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Tekintetes felügyelő bizottság!
Az első szó, amely e díszes helyről kell hogy elhangozzék 

ajkamról, a köszönet szava. Hálásan köszönöm mindazoknak a sze
mélyeknek és egyházaknak, akik és amelyek bizalmukkal megtisz
teltek s olyan állásba emeltek, amelyre soha nem vágytam, amelyre 
soha nem gondoltam. Az életben embertársaim, feljebbvalóim, to
vábbá hazai és külföldi tudományos intézmények részéről több el
ismerés, kitüntetés ért s büszke önérzettel mondom, soha egyiket 
sem kerestem. A legtöbbről rendesen csak akkor tudtam, mikor 
már megvolt. Nem tagadom azonban, hogy e kitüntetések, ember
társaimnak, feljebbvalóimnak az elismerései mindenkor jólestek. Ez 
elismerések és méltánylások közt azonban egy sem esett olyan 
igazán jól, mint az az elismerés, amely ez intézet felügyelővé való 
megválasztásomban nyilvánult. Ennek a kitüntetésnek rám több 
szempontból van meg a nagy értéke.

Ez az intézet az, amelynek szüleim s áldott emlékű két ta- 
n itóm : Sziráczky János és Benka Pál után köszönhetem, hogy va
lakivé lettem. Az én életem is, mint mindenkié, sok componens- 
nek az eredménye. Az én életemben, úgy érzem ma meglett ko
romban, hogy e componensek közt van a szülei ház melege és 
szeretete mellett két tanítómnak bölcs és tapasztalt vezetése. Ők 
vezették, ők irányították a sokszor szertelen, sokszor csintalan, de 
mindig élénk és minden jóra kapható fiút s áldom a sorsot, hogy 
e tapasztalt pedagógusok voltak első mestereim. Az ő tanácsukra 
adott édes anyám ez intézetbe, amely valóságos Alma Materemmé 
lett. A nagy műveltségű Tatay István volt akkor az igazgató, aki 
ről akkor persze nem tudhattam, mily jeles képviselője volt a ma
gyar közműveltségnek, aki azonban szelíd, jóságos tekintetével, 
megnyerő atyai hangjával a felvételkor rám olyan mély benyomást 
tett, hogy attól a pillanattól fogva a gimnáziumtól való minden 
félelmem elmúlt s végtelen bizalom szállta meg lelkemet. E mély 
benyomásomnak lényeges része volt abban, hogy ellentétben sok
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velem hasonló származású fiúval a gimnázium első osztályába öröm
mel jártam. Ez örömömnek állandó ébrentartói, fokozói voltak azok 
a jeles tanárok, kiknek nevét mindenkor kegyelettel és hálával ve
szem ajkamra. Lelkemet boncolgatva, eddig befutott közéleti sze
replésemet és tudományos pályámat vizsgálgatva úgy érzem, lio^y 
gimnáziumi tanulmányaim I —V. éve alatt mutatkoztak mindazok a 
sajátságok, amelyek később mind határozottabban bontakoztak ki. 
Minden ismeret mohón érdekelt, de feledhetetlenek maradtak előt
tem Zsilinszky Endre III. osztálybeli magyar nyelvtani órái, egyik 
órája meg különösen is megkapott. Nevenapján egyik tanulótársam 
fel köszöntötte s ő feleletül elmagyarázta, majd a táblára felraj
zolta nekünk a magyar nyelv és nép származási családfáját. Ma is 
emlékszem a rajzra, amelyet szeretett, Istenben boldogult tanárom 
a táblára irt, emlékszem sápadt, halvány arcára, amint krétával a 
kezében a családfát magyarázza. Gyermekkorunkban egy-egy ter
mészeti jelenség, szerencsétlenség hathat oly mélyen lelkünkre, 
testünkre, hogy annak később is, egész életünkön át rabjai, nyo
morékjai maradunk. Kérdem, vájjon nem lehetséges-e ily mara
dandó hatás jó irányban is? Nekem meggyőződésem, hogy nem
csak lehet, de van is ilyen hatás. Az, hogy akkor, mikor tanári 
pályára lépve választanom kellett, milyen szakra megyek, meggyő
ződésem, hogy a nyelviekre azért mentem, mert e nyelvi szakokat 
előadó tanárok rám mélyebb hatást tettek, mint a reáliákéi. S ezek 
között is Zsilinszky említett előadása elemi erővel hathatott ifjúi 
fogékony lelkemre.

Életfelfogásomat is, amely irtózik a radikalizmustól s min
denben a lassú, csendes fejlődés, tökéletesedés hive, szintén itt 
szerezhettem. Kutatva az életfelfogásom forráserecskéit, úgy érzem, 
hogy egyik erecskéje azokból az előadásokból táplálkozott, ame
lyeket az V. osztályban Kölcsey Parainesiséből és Deák Felirati ja- 
jaslatából több órán át kaptunk. A Parainesis sok hasonlata közt 
különösen egy kapott meg, egy vált bennem élő valósággá. Köl
csey Parainesise egyik helyén fejtegeti a kozmopolitizmust, szembe 
állítva azt a nemzete iránt érzett szeretettel, a hazafisággal s 
ekkor azt mondja, hogy az egyén egy kis mécshez hasonlítható. 
Ha ezt a mécset a szabadba, a nagy kozmosba tesszük, a mécs 
semmit sem világit be, semmivel senkinek sem használ, ha azon
ban egy véka alá, a kozmos egy kicsiny részébe tesszük, ennek 
egész belsejét megvilágítja.

E hasonlatot azóta is sokszor idéztem s nem hiszem, hogy 
tévedek, mikor azt állítom, hogy életfelfogásom alakulásakor az 
egyik főforrás e hasonlat s vele Parainesis volt. Ennek mély ér
telme óvott meg az eszmék világáramlatában — pedig hej de sok-
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félét összeolvastam s átéltem — hogy soha hazafiságomban még 
csak egy percre sem tántorodtam meg.

Az 1—V. tanulmányaim tehát sorsdöntők voltak életemben. 
A V I—VII. osztályú tanulmányok is nagyban lekötöttek, sok min
denféle érdekelt: filozófia, természettudományok, de szerencsétlen
ségemre ekkor nem tudtam egyetlen tanárom figyelmét magamra 
terelni s hozzá kamaszodtam. Hogy a kamaszodás az ifjú életében 
mit jelent, mindenki jó l tudja, a pedagógusok legjobban. így tör
tént, hogy én anélkül, hogy erre okom lett volna, bizonyos sértő
döttséggel távoztam Szarvasról s a V ili.  osztályba Késmárkra men
tem. Az isteni gondviselés kegyes volt hozzám, mert olyan tanárok 
hatása alá kerültem, akik szeretetükbe fogadtak s akiknek hálásan 
ismerem be érdemül, hogy zökkenőbe került életem folyását ismét 
a helyes mederbe terelték.

Szarvasi sértődöttségem azonban soká tartott, s voltak körül
mények, amelyek e sértődöttségemet növelték. 1896-ban már úgy 
éreztem, hogy a magyar nyelvtudományi irodalomban egy kis ne
vem kezd lenni. Ekkor szólítottak fel, hogy vagy a bécsi udvari 
könyvtárban vállaljak állást, vagy a Magyar Nemzeti Múzeumban. 
Én gyűlöltem Bécset, minthogy előzőleg két és fél éven át való 
ottani tanulmányaim alatt hazám iránt ellenséges légkört tapasz
taltam, s ezéit a budapesti Múzeumot választottam. Az nap, mikor 
múzeumi tisztviselővé felesküdtem július első napjaiban, közvetlen 
esküm előtt találkoztam a budapesti Mizmm-kávéházban egyik 
kedves emlékű szarvasi tanárommal, boldogan újságoltam örömömet, 
hatása azonban semmi sem volt. Megerősödött hitem, hogy én az 
intézetnek olyan növendéke voltam, aki quantité negligeable. Nem 
soká kezembe akadt a gimnázium milléniumi értesítője, s szomo
rúan láttam, hogy az intézet egykori jelesebb növendékei közt ne
vem nem szerepel.

Sebem soká sajgott s csak lassan-lassan hegedt. Hegedésé- 
ben nagyrésze volt a minden szép és művészi iránt fogékony, köl
tői lelkű Mocskonyi Józsefnek. Őt párszor felkerestem s a vele 
való érintkezés s az a mindinkább meggyőződésemmé váló hitem, 
hogy sértődöttségemnek magam vagyok az oka, lassan-lassan el
tüntetett minden fájdalmas emlékezést szivemből. Tiz-tizenöt éve 
már annak, hogy szüleim látogatása alkalmával fel-felkeresem az 
intézetet soha el nem múló hálám jeléül azért, hogy itt formálód
tam emberré, itt szereztem meg azt a készséget, hogy a tudo
mányt utolsó lehelletemig szeressem s szivem utolsó dobbanásáig 
műveljem s itt alakultak ki életfelfogásom alapjai. Csoda-e hát, ha 
mindezért hála és szeretet tölti el szivemet ez intézet iránt s cso
da-e, hogy most, midőn e nagymultu intézet szellemi és anyagi 
érdekei irányításával, vezetésével felügyelői minőségben inegtisz-
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teltek, azt mondom, hogy összes elismeréseim és kitüntetéseim 
közt, amelyek értek, ez esik szivemnek a legjobban. Hálásan kö
szönöm önöknek, hogy lelkemnek ez örömöt megszerezték.

