igazolatlan :'3; egyszer sem mulasztott 69. Betegségi esetek 
száma 627; ebből súlyos 36, járványos 32.

XI. '

Tájékozíaló a fövő ísk. évre.
Vizsgálatok. A Vili. osztály javítóvizsgái aug. hó 29-én 

lesznek, az I —IV. oszt. szept 1-én, az V—VII. osztálybeliekéi 
szept. 2-án. A pót. külömbözeti s magánvizsgálatokat szept. hó 3. 
és 4. napjain tartjuk. Vizsgadijak: külömbözeti vizsgálatok dija 
tárgyankint 1 arany korona, a javítóhoz járulók tárgyankint szintén 
1 arany koronát fizetnek a Tanulói Segélyegylet részére. A magán- 
vizsgálatok diját 25 arany koronában állapította meg a felügyelő- 
bizottság; a tisztviselők ennek felét, ill. ha szegények, negyedrészét 
fizetik.

Felvétel és beiratás. A tanulók előjegyzése az egész szün
időn át történik; a rendes beiratkozás szept. első három napján lesz. 
Minden tanuló, aki nálunk végezte előző évi tanulmányait, utolsó 
bizonyítványát magával hozza a beiratáshoz. Szeptember 4-én lesz 
a tanévny tás, 5-én megkezdődik a rendes tanítás.

A magántanulókat nyomatékosan figyelmeztetjük, hogy a 
tantárgyakból ugyanazt az anyagot kötelesek elvégezni, ugyanannyi 
dolgozatot, rajzot elkészíteni s az osztályvizsgálat alkalmával be
mutatni, mint a rendes tanulók.

A tandíjat kormányzótestületünk július 8-iki ülésén a követ
kező kategóriák szerint állapította m eg:

I. Helybeli keresztyén tanuló fizet az egész tanévre 20 arany 
koronát.

II. A békési és csanád-csongrádi e. in. illetőségű protestáns 
tanuló 24 arany koronát.

III. Egyéb vidéki protestáns tanuló 26 arany koronát.
IV. Vidéki, nem protestáns tanuló 28 arany koronát.
V. Az izr. növendékek tandija egész évre 50 arany korona.
Azonkívül feloételi és vegyeséijcímén kivétel nélkül minden

tanuló fizet a beiratkozáskor 5 arany koronát.
M egjegyzés A megállapított tandijak jóval alul vannak a 

békebeliek 50°/°-ának. Kötelességszeríileg köztudomásra hozzuk 
azonban, hogy mivel időközben az állam a felekezeti középiskolák
nak eddig juttatott segélyezéssel járó terhek jelentékeny részét az 
iskolák fenntartóira akarja átruházni, kormányzótestületünk a leg-
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nagyobb valószínűség szerint kénytelen lesz a tandíjakat bizonyos 
fokig emelni. Erről az érdekelteket közhirrététel utján idejekorán 
értesítjük.

Köztisztviselők gyermekei, ha tanulmányi előmenetelük meg
felelő és más szegénysorsu tanulók, ha bizonyítványuk jó előme
netelről és jó magaviseletről tanúskodik, a tandíjnak részben vagy 
egészben való elengedését kérhetik — szegénységi bizonyítvánnyal 
felszerelt és a főgímn. felügyelőbizottságához eimzett folyamodvá
nyaikban.

A bejáró leánymagántanulók felügyeleti díjban 4 arany 
koronát fizetnek egész évre.

A tápintézeti dijakat 1. az alumneumnál.
Rendkívüli tárgyakjtanulásáért a szülők beleegyezésével ön

ként vállalkozók külön dijat fizetnek, és pedig csoportos tanulásnál 
a rajzért, gyorsírásért, németért heti 1 órával egész évre 3 arany 
koronát, a zenéért egész évre 15 arany koronát.

Tankönyvek maradnak az összes osztályokban a múlt éviek.
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