Az ily tisztességekkel azonban kötelességek is járnak. Súlyos, 
felelősségteljes kötelességek. Nagyjában tájékozódtam e kötelessé
gek, e teendők felől a felügyelő bizottság szabályozatából. De 
csak nagyjában s azért program mot nem adok. De n^m is sze
retem a programmokat. Bárhová állított vezető állásba a sors, 
kezdetben programmot nem adtam, mindig előbb minden iránt a- 
laposan tájékozódtam s aztán cselekedtem. Ez a rendszerem el
lenfeleim tanúsága szerint is bevált. Itt is igy akarok eljárni. 
Nagyjában úgy látom, hogy feladatom kettős : egyrészt előmozdí
tani az anyagi érdekeket s e téren a jogos igényeket a lehetőség 
szerint kielégíteni, másrészt fejleszteni azokat a szellemi javakat, 
amelyeknek intézetünk oly értékés letéteményese. Az anyagi és a 
szellemi érdekek a legidealistikusabb foglalkozásánál is, s ilyen 
foglalkozások közé tartozik a tanári foglalkozás is, egymástól el
választhatatlanok. S mert elválaszthatatlanok, mindent elfogok 
követni, hogy az anyagi érdekek a szellemiekkel egyenlő figye
lemben részesittessenek

Nagy súlyt vetek arra, hogy intézetünk megszentelt hagyo
mányai alapján tovább fejlődjön S itt a legfontosabb feladat a 
tanári kar munkáján van. Az ő feladata, hogy az ifjúságot Szé
chenyi szellemében vezesse: igyekezzék neki egyrészt inteligenciája, 
közműveltsége, világnézete, másrészt jelleme alapjait szilárdan le
rakni. Ehhez természetesen szükséges, hogy maga a tanár' is ne 
csak szaktudós, hanem jellem is legyen, akit a serdülő ifjú pél
daképül vesz. Sokszor tapasztaljuk, hogy egy-egy tanulónak meg
tetszik a tanár egy-egy külsősége, igy pl. megtetszik a betűvetése 
s mindent elkövet, hogy hasonló betűket vessen, vagy a hajvise
lete s azt utánozza, s sok más. így van ez a lelkieknél is, csak 
hogy e téren a hatás megindulása tudat alatti s sokszor alig ana
lizálható. A tanár egyénisége tehát az iskola fundamentuma. Első
rendű fontosságú tehát, mi a tanár szaktudása, mi a jelleme, mi
lyen az életfelfogása, mi az élet-ideálja, világnézete. Sohasem fo
gok tűrni olyan életfelfogást, olyan tanítást, amely a hazafiság, a 
vallás, a jó Ízlés és a jó erkörlcs ellen vét. Nem ok nélkül mon
dom általánosságban e szavakat, nem ok nélkül azért, mert ma 
vannak tendenciák, amelyek egy nagy magyar zseninek, Ady-nak 
destruktiv és dekadens költészetét az iskolába akarják bevinni. Ha 
e költő szelleme iskolánkba befészkelődne, akkor ránk is alkal
mazható majd az a nyilatkozat, amelyet, egy francia akadémikus 
Heine összes munkái elolvasása után tett, mondván: „Ha a né
metek valóban szobrot emelnek Heinének, akkor a franciák ugyan-
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azon a napon elbocsáthatnak egy hadtestet“ . Ha nálunk is az 
Ady-kultusz belopózik tanáraink gondolatvilágába s vele az isko
lába, akkor soha nem kerül vissza Máramaros és Erdély sója, 
a Tátra fenyvese, Gömör vasa.

Korunk élet-ideálja individualisztikus s ez különbözteti meg 
az alázatos, maga semmiségét hangoztató középkori embertől, mi 
azonban ez indivialisztikus élet-ideált a keresztény vallás, a keresz
tény etika elmélyítésében látjuk. (Kirkegaard-Kornis). Ezzel is építeni, 
az ifjúságot az élet nehéz és kegyetlen küzdelmeire előkészíteni 
akarjuk.

Építeni, fejleszteni, mert ez a társadalmi rend alapja, az é- 
let ideálom. S az a családi örökségem is. Édes apám az ötvenes 
években, atyai nagyapám a 30-as években járt ez intézetben. Csa
ládi ereklyém ma is az a Donaíus, amelyből ö 1835-ben itt lati
nul tanult. M ikor ez eseményekről gyermekkorunkban beszéltünk, 
anyai nagyatyám büszkén mondotta, hogy az ifjúság érdekében ő 
is tett annyit, amennyit kicsiny gazdasága mellett tehetett; mikor a 
mai tanítóképző épületet emelték, gondolom 1871/2-őt emlegetett, 
ö is hordott téglát, adott szalmát, a tudomány megszentelt csar
noka felépítését ő is elősegítette. Az ő emléke ösztökél, sarkal arra, 
hogy én az unoka ez Alma Materben, melynek oly sokat köszönök, 
szintén építsek. Ígérem, hogy ezt megteszem s ez építő munkához 
kérem az önök segítségét, az önök támogatását, munkánkra az Is
ten áldását. Ezzel ülésünket megnyitom, illetőleg folytatására az 
igen t. Felügyelő bizottságot felkérem.



Iskolánk múltja.
Miután az 1790/91 évi XXVI. t.-c. megadta a protestánsok

nak a törvényes jogalapot arra, hogy tanintézeteket állíthassanak, 
az alföldi nagy evang. gyülekezetek komolyan kezdtek foglalkozni 
avval a gondolattal, hogy közáldozattal olyan iskolát létesítsenek, 
amely feleslegessé tegye, hogy az alföldi protestáns családok gyer
mekeiket a messze fekvő felvidéki intézetekbe küldjék. Az életre
való eszme azonban csak 1802-ben vált valóra, amikor a nagy 
Békés-bánáti Esperesség Szarvason tartott közgyűlésén elhatározta 
egy az esperesség tulajdonát képezendő latin iskola felállítását. Így 
jött létre 1802 őszén a mezőberényi főgimnázium  Hogy az is
kola első igazgatója, a nagytudományu Skolka András négy se
gédjével hány osztállyal s milyen tanítási tervezet mellett kezdte 
meg az 51 főnyi tanulóság oktatását, azt alig lehet a rendelkezés
re álló töredékes adatokból megállapítani; de tény, hogy idősebb 
tanulók tömeges jelentkezése folytán a mezőberényi iskola már fej
lődése első éveiben több osztályra szétváló, nagyobb szabású tan
intézet volt.

A főgimnázium, melynek anyagi és szellemi érdekeit az es
peres elnöklete mellett az „isko la -tanács1' intézte, az egyházi hí
vek szerény adakaz ísából, a tanulók befizetett tandíjaiból és főleg 
a Wenckheim, Podmaniczky, Prónay és Földváry nemes családok 
áldozatkészségéből tartotta fenn magát az első években. Majd mind 
nagyobb nehézségekkel küzdött, a jövedelmi források csökkenése, 
a tanári személyzet gyakori változása s különösen az 1811— 13 évi 
devalvatio miatt. S bár 1815-től a klasszikái képzettségű Benka 
Adám ( f i 829), felfokozván a tanulók számát 42-ről 200-ra, jóhir- 
nevüvé tette az intézetet, ennek sorsa mind bizonytalanabb lett ő 
utána, de főleg az 1831-ben dühöngő kolerajárvány után, mely 
megapasztotta a tanulók és pártfogók számát s kimerítette a jöve
delmi forrásokat.

A veszendő intézetet ekkor a szarvasi nagybirtokosság (gr. 
Bolza József, gr. Bolza Antónia és gr. Schröffl Mansberg Jozefa) 
mentette meg, amely nagylelkűen 305 holdat kitevő alapítványi föl
det ajánlott fel azon esetre, ha az iskola Szarvasra költözik. 1834- 
ben települt át a gimnázium a jeles szarvasi lelkész, Tessedik Sá
muel által 1791-ben kiépített iskolai épületbe. Itt a fenntartó Bé
kés-bánáti, majd 1836-tól kezdve a Bánáttól különvált Békési es
peresség gondozása alatt következett be, kiváltkép a lelkes Vajda 
Péter munkássága folytán, a szarvasi gimnázium szerencsésebb fej
lődése. A tanintézet felszerelése évröl-évre mind gazdagabb és terv
szerű gyarapodást mutat. Ezt az időszakot 1848-ig kiváló tanárok:

I.
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Vajda Péter, Bloch (Ballagi) Mór, Pecz Gyula, Gregus (Gerő) Ákos 
működése tölti be

Jöttek ezeután ismét a gyászos evek. Az önkényuralom alatt csak 
az a középiskola nyerhetett nyilvánossági jogot, amely 12 tanerőt 
tudott alkalmazni. Ezen legnagyobb veszedelmében ismét az egy
ház volt az, amely segédkezet nyújtott a már-már örvény szélén 
álló intézetnek. 1856-ban tették meg a Békési esperesség egyház- 
községei az iskolát örök hálára kötelező alapítványaikat, amelyek
kel felfokozták a jövedelmet a szükséges fenntartási összegre. Ev
vel nyerte kezdetét a főgimnázium fejlődésének uj korszaka. Jeles 
tanárok egész gárdája tette látogatottá és virágzóvá, főleg Tatay 
István és Benka Gyula igazgatósága alatt az alföldnek mesze- 
környéken sokáig egyetlen főgimnáziumát. A tanulók létszáma 1861- 
ben már meghaladta a 300-at, 1881/82-ben 569-nyi fővel kulmi
nált, azután lassú csökkenéssel leszállt s hosszú évtizedek óta a 
jelen időkig 400 körül váltakozik.

Az iskola legújabb korszaka 1895 óta számítható. Ez időtől 
fogva részesült ugyanis államsegélyben; de ugyanez évben történt 
gimn kormányzásában is nagy változás. Az iskola fenntartója a nagy 
békési esperességből alakult arad-békési, békési és csanád-csong- 
rádi egyházmegye lett s a régi esperességi iskolatanács jog- és 
hatáskörét a három egyházmegye közgyűlésén megválasztott felü
gyelőbizottság vette át. Az arad-békési e. m. 1918-ban kiválván a 
fenntartók sorából, azóta két egyházmegye gondozza szeretettel in
tézetünket.

A régi épület az évek során szűknek bizonyulván, iskolánk 
1905-ben államtól nyert építési segéllyel Szarvas főuccájára néző, 
a kor követelményeinek mindenben megfelelő, kétemeletes uj épü
letet emeltetett, amely 1906. év őszén nyert felavatást.

A szarvasi főgimnázium történetét 200 oldalra kiterjedő ala
pos műben 1895-ben Benka Gyula, az intézet akkori igazgatója 
irta meg a Millenium ünnepére. E hatalmas munkát kiegészítik az 
1901—2. és 1902—3 tanévek értesítőiben megjelent monográfiák, 
melyeket ugyancsak Benka Gyula irt a főgimnázium 100 éves 
jubileumára.



Iskolánk az 1925 26. tanévben.
A tanév lefolyása. Alakuló értekezletünket 1925. augusztus 

31-én tartottuk. Az iskolai évet a szeptember hó első napjára k i
tűzött beiratkozással kezdtük. Ugyanezen napokon folytak le a ja
vító, pótló, külömbözeti és felvételi vizsgálatok. Késleltette az is
kolai munka megkezdését az egyházi főhatóság részéről a szarvasi 
gimnázium körébe utalt javító és pótló érettségi vizsgálat. Ennek 
írásbeli része szeptember 3—5. napjain volt s 8 és 9-én megtar
tottuk a szóbeli érettségit. A tanévet szept. 9-én nyitottuk meg is
teni tisztelettel az ó-templomban és a tornacsarnokban megtartott 
ünnepéllyel, amelynek keretében tanulóink előtt felolvastuk iskolánk 
fegyelmi törvényeit. A tanítás 10-én kezdődött s leszámítva az ál
lami és felekezeti rendtartás által engedélyezett s a kultusz kor
mány részéről újonnan elrendelt szüneteket a tanév végéig a ren
des mederben folyt. December 12 — 14. napjain magánvizsgálatokat 
tartottunk azon tanulókkal, akik a főhatóságtól erre engedélyt nyer
tek. E hó 14., 15. és 16-án ismét Írásbeli érettségit s 17-én szó
beli érettségit tett nehány, a múlt tanévről elmaradt s szeptember
ben javító érettségire utasított tanuló. A VIII. osztályban május 
15-ig tanítottunk s május 17— 19 napjain folyt le az osztályvizsga. 
Az I.—V II osztályokban június 11-ig tartott a rendes tanulás, az 
összefoglaló ismétléseket jún. 12., 14. és 15-én végeztük. A tanév
végi magánvizsgálatokat június hó 7-ike és 14-ike között folytat
tuk le. Június 11-én tartottuk osztályozó s 16-án záró értekezletün
ket. Az iskolai évet junius 18-án rekesztettük be műsoros ünne
péllyel, melynek kertében kiosztottuk érdemes növendékeinknek az 
ösztön- és jutalomdijakat.

Tanári testület. Tanári karunk ez évben nem mutat válto
zást. A tantestület egyöntetű működésére csupán Mendöl Lajos val
lástanárnak másfél havi távolléte hatott némileg zavarólag, aki 
egészségének helyreállítása céljából december és május havában, 
szabadságot volt kénytelen kérni. A tanárok legtöbbjének iskolai 
munkáját melléktárgyak tanítása, ifjúsági körök vezetése szaporítot
ta ; tantestületünk szerteágazó, buzgó tevékenységéről az iskola fa
lain kiviil főleg a keresk. szaktanfolyam, Luther-tanitónőképző, az 
iskolaszékek, továbbá nagy mérvben egyházi tisztségek betöltése,

II.
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hazafias, egyházi s közművelődési célú vállalkozások, előadások s 
felolvasások tanúskodnak.

Tanulóság. Növendékeink száma a tanév folyamán követke
zőkép alakult: az első hónapban beiratkozott 351, e szám az is
kola év végéig 366-ra emelkedett, ami a múlt évivel szemben 33 
főnyi apadást mutat, A csökkenés okát nem kizárólag annak tud
juk be, hogy a tanköteles gyermekek száma a világháború miatt 
kevesebb lett hazánkban s hogy az e’szakitott területekről immár 
nem kapunk tanulókat, hanem nálunk különlegesen abban keres
hetjük, hogy évről-évre fogy vidéki növendékeink száma. Valami
kor évtizedeken keresztül a tanulóságnak csak fele volt helybeli, a 
szülök közeb s távoli környékről bizalommal küldték gyermekeiket 
Szarvasra, mert ismerve az intézet jó hírnevét és szellemét nem 
féltették fiaikat semmiféle külső, káros befolyástól. Ma abban a tu
datban, hogy a világháború a közerkölcsiség terén is éreztette rom
boló hatását, jobban aggógnak gyermekeikért s — mint a tények 
mutatják — inkább azon intézeteket keresik fel, ahol bennlakás 
van. Bár nálunk az aggodalomnak nincs igazi alapja, amennyiben 
vidéki tanulóink, akik 34 polgári családnál vannak elhelyezve, a 
trnárok és a szállásadók kellő érintkezése folytán állandó felügye
let alatt vannak: mégis a bennlakás korszerű szükséglete arra kö
telez bennünket, hogy egy internátus létesítésének kérdésével ko
molyan folylalkozzunk. S van rá kilátás, hogy óhajunk a közel jö
vőben megvalósul. — A bejáró leánytanulók száma szintén megfo
gyott. A VKM-nek egy tiltó  rendelkezése értelmében a tanév ele
jén nem voltak felvehetők az alsó négy osztályba rendesen bejáró 
leányok. Az érdekelt szülők felfolyamodására a VKM. később meg
engedte, hogy 11, névszerint felsorolt lány november 1-től a tan
év végéig rendesen látogathassa az előadásokat. Egyéb, a tanuló
ság különféle viszonyait feltüntető adatok az értesítő statisztikai ro
vatában olvashatók.

Tanulmányi állapot. Az uj tantervnek a II. és részben 
VI. osztályra való kiterjesztése következtében szükségessé vált vál
tozások a tantárgy elosztásnál és az oktatásban nem okoztak na
gyobb nehézséget. Egy tantárgyat illetőleg azonban határozott hát
rányt jelent az uj tanterv észlelésünk szerint a humán gimnáziu
moknál. Az az újítás, hogy ez évben a szabadkézi rajz az V. és 
VI. osztályban 2 óra töbletet jelent s mert a tanulóság-a nem kö
telező, maga után vonta, hogy a két osztályból csak igen kevés 
növendék jelentkezett e különben fontos, Ízlést és ügyességet fej
lesztő művészi tantárgy tanulására. A egyetemes felügyelő úrnak 
azon rendelkezése folytán, hogy a német nyelv már az első osz
tályban is tanitassék, beállítottuk e tantárgyat az I. osztályba heti 1 
órában. — A tanári kar egységes szellemben, lehetőleg egyöntetű
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módszeres eljárással igyekezett tanítani és nevelni. Ecélból gyak
ran látogatta egymás óráit a tanév folyamán ; minden rendes ér
tekezletén ellenőrizte a tanulók előmenetelét, vagy hanyatlását Azon
felül tartott két módszeres és két ellenőrző értekezletet; ez utób
biaknak megállapodásait az érdekelt tanulók szüleivel, értesítőkkel 
közöltük. A tanulási végeredmény még mindig nem kielégítő, bár 
a múlt tanévihez képest némileg javult, amennyiben a bukottak 
százalékszáma 26 7-ről 24 86-ra csökkent.

Melléktárgyak taniiása. Rendkívüli tárgyak tanulására bő
ven adtunk alkalmat ez idén is növendékeinknek, Ám nagyobb 
számmal csupán a zene és az ingyenes ének tanulására vállalkoz
tak tanulóink. Egyébként magunk belátjuk, hogy koczkázatos do
log gyengébb tanulóknál a rendes tantárgyakra való alapos előké
szülés idejét nem kötelező elfoglaltságokkal megrövidíteni. Hiszen 
az olyan növendék is, aki nem tanul semmiféle melléktárgyat, a 
külömböző testnevelési ágazatok, továbbá önképzőkör, cserkészet, 
egészségtan, rajz s vallás órák miatt hetenkint több szabad dél
utánját kénytelen feláldozni. A múlttal szemben nagyobb mérvben 
vették igénybe a tanuló idejét ezenkívül a változatos színi, mozgó 
színházi, rádió, szavalati és tudományos előadások, amelyekre na
gyobbrészt csoportosan vezettük fel a tanulóságot. A rendes tan
tárgyakon kívül kötelező volt a VII. osztályban az egészségtan s az 
1.—IV. osztályban azevang. tanulók részére az egyházi ének tanu
lása. Az előbbit heti 2 órában Plenczner Lajos, az utóbbit 1 — 1 
órában Lang János tanította. A nem kötelező tárgyak közül: a 
gyorsírásban nyert oktatást 36 tanuló Wágner Géza, a szabad
kézi rajzban  6 t. Szokol Károly, a müénekben 67 t. Lang János 
tanár vezetése mellett. A francia  nyelvre hirdetett tanfolyam a tanév 
elején mutatkozott csekély érdeklődés miatt csak október közepén 
nyílhatott meg 23 növendékkel Söjtöri Károly tanár vezetése alatt. 
A német tanfolyam kevés jelentkező miatt nem indult meg. 
A zenét vonós hangszereken és zongorán 24 növendék tanulta vit. 
Szomjas Frigyes tanártól. Iskolánk azon van, hogy a nehány év 
előtt sikerrel megindult zenetanitás a jövő tanévben még intenzi
vebbé váljék, hogy e tekintetben megközelíthessük református test
véreinket.

Egyéb önkéntes vállalkozásokról, a tanulóságnak egyes 
körökbe tömörüléséről (önképzőkör, sportkör, cserkészet stb.) ké
sőbb külön fejezetben lesz szó.

Valláserkölcsi és hazafias nevelés. A gondjainkra bízott 
ifjúság vallás-erkölcsi érzületének irányítására és fejlesztésére 
azáltal törekedtünk, hogy a külömböző felekezetüeket tem 
plom látogatásra és az egyházi szent cselekményekben való 
részvételre köteleztük. A protestáns tanulók templomláto-
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gatását jelenlétünkkel ellenőriztük. A téli hónapokban bent az in
tézet épületében tartottunk ifjúsági isteni tiszteleteket, amelyeken 
az egyházi beszédet Mendöl Lajos vallástanár, december havában 
pedig helyette H. Szabó Imre ref. lelkész mondotta Úrvacsorához 
a szokásos előkészület (deprecatio) után két ízben : november 28-án 
és június 11-én járultunk protestáns növendékeinkkel. Résztvett 
ezenkívül iskolánk a községünkben lefolyt minden egyházi ünnep
ségen: igy dr. Pesthy Pál egyházközségi felügyelő úr Őnagyméltó- 
ságának beiktatási ünnepélyén, a Magyar Evang. Lelkészek Egye
sülete három napos közgyűlésén és számos vallásos estélyen.

Hálára kötelezte iskolánkat a Magyar Evangyelmi Keresztyén 
Diákszövetség, melynek képviseletében a protestáns egyháznak négy 
lelkes tagja: Podmaniczky Pál br., Deme László, dr. Csia Sándor 
és Tóth Kálmán május 25-én ellátogatott Szarvasra, hogy a hely
beli iskolák protestáns tanulóságát közvetlen érintkezéssel, buzdító 
intelmekkel a hitéhez való hű ragaszkodásban erősítse. Ugyané 
Diákszövetség szives meghívására intézetünk 17 növendéke Re- 
vuczky Vilmos tanár vezetésével részt vett az 1926 június 25—29. 
napjain Balaton-Endréden megtartott nyári konferencián.

Hasonlókép nagy gondot fordított tanári karunk a nem
zeti önérzet ébrentartására és fokozására; megragadott minden 
rendelkezésére álló eszközt és alkalmat iskolánk falain belül és kí
vül a hazafias jóérzés fejlesztése céljából.

Ünnepélyek. A tanulóság valláserkölcsi és hazafias nevelé
sének szolgálatában állottak a múlthoz képest tetemesen felszapo
rodott iskolai ünnepélyek.

Az első nagyobb iskolai ünnepélyt október 6-án  tartottuk a 
következő műsorral, melynek javarészét az Önképzőkör nyújtotta: 
1. Petőfi „A  rab oroszlán“ , szavalja Gazsó Mihály II/a o. t. 2. 
Október 6-ának jelentőségéről beszél Lerch József VIII. o. t. 3. 
Cserebogár, sárga cserebogár-rapszódia, zongorán játssza Kovács 
Béla VII. o. t. 4. Tompa : A phőnixröl, szavalja Maclian Judit VI. 
o. t. 5. Tulipán zongora-négykezes, játsszák Koffán Erzsébet V ili. 
és Zalán Magda VII. o. t. 6. Várady A nta l: Tizenhárom, szavalja 
Mázor József V ili o. t. 7. Himnusz.

Október 31-én résztvettünk testületileg a reformáció emlé
kezetének szentelt istenitiszteleten, amely után az intézet tornacsar
nokában a Luther-tanitónőképzővel együtt iskolai-ünnepélyt ren
deztünk a két intézet növendékei által nyújtott változatos műsorral. 
Az ünnepi beszédet Mendöl Lajos vallástanár mondotta.

November 28-án Széchenyi István emlékének hódoltunk kü
lön iskolai ünnepéllyel, melynek műsora: 1. Szózat, közének. 2. 
Magyar imádság Széchenyi Istvánhoz, szavalja Lestyán János V ili. 
3. Magyar ábránd, zongorán játssza Nagy Sándor VII, o. 4. Az
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ünnepély jelentőségét méltatja Söjtöri Károly tanár. 5. Vörösmarty: 
Az elhagyott anya, szavalja Danes Melinda V ili. o. 6. Varázsfu
vola, játssza az ifj zenekar. 7 Arany János: Széchenyi emléke
zete, szavalja Konrád Emil VII. o. 8 Himnusz.

Nagyobb ünnepéllyel hódoltunk március idusának. Műsora: 
1. Szózat, énekli a gimn. énekkara. 2. Bloch: Magyar rapszódia, 
játssza az ifj. zenekar. 3. Megnyitó beszédet mond Mázor József 
V il i o. 4. F iala: Magyar ábránd, zongorán játssza Donner Tibor 
VI. o. 5. Erdélyi Zoltán: Kössetek koszorút, szavalja Ősapay Irén 
V. o 6. Kéler Béla: Nyitány, zongorán játsszák Qéczy Ilona és 
Zalán Magda VII. o t. 7. Dalárinduló, énekli a gimnázium ve
gyeskara. 8. Kozma Imre: Petőfi szülei, hazafias dráma, elő
adta 8 fiú- és 3 leánynövendék. 9. Magyar induló, játssza az ifjú 
sági zenekar.

A tanévzáró ünnepély nagyobbszámú közönség jelenlétében 
az intézet tornacsarnokában folyt le Mivel a tanév foyamán a sok 
összetorlódott munka és ünnepély miatt nem tudtunk helyet adni 
az egyházi főhatóság által kötelezőleg elrendelt „Jóltevök iinnepé“ - 
nek, Saskó Samu igazgató ez alkalommal emlékezett meg beszá
molója elején az iskola jóltevöiről. Kiemelte, hogy intézetünk 
fennmaradását és fejlődését a) az evang. egyház áldozatkészségé
nek, b) a szarvasi kegyuraság földalapitványának s ej a volt in
tézeti tanítványok részéről megnyilatkozott, hálás kegyeletnek kö
szönheti. Az igazgatói beszámoló keretéül változatos ének- és ze- 
neszámok szolgáltak, melyekben egyes növendékek mutatták be 
tanévközben szerzett és fejlesztett ügyességüket.

Evvel koránt sincs kimerítve az iskolai ünnepélyek sorozata. 
Az önképzőkör által rendezett Herceg-jubileumról s a cserkészek 
két ünnepélyéről az illető helyen emlékszünk meg. Március 27-én 
a tanítás első óráján kegyelettel II. Rákóczy Ferencz emlékének ál
doztunk. Résztvettünk testületileg május utolsó vasárnapján a hő
sök temetőjében tartott gyászünnepélyen.

Végezetül e helyen tartom méltónak felemlíteni a tanulók ma
jálisát, amely május 29-én folyt le rendkívüli, eddig még nem ta
pasztalt részvétel mellett. A tavaszi mulatságot valódi ünnepéllyé 
emelte, hogy megjelent ezen a Szarvasi Öregdiákok Egyesületének 
számos tagja s az intézet iránti hálájának s az ifjúság iránti sze- 
retetének szép tanúbizonyságát adta, amikor a kivonulásban is 
résztvett s ifja-vénje érzelemben összeolvadva egész nap együtt 
örvendezett.

Fegyelem. A tanulóság erköícsfcgyelm i állapotát feltünteti 
a következő osztályozás. A tanári kar tiz hónapi tapasztalatai alap
ján a tanév végén 140 tanulót minősített példásnak, 155-öt jónak, 
s 16-ot tűrhető magaviseletéinek. Apróbb csintalanságok, szilajság-



bari megnyilatkozó életkedv okozták nagyobbára, hogy egyes ta
nulók, főleg az alsóbb osztályokban nem nyertek jobb magavise
leti jegyet. Súlyosabb fegyelmi esetünk csupán egy-kettő volt az 
elmúlt tanévben. Az első hónap végén két VI. o. tanulót kellett 
szigorúbb büntetéssel sújtanunk tanárukkal szemben tartott kihívó 
magatartás miatt Komolyabb uj tünet említendő fel, amelynél 
tantestületünk szintén a háború egyik utóhatását lá tja : több tanulót 
azért kellett büntetnünk, mert az iskolai vagyont nem kímélték s 
könnyelműen rongálták. Emiatt eltanácsolásra ítélt a tanári érte
kezlet december hó 1-én egy 11. osztályú, különben jó előmenetelő 
tanulót.

A tanári karnak nevelő munkájába állandóan igyekezett be
levonni a szülőket és szülöhelyetteseket Helyénvalónak tartjuk itt 
röviden megismételni némi aggodalmainkat afelett, hogy a meg
szaporodott ünnepek és szünetek és különösen a testnevelésnek in
tenzivebb felkarolása megrövidítik a szorgalmi időt, sok tanulónál 
kockáztatják a tanulási sikert s akadályul szolgálnak a fegyelme
zésnél is. Bár teljesen egyetértünk abban, hogy az újonnan elren
delt hazafias és emlékünnepek az ifjúság nemzeti önérzetét emelik, 
s hogy a kormánynak a testedzést célzó rendeletéi egy uj erős 
nemzedéket vannak hivatva teremteni; mégis, mivel azt észleljük, 
hogy a tanulóknak a rendes napi munkától való eltérítése nem 
hogy csökkent volna, hanem még megnövekedett: újból hangsú
lyozzuk, — résen kell lennünk, nehogy a növendékek tanulási 
kedve évről évre alacsonyabb színvonalra szálljon Nagyon sok 
időt vesz el a tanulók sportolási hajlama, mely főleg abban az 
irányban fajul el, hogy a mértéket tartani nem tudó ifjú a nagyok 
kedvtelése iránt érdeklődik és hiányos felügyelet esetén képes 
magát egész délután ott felejteni a sportpályán. Az ünnepélyekre 
való, időt pazarló előkészület s a nyilvánosság előtti szereplési si
ker viszont nem egy tanulót arra csábit, hogy komoly munka he
lyett a könnyebb, neki tetsző, őt szórakoztató és hiúságát kielégítő 
dolgokkal foglalkozzék Mindez, sajnos, háttérbe szorítja nála a 
kötelességérzetet és munkaszeretetet, miknek az ifjú lelkekben fel
élesztése és ébrentartása legfőbb gondunkat képezi. Ez a tapaszta
lat arra késztet bennünket, nevelőket, hogy teljes erővel igyekez
zünk visszatéríteni az ifjúságot a kötelességtudás terére. Nehéz a 
feladatunk, érezzük, főleg annak tudatában, hogy a háború követ
keztében megváltozott, megromlott világnézet miatt sok esetben 
egyenesen a szülők felfogásával szemben kell küzdenünk.

Egészség A tanulók egészségi állapota — bár előfordult ne
hány súlyosabb és 6 járványos betegségi eset — kielégítő volt. A 
gyilkoló kór mégis elragadta egy tanulónkat május 16-án. Nagy 
részvét mellett testületileg kisértük ki örök nyugvóhelyére Náfrády
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Józsefet, az V. osztály legjobb növendékét. Emlékét szeretettel őriz
zük szivünkben.

Hivatalos látogatás. Érintkezés a felettes hatóságok
kal. Február hó 8—10 napjain időzött nálunk dr. Lippay György 
tanker, kir, főigazgató, hogy tapasztalati alapon tudomást szerez
zen az iskola állapotáról és működéséről A hivatalos látogatása 
végeztével megtartott tanárkari értekezleten az alapos megfigyelő 
őszinteségével és közvetlenségével terjesztette elő a tapasztaltakra 
vonatkozó észrevételeit. Végül készséggel elismerte, hogy a tantes
tületben megvan az eredményes munkára való készség s törekvés 
még önemésztés árán is, s ha az eredmény mégsem áll mindenben 
arányban a fáradsággal, az jó részben, mint másutt is országszerte, 
a tanulóság kötelességtudásán múlik. Hálásan emlékszem meg a 
lefolyt tanévben a kormány megbízásából érettségi vizsgálatainkon 
megjelent Szlávik Mátyás nyug. teolog. tanár és dr. Gombocz Zol
tán egyet, tanár szerepléséről, amelyet feledhetetlenné tett számunkra 
intézetünk és ifjúságunk iránt kimutatott jóindulatuk.

De az őszinte köszönet és hála hangján kell egyúttal meg
emlékeznem arról az ügybuzgó támogatásról, amelyben felettes 
egyházi hatóságunk részesítette iskolánkat — elsősorban dr. Raf- 
fay Sándor püspök ur Öméltósága; az ő szerető atyai gondosko
dását az egész éven át állandóan éreztük. Az egyházkerületi és 
és egyetemes elnökség s tanügyi bizottságok, a velünk való érint
kezésben s ügyeink elintézésében jóakaratu buzgóságot tanúsítottak.

Jótékonyság. Adományok. Az iskolának nemesszivii ba
rátai, egyesek, intézetek és egyletek e tanévben is hálára kötelező 
áldozatkészséget mutattak intézetünk és ifjúságunk iránt adomá
nyaikkal, amelyekért őszinte köszönetünket nyilvánítjuk. Egyrészt 
igyekvő, de szegénysorsu tanulóink segélyezését s jutalmazását tet
ték lehetővé, másrészt az iskolai ünnepélyeknek s a tavaszi mu
latságnak sikerét mozdították elő bőkezűségükkel, nemeskeblü jó l- 
tevőink.

A) Jut a lom dijakra adtak. Szarvasi Takarékpénztár 1,000.000 
Szarvas község a Rákóczy-Tököly alapítványból 850.000, Törteli 
Lajos ceglédi lelkész 500,000, Szarvasi Hitelbank Rt. 500.000, 
Szarvasi Helyi Tanító Egyesület 250.000, Bozsó Ödön 375.000, 
dr. Rónai Sándor 300.000, dr. Áron Géza 300.000, dr. Tóth Pál 
10 koronás aranyat, Szarvasi Nőegylet 100,000, Szőllősi Márton 
100 000, Kovácsik János 100 000, Szarvasi Luther-szövetség 50.000, 
Protestáns Nőszövetség 2 drb 50 000 koronát.

B) A Benka-alapra  adakoztak: Nagy István Turkeve 100 000, 
dr. Nagy Sándor ügyvéd, Makó 100.000, dr. Melis János, Szarvas 
300.000, Bozsó Ödön 125.000, Kovácsik János, Békéscsaba 100.000



koronát Á Benka-emlékalap ez adományokkal és időközi kamatok
kal 1926. julius 1-én 25,089.200 koronára emelkedett,

C) A tanulók tavaszi mulatságára adakoztak a) terménybeli 
adományokkal: gr. Bolza Géza, Rétliy Vilmos, Simon András, 
Kovács László, Kugyela Balázs, Gyurissán Ferencz, Szarvas köz
ség, Robitsek Soma, Machan György, Honti Kálmán, ifj. Bányász, 
Fabriczy György, Krajner Béla; b) ■nagyobb pénzösszegben: 20)—
200.000 K-t adtak: Adamkovics Károly, gróf Bolza Pál, dr. Nagy 
Sándor, Szarvasi Takarékpénztár, Sziráczky Sándor, dr. Tóth Pál; 
100— 100.000 K-t adományoztak: Borgulya Pál, Dauda Mihály, 
Géczy Dezső, dr. Gerő Oszkár, Golián Lajos, Győri Antal, Klein 
Mór, Liszka Gyula, Manzel Gyula, dr. Mázor Elemér, özv. Nagy 
Sándorné, Paulovics János, dr. Pálka Pál, dr. Oláh Antal, id. K. 
Rónyai Bálint, Szokolay Pál, Tolnay Antal, Wigner Lajos; 50—50.000 
K-t adtak: özv. Andrási Pálné, Biki N. Imre, dr. Christian Kál
mán, dr. Déri Henrik, Fleischer Jenő, Hanzó János, Harsányi Pál, 
dr. vit. Haviár Gyula, özv. Holéczy Gusztávné, Hrabovszky M i
hály, Keviczky László, Kovácsik Gábor, Krausz Józsefné, dr. Les- 
tyán G György, Meitner Soma, M iklya Pál, dr. Papp András, 
Percei Jánosné, dr. Polnik János, Povázsay Gábor, Roszik János, 
Rotli Béla, Slajcho Sámuel, Szarvasi Hitelbank, Szarvasi Hitelszö
vetkezet, dr. Szlovák Jenőné, Teffert Károly.

(Egyéb iskolai célra adakozók neveit I. a könyv-és szertárak
nál, az ifj. egyesületeknél és az alumneumnál!)

Gyűjtések. Viszont tanítványaink szivében is megnyilatko
zott az áldozatkészség és könyörület nemes érzelme. Felsőbb hely
ről jött felhívásra két ízben adták össze növendékeink szerény fil
léreiket, amelyekből a Tanítók Eötvös-házára begyiilt 256.500 K, 
a Békésmegyei Árvízkárosultak javára pedig 880 000 K Azonfelül 
szívesen vásároltak irredenta iratokat, képeket, érmeket, sorsjegyeket, 
általunk ajánlott könyveket.

Segélyezés. Jutalmazás. A tanulóknak juttatott segélyeket 
és kedvezményeket feltüntetik a következő adatok:

a) Tanúijkedoezményben részesültek a tisztviselők gyerme
kei, akik a legalacsonyabb dijat fizették, azonkívül a jeles, jó elő
meneteli! s példás magaviseletű tanulók. Az elengedett összeg 
22,965 000 K.

b) Tápdijkedoezményt kapott 1 tanuló 1 q búza elengedé
sévéi.

c) A Tanulói Segélyegylet 2,820.000 K-t osztott ki s 395 
tankönyvet adott ki kölcsön.

d) Zenedijban elengedve 18 q búza.
e) A testnevelési járulékot (30.000 K) elengedtük 12 jeles 

növendéknek.
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f. ) A cserkész és tornakirándulások  alkalmával a jobb és 
szegényebb tanulók költségeit egészben vagy részben az illető ifj. 
egyesületek pénztára fedezte.

g. ) Ösztön- és )utalom di)ban  igyekvő és példás magavise- 
letü növendékeink közt kiosztatott 5,760,000 K. és 16 könyv. Rész
letezve : Rótli-Teleki-Johanna 750,000 K-ás ösztöndijából egyenkint
150.000 K-t kapott: Andrássy Dezső V ili., Szokol Zoltán V I I , Les- 
tyán János, Raskó Sándor és Danes Melinda V ili. o. t. — Szar
vas község, Rakóczy-Tököly 850,000 K ösztöndíját kapta And
rássy Dezső VIII. — Törteli Lajos 500,000 K adományából egyen
kint 250,000 K : Lestyan János és Raskó Sándor V ili.  — Dr Ró
nai Sándor 300,000 K : Szőllősi László V i l i ,  Dr. Áron Géza
300.000 K : Lerch József V i l i ,  Szarvasi Hitelbank 500.000 K. ado
mányából egyenkint 250,000 K : Szokol Zoltán V II , Manzel Béla 
V ili., Bozsó Ödön 450,000 K-ból egyenkint 125,000 K : Sámuel 
Lajos V ili., Demeter András VII. és Markovics János III., Ková- 
csik János 1C0,000 K-ból egyenkint 50 000 K : Petricz Zoltán VII. 
és Bolla József V ili., Szarvasi Takarék pénztár 1.000,000 K. ado
mánya 17 jutalomdijban osztatott ki 100 —100,000 K-t kapott: Blázy 
László IV., Kiss Margit III., Balázsik János I. a. és Szilágyi János 
I. b , 75—75,000 K : Bakay Péter III. és Kovács Béla VII.,
50—50,000 K : Kelló Gusztáv IV., Sámuel Jenő IV., Paulovics Sa
mu III., id. Roszik János II b. és Kovács Pál II. b., 40—40.000 K. 
Oláh András IV. és Bontovics Imre I I I ,  30—30.000 K : Csepregi 
János II. a , Liska László V., Liszka István II. b. és Ribánszky 
István IV. t. — dr. Tóth Pál 10 aranykoronás egészségtani juta
lomdiját kapta Szokol Zo'.tán V I I .— Szarvasi Helyi Tanító Egyesü
let 250,000 K-ból egyenkint 50,000 K-t kaptak: Kóczy Kálmán II. 
a.. Rohoska János VI., Koffán Erzsébet V I I I , Falusi Imre V. és 
Pataki János III. — Szőllősi Márton 100,000 K-ból 50—50,000 K : 
Liska József VII. és Szlovák Elemér III. — Szarvasi Luther-Szö. 
vétség 50,000 K. Szokol Zoltán VII., Szarvasi Prot. Nőszövetség 
50 000 K Danes Melinda VIII. — Szarvasi Nőegylet 100,000 K. 
adományából 40—40 000 K : Grünwald Sándor V. és Lancsa György 
VI., 20,000 K. tornaadijat Fazekas Pál VIII. nyerte — Sztra- 
nyovszky Géza és neje 200,000 K. ösztöndíjában Medvegy Mátyás 
VI., a 40,000 K-ban Szelényi T ibor 111. részesült — Végül a gim
názium kezelésében levő összes ösztöndijakból úgy mint a múlt 
évben — két díjat alakítottunk, kiegészítve egyenkint 50,000 K-ra. 
Az egyik ösztöndíj a következő neveket v ise li: Benka Gyula, Ta- 
tay István 2 db, Boczkó Dániel 2 db, Urzsinyi Andor, Chudoba Lu
kács, Bernát János, Haviár Dániel, özv. Kvacsala Jánosné, Po- 
nyiczky Máté, Izr. tanulók, dr. Mikolay István, Tepliczky János, Vo- 
zárik Pál, Szarvasi Nőegylet 3 db, Zsilinszky Mihály, Szarvasi fes
tők, Széesi Ede, Szemian Dani. Nemzeti Szövetség, Beyschlag-Töl-
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téssy, Raffinszky, Parti Ferencz, Székács József, Debreczeni, Né
meth István, Melis György és neje 2 db, özv. Ponyiczky György- 
né, 2 db, özv. Elefánt Jánosné, br. Solymossy Lajos. 3 db, dr. 
Áron Géza, Mikolay Mihály, dr. Müller Rezső másik 5 db ; a má
sodik dij a következők ösztöndíjából a laku lt: dr. Müller Rezső má
sik 5 db Láng Emil, Harsányi Pál, 2db, dr. Friedmann Ernő, özv, 
Péczely Béláné, Borgulya Pál 2 db, dr. Salgó Zoltán és neje, dr. 
Belopotoczky György 2 db. — Az első ösztöndíjat Szelényi László 
HL, a másodikat Cziglédszky János VI o. tanuló nyerte.

Könyvjutalomban részesüllek : Litavszky János VIL, Bohus Sa
mu, Karsay Sándor és Povázsay László IV., id. Janurik János, Ko
lozsvári János, Litauszky Pál, Tomasovszky István és Tóth Pál 
III., Enessey László és Gyurcsik András II. a., Podhradszky Já
nos II. b , Fodor Endre I a., Lustyik István I. b. oszt. tanuló.

Végezetül méltó a felemlitésre, hogy iskolánk növendékei kö
zül a lefolyt tanévben is többen vállalkoztak a kerületi tanulmányi 
versenyen való részvételre. A DEMKE által április hó 25-én Szege
den rendezett versenyen részt vett három V ili. o tanulónk : a ma
gyarból Manzel Béla, a történelemből Andrássy Dezső és a rajz
ból Madarász Mihály. Manzel Béla magyar dolgozatával az I. d i
jat nyerte. Jutalmul díszes elismerő oklevelet s 30 aranykoronát ka
pott a DEMKÉ-től.

A felsorolt tényekből és adatokból látható, hogy argóig, h. cv..
^Ű5@k a szarvasi gimn a lefolyt tanévben, működésének 124. évében a 

múlthoz képest nem csökkenő buzgósággal igyekezett nemes hiva
tását betölteni. A fáradságos, igazi elismerést oly ritkán nyerő ne
velési munkájához a tanári kar ösztönzést és lelkesedést meríthetett 
azon az idén felmerült örvendetes eseményekből, amelyekből ket
tőt érintek. A tanitványi hála hatalmas megnyilatkozását mutatja a 
volt növendékeknek országos egyesületté való tömörülése; biztató 
jövő tárul az iskola fejlődése elé uj felügyelőnk megválasztásával. 
Ezekről értesítőnk más fejezetei szólnak kimerítőbben

De ha volt örömben részünk, kegyelet sugalta kötelességünk 
megemlékeznünk arról a súlyos veszteségről, amely intézetünket 
az elmúlt tanévben érte.

Zsilinszky Mihály
1838 —  1925

1925. október 4-én költözött el az élők sorából Zsilinszky M i
hály, a szarvasi gimnázium egykori nagynevű tanára, a magyar tu
domány és a magyarhoni ev. egyház kiváló értékű férfia. Tün
döklő pályáját 1861-ben mint tanár kezdte a szarvasi gimnázium-
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ban, ahol maga végezte középiskolai tanulmányait. Tizennégy évi 
tanári működése maradandó nyomot hagyott az intézet történeté
ben Nagy tudását, a vallástan, magyar és történelem tanításánál 
közvetlen ismeretközlő képességét régi tanítványai hálásan emle
getik. 1864-től a gimnázium nagy könyvtárának őrévé választatott 
s ez időtől fogva gyors egymásutában adta ki kedvelt tankönyveit: 
h it- és erkölcstanát, széptanát a magyar költészet és szónoklat ké
zikönyvét, életiratos vázlatokban a világtörténetet, átdolgozta Dier- 
ner: Magyarország történetét. Ezenkívül sajtó alá rendezte Vajda 
Péter „Buda halálát“ , a Kossuth-dalokból gyűjteményt bocsájtott 
közre, lefordította Lecky művelődéstörténetét s értékes értekezésekkel 
gazdagította a szarvasi gimnázium évi értesítőit. 1874-ben vált meg 
az intézettől, hogy tágabb foglalkozási körben mutassa be sokra 
való hivatottságát s tehessen elévülhetlen szolgálatokat egyházának, 
hazájának. A közpályán való nagyarányú működésének ismertetése 
ez értesítő szűk keretein kívül esik — Nevét büszkén fogjuk em
legetni a protest, tanügy, egyház, a közművelődés, irodalom, tár
sadalmi és állami élet történetében.

Nagy halottunk temetésén október 6-án az iskola képvisele
tében Saskó Sámuel és Kutlik Endre jelentek meg, koszorút he
lyeztek a ravatalra és kondoleáltak az özvegynél — Legyen áldott 
emlekezete közöttünk!

Szeberényi László
1884-1926.

Értesítőnk nyomása közben július 12-én futótűzként terjedt 
el városunkban a hir, hogy Szeberényi László tanártársunk várat
lanul elhunyt. Férfikora teljében, 41 éves korában ragadta el a 
halál. 14 évig volt iskolánk szolgálatában, mely idő alatt egyaránt 
kiérdemelte felettes hatóságának becsülését s elismerését, békesze- 
retetével, benső testvéries érzületével kartársainak baráti vonzalm t 
s szelíd jó bánásmódjával, atyai szeretetével tanítványainak viszont- 
szeretetét, tiszteletét és háláját.

Született Békéscsabán 1884. szept. 18-án. Középiskolai ta
nulmányait Aszódon, Pozsonyban s Szarvason, a bölcsészeti fakul
tást Budapesten végezte. A szarvasi gimnázium f. ü. bizottsága 
1912-ben helyettestanárnak választotta meg az 1 osztály párhuza
mosítása miatt szükségessé vált magyar-latin tanszékre; 1917-ben 
véglegesittetett. Régibb keletű szívbaja észrevétlenül őrölte életere
jét, hirtelen bekövetkezett halála megrenditőleg hatott mindnyá
junkra. Julius 14-én kisértük cl utolsó uijára nagy részvét meg-



nyilatkozása mellett a gimnázium udvaráról, sírjánál Saskó Samü 
igazgató az intézet, két volt tanítványa az ifjúság nevében vett 
örök búcsút az elhunyttól. Szeretettel őrizzük emlékét szivünkben.

III.

Kormányzó-testület.
Iskolánk külső és belső ügyeit a fenntartó két egyházmegye 

közgyűlésein 6 évre megválasztott felügyelőbizottság intézi.
Ennek elnöke : dr. Melich János egyet, nyilv. rendes tanár. 

A /e/nök: Keviczky László, kiérd, esperes, kondorosi lelkész. Jegy
z ő :  Wünschendorfer Aladár tanár. Ügyész'. Dr. Sziráczky Já
nos ügyvéd. Tagok', a) A békési egyházmegyéből: Kovács An
dor esperes (Orosháza), Keviczky László lelkész (Kondoros), Kelló 
Gusztáv lelkész (Szarvas), dr. Bikády Antal e. m. felügyelő (Oros
háza), Réthy Vilmos (Szarvas) és dr. Sziráczky János ügyvéd (Szar
vas). b )  A csanád-csongrádi esperességből: Saguly János es
peres (Pitvaros), Purgly Emil főispán, e. m. felügyelő (Makó), Bró- 
zik Károly lelkész, (Tiszaföldvár), Halmi János ny. tanár (Hódme
zővásárhely), Jurenák Lajos földbirtokos (Pusztatenyő), egy tagsági 
hely Petrovics Soma kiérd, esperes halálával megüresedett, c.) A 
taná ri ka r részéről: hivatalból Saskó Samu igazgató és Kutlik 
Endre cimz. igazgató, pénztáros és gondnok; a tanári kar képvi
selőiként: Raskó Kálmán és Wünschendorfer Aladár, d.) A z elnök 
á lta l esetről esetre behívott ta g o k : Mendöi Lajos tanár, mint 
tápintézeti eforus, Wagner Géza tanár, pénztári ellenőr és Janurik 
Mátyás a gimnáziumi gazdaság vezetője.

Sürgősség, vagy egyes ügyeknek áthárítása esetén az állandó  
alb izottság  intézkedett, amelynek tagjai az alelnök elnöklete alatt 
a felügyelöbizottság helybeli tag ja i; ezen albizottság készítette elő 
a f. ti. bizottság elé kerülendő fontosabb ügyeket is A négytagú 
Gazdasági Tanács a gazdasági ügyeket intézte a bizottság utó
lagos jóváhagyásával. Az állandó albizottság a tanév folyamán több 
ízben ülésezett, a felügyelő bizottság két ülést tartott, szeptember 
26-án és junius 17-én. Az elsőn a legnagyobb sajnálattal vette 
tudomásul dr. Belopotoczky Györgynek, a gimnázium felügyelő
jének bejelentését, amelyben betegségére való hivatkozással állásá
ról lemond. A bizottság készséggel megállapította, hogy dr. Belo
potoczky mindenkor a legjobb tudással, ügybuzgalommal és a leg
nagyobb lelkesedéssel igyekezett felügyelői tisztét betölteni s ezért 
egyhangúlag halás köszönetét és elismerését fejezte ki neki mun
kásságáért.

A junius 17-iki f ii. bizottsági ülésnek kezdete valódi benső 
ünnepe volt iskolánknak. Ekkor iktattuk be tisztjébe a fentartó egy-



házmegyék egyházközségeinek egyhangú bizalmából megválasztott 
uj felügyelőt dr. Melich János egyetemi nyilv. rendes tanárt. Re
viczky László alelnöknek a bizottság nevében és Saskó Samu igaz
gatónak, a teljes szambán megjelent tanári kar nevében mondott 
üdvözlő szavai után az uj felügyelő megtartotta tartalmas megnyi
tóját, amely hangjának nemes egyszerűségével, mélyen szántó gon
dolataival, érzésének őszinteségével és melegével az összes jelen
voltakra mély hatást gyakorolt s amelyet a bizottság határozatából 
értesítőnk elején egész terjedelmében közlünk.

A gyűlés további tárgysorozata kapcsán a bizottság hálás kö
szönetét nyilvánította érdemes alelnökének, Reviczky Lszlónek az 
interregnum idején kifejtett eredményes és buzgó ténykedéséért. Há
lás kegyelettel emlékezett meg az elhunyt Zsilinszky M ih á ly ró lés 
Petrovics Somáról.

Petrovics Soma | mint szentesi ev. lelkész és a csanád- 
csongrádi egyházmegye esperese évek hosszú során át volt tagja 
a f ü. bizottságnak s mint ilyen rokonszenves egyéniségével, lel
kes ügybuzgalmával hervadhatatlan érdemeket szerzett az intézet 
fejlesztése és felvirágoztatása körül.

A tanári munka méltánylásának s a valódi érdem elisme
résének örvendetes bizonyítékát adta a bizottság azáltal, hogy Kat
iik  Endre 41 betöltött szolgálati évvel bíró tanárt megválasztotta 
címzetes igazgatónak  s egyszersmind elhatározta, hogy a tan
ügy érdekében felterjesztést intéz a püspök úr utján a VRM-hez 
nevezettnek a szolgálatban való további — de legalább egy évi — 
meghagyása iránt.
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Az intézet személyzete.
A) A tantestület, 

a) Működő tanárok.
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Tangyárgy és 
osztály
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ám

a 
a

1 Saskó Samu
r. tanár, igazgató 29 1897 é.5

I «
Latin V. 6

2
Jurás Lajos
rendes tanár, az I. b o 
főnöke, az 1. és VII. o. 
könyvtárának őre.

9 1917
m

ag
ya

r
la

tin

Magyar 1. b., 11. 
Latin 1. b. 18

3

Kutlik Endre
r. tanár, címzetes 
igazgató, az intézet 
gondnoka és pénz
tárosa, a filológiai 
szertár őre.

42 1884

la
tin

, 
gö

rö
g

Latin II. b. 
Görög VII., Vili.

17

4
Kutsinszky Béla
r. tanár, a II. a. o. főnö
ke, a ll. és az V. osz
tály könyvtárának őre.

6 1920

m
ag

ya
r

né
m

et Magy.ll. a., IV.,V. 
Néni. 1. b., IV., V. 
Egyh ének 1-1V.

18
(20)

5
Láng János

r tanár, a V ili. o. 
főnöke, a dalkar vez

20 1908 la
tin

né
m

et Latin II. a., Vili. 
Német 11. a., VII., 

Vili.
19

6
Mendöl Lajos
r. vallástanár, tápinté
zeti eforus, az itj gyám- 
intézet elnöke

17 1909

va
llá

st
an Vall 1 a., 1. b., 11. 

b„ 111., IV., V., VI , 
VII., V.ll Böl.Vlll.

19

7

Dr. Neumann Jenő
r. tanár. gimn. könyvtá
ros, a történet-fö draj- 
zi szertár, a régiség és 
éremgyűjtemény őre.

14 1912

tö
rté

ne
t

fö
ld

ra
jz Történet 11!., IV., 

V., V I , V ll, Vili. 18

8

Oláh Miklós
r. tornatanár, a gimn. 
Sportkör, a Vivó-céllö- 
vö, tanfolyam vezető
je, tornaszertár őre.

17 1910

to
rn

a
ví

vá
s Torna 1. a., 1. b , 

11. a , 11. b , 111, 
IV , V , V , Vll. 

Vili.

18

9
Plenczner Lajos
r. tanár, IV. o főnöke, 
ezen osztály könyvtá 
rának őre.

31 1895

.a«
? 2  

p  2Z : 0
<U «-

Természetrajz I. b.i 
II. a., IV., VI. Föld 
rajz 1. b , li. a , III- 
Egészségtan Vd.

18
(20)

10

Dr Ponyiczky Zoltán
r. tanár, a 11. b. o. fő
nöke, a természetrajzi 
szertár őre.

14 1920

te
rm

.-r
aj

z
fö

ld
ra

jz Term.-rajz 1. b , 
11. a , IV , VI. Föld 
rajz 1. b , 11. a , 111. 
Egészségtan Vll.

19
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11

12

Raskó Kálmán
r. tanár, az V. o. fő
nöke, a term.-t. szert, 
őre, számadási vizsg.

23 1908

m
en

ny
is

 -
t 

te
rm

.-t
. Mennyiségt. Il/a, 

Il/b, IV, V, VIII. 
Terin.-tan Vili.

20

Revuczky Vilmos
r. tanár, a VII. o. 

főnöke
14 1918

la
tin

gö
rö

g Latin VII.
Görög V., VI. 
Görögpótló VII.

18

13

Söjtöri Károly
r. tanár, az I/a o. fő
nöke, VIII. o. könyvt. 
őre, Vajda Önk. ein.

14 1921
m

ag
ya

r
la

tin

Magyar Vili. 
Latin 1/a, IV. 
Német 1/a.

16

14

15

Szeberényi László
r. tanár, a III. o. fő
nöke, ezen o. könyv

tárának őre

14 1912

m
ag

ya
r

la
tin

Magyar 111 
Latin 111., VI. 
Görögpótló Vili.

17

Szokol Károly
r. tanár, a rajzszert, 
őre, a Kárpát cserk. 
csapat parancsnoka

23 1920

ra
jz

Rajz 1/a. l/b, Il/a, 
ll/b, V , VI. 

Görögp. r. V I I , V ili. 
Rajzoló geom. 111. IV

18

16

W agner Géza
r. tanár, értekezleti 

jegyző, Gyorsirókör 
ein , pénzt, ellenőr.

16 1920

m
en

ny
is

.-t
 

te
rm

.-t

Mennyis.-t. l/b., 
111., VI., VII. 

Term.-tan VII.
20

17

Wünschendorfer
Aladár

r. tanár, a VI. o főnöke, 
ezen o. könyvtárának 
őre, a tanulói segély- 
egyl. ein., f. ü. b. jző.

24 1902

m
ag

ya
r

né
m

et

Magyar 1/a, VI. 

Német ll/b, 111, VI.
18

b) Hitoktatók:

18

19

Rózsa Jenő
r. kath. segédlelkész, 

hitoktató
3 1923 — Vallást. 1—Vili. 15

H. Szabó Imre
ref. lelkész, vallás

tanár
6 1920 — Vallást. 1—Vili. 5

20
Friedmann Hillél

főrabbi
5 1921 — Vallást. 1—Vili. 5
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c.) Bejáró óraadó.

E
‘ CO
N
C/JO
o

C L

Az óraadó neve 
és minősége

Mióta van 
az inté- 

« zétnél?

Mit tanít az inté
zetnél

H
et

i 
ór

ái


na
k 

sz
ám

a

21
Vit Szomjas Frigyes
tanitónőképzői tanár, 

a Zenekör elnöke
1923 Zenét 16

d.) Nyugalmazott tanárok.

F
ol

yo
sz

ái
n 

|

A tanár neve és 
minősége

T
an

ár
i 

év
ei


ne

k 
sz

ám
a Mióta van 

nyugalom
ban ?

Tantárgy

1 Melis János
r. vallástanár 10 1909

Vallástan, görögpótló 
irodalom

2 Sárkány Imre
r. tanár

32 1912 Történet, földrajz

B.) Az intézet alkalmazottai.

1.) Janurik  Mátyás a gimnázium gazdaságának vezetője 
1920. január 1 óta. 2.) Pecsenya Jánosáé a közétkező szakácsnő
je 1923. óta. 3.) Povázsai P á l pedellus 1906. óta. 4 ) M ravik  
P á l udvaros 1906. óta. 5.) Ribárszky János udvaros 1921. óta. 
6.) özo. Glembóczky Pálné  bejáró udvarosnő 1917. óta.



A tanulók névsora, vallása és lakóhelye.
I  a. osztá ly.

(Osztályfő : SÖ JTÖ RI.)
Árvái András ág. ev. Szarvas, Békésrn Évközben kilépett. 
Balázsik János ág. ev. „ „
Bankó István ág ev. „ „
Berta József ág. ev. Orosháza „

5. Chován József r. kath. Szarvas „
Czinkoczky Mihály ág. ev „ „
Darida Pál ág. ev. „  „ Ismétlő.
Dina János ág. ev. „ „
Dispiter Támuel ág ev. „ „

10. Fazekas Ferencz r. kath. Békésszentandrás, Békésm.
Fodor Endre ág. ev. Szarvas, Békésm 
Gärtner József ág. ev. „ „
Gerhát Pál ág. ev. „ „ Ismétlő.
Győri Ferencz ref. Békésszentandrás, Békésm.

15. Gyurissán János r. kath. Szarvas, Békésm.
Hartyányi József ref. „ „
Hegedűs Ferencz r. kath. Békésszentandrás, Békésm 
Holub Sándor ág. ev. Szarvas, Békésm.
Kasnyik András ág. ev. Szarvas, Békésm.

20. Kiss András r. kath. Békésszentandrás, Békésm.
Kiss M ihály ág ev. Szarvas, Békésm.
Kolompár Mihály ág. ev. „ „
Komlovszky Mihály ág. ev. „ „ Évk. kilépett.
Kondacs György ág ev. „ „

25. Kovács János ág ev. „ „
Kovács József ref. „ „
Kovács Libor r. kath. Endrőd, „
Krajcsovics Mihály ág. ev. Szarvas Békés-megye.
Krajzler János ág. ev. „ „ Ismétlő.

30. Kugyela György ág ev.

Magántanulók.
Békési János ág. ev. Pusztaföldvár, Békés-megye,
Dér István ág. ev. „
Harsányi Katalin ref. Gyoma,

V.

Összesen: 33.
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I. b. osztály.
(Osztályfő: JURÁS.)

Laukó Mihály ág. ev. Szarvas, Békés-megye.
Lustyik István ág. ev, „ „ Ismétlő.
Maczik János ág. ev. „ „
Majzik József r. kath, „ „

5. Mareczky Gyula r. kath. „ „
Medvegy Pál ág. ev. „ „
Melis György ág. ev. „ „
Melis Mihály ág. ev. „ „
Naszek Imre ref. Békésszentandrás, Békés-megye. Kilépett 

10. Palkovics Béla ág. ev. „ „
Pásztor Tibor r. kath. „ „
Pável István r. kath. „ „ Ismétlő.
Petrásovits Lajos r. kath. „ „
Podani Pál ág. ev. „ „

15. Proféth Róbert r. kath. „ „
Rágyanszky Pál ág ev. „ „
Revuczky László ág. ev. Alberti, Pest-megye.
Slajchó Mihály ág. ev. Szarvas, Békés-megye. Ismétlő. 
Szarka Gyula r. kath. Szarvas, „

20. Szecska Dezső r. kath. Kunszentmárton, Szolnok-megye.
Szilágyi János ág. ev. Szarvas, Békés-megye. Évk. kilépett. 
Szitó Mihály r. kath. „ „
Szebegyinszky Pál ág. ev. „ „
Thury György ág. ev.

25. Valach Dezső r. kath. Kondoros „
Wekerle László ág ev. Szarvas, ,,
Zvada Mihály ág. ev. „  „

Magántanulók.
Somkuti Sándor g. kath. Battonya, Csanád-m. Év elején nyílv. 
Tóth Mihály r. kath. Pusztaföldvár, Békés-megye.

30. Versényi Gizella ág. ev. „  „
Összesen: 30.

II. a. osztály.
(Osztályfő: KUTSINSZKY)

Bankó Mihály ág. ev. Szarvas, Békés-megye.
Bárány György ág. ev. „  „
Benczúr István ág. ev. „  „
Bontovics Ferencz r. kath Békésszentandrás, Békés-m.

5. Brózik Dezső ág. ev. „  „
Csepregi János ág. ev. „  „
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Dauda Sándor ág. ev. Szarvas, Békés-megye.
Dorogi Gusztáv ref. Békésszentandrás, Békés-megye. 
Ennessey László ág. ev. Vác, Pest-megye.

10. Fazekas András r. katli Békésszentandrás, Békés-megye. 
Fekete Bálint ág. ev. Szarvas, Békés-megye.
Finta Zoltán r. kath. Endrőd,
Frisch Sándor izr. Szarvas 
Gáspár György ág. ev. „

15. Gazsó Mihály ág. ev. Kondoros,
Győry István r. kath. Szarvas,
Gyurcsik András, ág. ev. ,,
Gyurisán Ferencz r. kath. ,,
Halász Endre ref. Csorvás 

20. Hankó Mihály ág. ev. Kondoros,
Holub Pál ág. ev. Szarvas,
Hruska Mátyás ág. ev. ,,
Janurik Pál ág. ev. „
Kasnyik György ág. ev .,,

25. Kiss Rezső r. kath. Szombathety, Vas-megye.
Kéry István ág. ev. Nagyszénás, Békés-megye.
Kochan János ág ev. Pitvaros, Csanád-megye.
Kóczy Kálmán ág. ev. Szarvas, Békés-megye.
Kolompár János ág. ev. „  „

30. Komlósi Károly ág. ev. „  „

Magántanulók.
Brózik Márton ág. ev. Tiszaföldvár, Szolnok-megye. 
Hrabovszky Pál ág. ev. Szarvas, Békés-megye.
Karkalik György ág. ev. Tótkomlós „
Kilényi László izr. Békésszentandrás, „

Összesen: 34.

II. b. osztály.
(Osztályfő: PONYICZKY.)

Hegedűs Ferencz ág. ev. Alberti, Pestm.
Kovács Pál ág. ev. Kondoros, Békésm.
Kozsuch János ág. ev. Szarvas „
Kozsuch Pál ág. ev. Kondoros „

5 Krajner Sándor r. kath. Szarvas, „
Laukó István ág. ev. „
Liszka István ág. ev. „ „
Litauszky György ág. ev. „ „
Lukács László izr. „ „

10. Molnár György ág. ev. Zsadány, Biharúi. Ismétlő.

)>
})

„  Eltanácsoltatott
}}
J)
)>
„  Ismétlő.
1)
))
))

))
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Mrena Mátyás r. katli. Békésszentandrás, Békésm.
Németliy Sándor ág. ev Szarvas, Békésm.
Nyemcsok Pál ág ev. „ „ Ism. Évk kilépett.
Podhradszky János ág. ev Tordas, Fejérm.

15. Revuczky Béla ág. ev. Alberti, Pestm.
ifj. Roszik János ág ev. Szarvas, Békésm. 
id. Roszik János ág. ev. „ „
Sárkány János ág. ev. „ „ Ismétlő.
Sárkány Pál ág. ev. „ „

20. Sinka László r. katli. Békésszentandrás, Békésm.
Sinkovicz János ág. ev. Szarvas, Békésm 
Szalai János r. katli Békésszentandrás, Békésm. 
Szmetanovics Lajos r. katli. Szarvas, Békésm.
Sztruhár János ág. ev. „ „

25. Ugray Gyula ref. „ „
Valach János ág. ev. „ „
Wallfisch László izr. „ „
Weisz János izr. „ „
Wekerle Ferencz ág. ev. „ „

Magántanulók:
30. Lang István ág. ev. Tótkomlós, Békésm.

Lendvay Tibor r. katli. Alberti, Pestm.
Robitsek Márta izr Szarvas, Békésm. Bejáró.
Szebedinszky Jolán ág. ev. Nagybánhegyes, Csanádm. Bejáró.

Összesen: 33.

III. osztály
(Osztályfő: S ZEB ER ÉN YI)

Baginyi Lajos ág. ev. Szarvas, Békésm.
Bakay Péter ág. ev. Apostag, Pestm.
Baricz Károly r. kath. Szarvas, Békésm.
Bartos Pál ág. ev. „ „

5. Benczúr Zoltán ág. ev. „ ,,
Bencsik András ág. ev. „ „
Birkás Mihály ág. ev. Orosháza, Békésm.
Bontovics Imre r. kath. Békésszentandrás, Békésm.
Borbély János ág. ev. Szarvas, Békésm.

10 Csontos György ág. ev. „ „
Demjén András ref. Öcsöd, „
Dina Mátys r. katli Szarvas, „
Fazekas László r. kath. Békésszentandrás, Békésm.
Galáth János ág. ev. Szarvas, Békésm.

15. Gaál Pál ág. ev. „ „
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Gerő János izr. Szarvas. Békés-megye.
Hanó János ág. ev. „ „
Hanzó Mihály ág. ev. Nagybánhegyes, Csanádin. Ismétlő. 
Hartyányi Jenő ref. Szarvas, Békésm.

20. Hricz György ág. ev. „ „
id. Janurik János ág. ev. Szarvas, Békésm. 
ifj. Janurik János ág. ev. „ „
Janecskó Pál ág ev. „ „
Kepenyes András ág ev. „ „

25. Kepenyes Pál ág. ev. „ „
Kiss János r. katb. Békésszentandrás, Békésm 
Kolozsvári János r. kath. Szarvas, Békésm 
id. Kondacs János ág. ev. „ „
ifj Kondacs János ág. ev. „ „

30. Kovács János ág. ev. „ „
Kovács Mátyás ág. ev. „ „
Kozák János r. kath. Békésszentandrás, Békésm.
Král Márton ág ev. Szarvas, Békésm.
Kriska Márton ág ev. Pitvaros, Canádm,

35. Kugyela János ág. ev. Szarvas, Békésm.
Lehoczky János ág. ev. „ „
Litauszky Pál ág. ev. Szurdokpüspöki, Hevesm.
Lukács Ferencz r kath Szarvas, Békésm 
Madarász István ág. ev. „ „ Évk. kilépett.

40. Mareczky Lajos r. kath. „
Markovics János ág. ev „
Medvegy János ág. ev. „
Medvegy György ág. ev. „
Meitner Pál izr. „

45. Melís Mihály r. kath. Kondoros,
Miklós József r kath. Szarvas,
Pálinkás Ferencz r. kath. Békésszentandrás, Békésm. 
Paulovics Soma ág. ev. Szarvas, Békésm.
Pataki István ág. ev. „  „

50. Proféth Ödön r kath „  ,,
Ruzsicska Sándor ág. ev. „  „
Schauer Lajos r. kath. „  „
Somogyi Mihály r. kath. „
Stefáni György ág ev. „

55. Szabó Pál r. kath „
Szelényi László ág. ev. ,,
Szelényi Tibor ág. ev. „
id. Szloszjar Pál ág. ev. „
ifj. Szloszjar Pál ág. ev. „

Évk. kilépett
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60. Szlovák Elemér ág. ev. „  „
Szopka Pál r. kath. Békésszentandrás, Békésm.
Szvák Pál ág. ev. Szarvas, Békésm.
Tomasovszky István ág. ev. Szarvas, Békésm.
Tóth Pál ág. ev. „  „

65. Trabach Pál ág. ev. „  „
Weisz Andor izr. Kunszentmárton, Szolnokm.

M agántanulók:
Baricz Mária r. katli Szarvas, Békésm. Bejáró.
Borka Gyula r. kath. ,, „
Kiss Margit ág. ev ,, ,, Bejáró.

70 Lang Julianna ág ev. Kondoros, Békésm.
Petrásovits Irén r. kath. Szarvas, ,,
Szvák Anna ág ev. ,, „
Tusjak György ág. ev. Tótkomlós, „

Összesen: 73.

ÍV. őszi ály.
(Osztályfő: PLENCZNER)

Bangya Sándor ág. ev. Szarvas, Békésm.
Blázy László ág. ev. Kiskőrös, Pestm.
Bohus Sámuel ág. ev. Szarvas, Békésm.
Donner Imre izr. „  „

5 Fabó Gáspár r kath. Békésszentandrás, Békésm.
Holub János ág ev Szarvas, Békésm.
Janurik Gyula ág. ev, Nagyberény, Somogyin.
Karsai Sándor ref. Békésszentandrás, Békésm.
Kelemen Dezső ág. ev. Szarvas, Békésm. Ismétlő.

10. Kellő Gusztáv ág. ev. „  „
Kiss István ág. ev. „  „
Klein László izr. „  „
Kozák András r. kath. Békésszentandrás, Békésm. Ismétlő.
Kugyela Balázs ág. ev. Szarvas, Békésm.

15. László József ref. Békésszentandrás, Békésm. Ismétlő.
Lengyel Ferencz r. kath. „  „
id. Litauszky György ág. ev. Szarvas, Békésm. 
ifj. Litauszky György ág. ev. „  „
Mareczky Sándor r. kath. „  „

20. Mauthner György izr. „  ,,
Mázor László ág. ev. „  „
Nemes Lajos ref. Öcsöd, Békésm.
Oláh András ref. „  ,,

I
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Papp Lajos ref. Szarvas, Békés-megye.
25. Podani István ág. ev. Szarvas, Békésm.

Povázsay László ág. ev. Tótkomlós, Békésm.
Roszik János ág. ev. Szarvas, Békésm 
Ribárszky István ág. ev. Szarvas, Békésm.
Sámuel Jenő izr. „  „

30. Slajchó Samu ág. ev. „  ,,
Simon Gyula r. katli. „  „
Sinkovicz György ág. ev. „  ,,
Szántó György izr. ,, „
Tákos Lajos ref, „  „

35. Teffert György r. katli „  „
Tóth Pál ág. ev. ,, ' „
Valkovszky Mihály ág, ev. ,, ,,
Varga Ferencz r. kath. „  „
Vas Béla ág. ev. „  „

40. Wigner Miklós izr. ,, „

M agántanulók:
Berninger Jenő r. kath. Kondoros, Békésm Évk. elején nyilv. 
Filyó Margit ág. ev. Szarvas, Békésm Bejáró.
Győri Ilona ref. Békésszentandrás, Békésm. Bejáró.
Holéczy Ágnes ág. ev Szarvas, Békésm. Bejáró.

45. Moldován Klára ref. Szarvas, Békésm. Bejáró.
Wekerle Zsuzsanna ág. ev. Szarvas, Békésm.

Összesen: 46.

V  osztály.
(Osztályfő: RASKÓ.)

Andrássy Jenő ág. ev. Szarvas, Békésm. 
Bankó Pál ág. ev. ,, „
Biró János ref. Gyoma ,.
Czinkoczky János ág. ev. Szarvas, Békésm, 

5 Czvörnyek Rezső r. kath „  „
Deutsch György izr. „  „
Droba István ág. ev. Mende, Pestni.
Falusi Imre ág. ev. Szarvas, Békésm. 
Grünwald Sándor izr. Szarvas, Békésm.

10 Gyuris Szilárd ág. ev. „  „
Hasuga József r. kath. ,, „
Klenk Gusztáv ág. ev. „  „
Kókai Géza r. kath. Tápióbicske, Pestm. 
Lászlóffy István r. kath. Orosháza, Békésm.
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15

20

Liska László ág. ev. Szarvas, Békésni. 
Litavecz János ág. ev. „  ,,
Molitórisz Pál ág. ev. „  „
Molnár Mihály ág. ev. ,, „
Náfrádi József ág, ev. „  „
Petyovan András ág. ev. ,, „
Szöllösi Pál izr. ,, ,,

Meghalt.

Tusjak Mihály ág. ev. 
Vitális Szilárd r. kath.

Magántanulók:
Bállá Sándor ref. Szarvas, Békésni.

25 üsapay Irén ref Gyoma. ,, Bejáró.
Pásztor Etelka r. kath. Szarvas, Békésni. Bejáró.
Petrásovits Gizella r. kath. Szarvas, Békésm. Bejáró.
Szrnka Erzsébet ág. ev „  ,, Bejáró.
Zima István ág. ev. „  ,,

Összesen: 29.

VI. oszíáli/.

(Osztályfő: W ÜNSCHENDORFER.)

Ablonczy József ref. Szarvas, Bekésni.
Belopotoczky György ág ev. Szarvas, Békésm.
Borka János r kath. ,, „
Czigléczky János ág. ev. ,, ,,

5 Donner Tibor izr. ,, ,,
Falusi Levente ág. ev. „  ,,
Győry Béla r. kath. Abony, Pestm.
Hovanyecz Zoltán r kath. Czibakháza, Szolnokul.
Kalló Aurél r kath Szarvas, Békésm. Ismétlő.

10. Kiss Mihály ág. ev ,, „
Koffán Károly r. kath. Szarvas, Békésm.
Kovács László r kath. Endrőd, „
Lancsa György ág. ev. Szarvas ,,
Lénárt Béla ref 

15 Medvegy Mátyás ág ev 
Meitner István izr.
Oncsik János ág. ev.
Palkovics István ág. ev.
Palkovics János ág. ev.

20 Pecsenye Pál ág. ev.
Rohoska János ág. ev.
1. Szabó Lajos ref.

Ismétlő.
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Szotyori István ref. Békéscsaba, Békés-megye.
Szöllösi Mihály izr. Szarvas, „

25. Szuhaj János ág, ev. „  „
Varga Kálmán ref. Gyoma, „
Weisz Tibor izr. Kunszentmárton Szolriok-megye.
Zahorecz János ág. ev. Szarvas, Békés-megye.
Zilaliy Kálmán ref. Békésszentandrás, „

Magántanulók :
30. Józsa László ref. Szarvas, Békés-megye.

Machán Judit ág. ev. „  „  Bejáró.
Ruzsicska Lajos ág. ev. Szarvas, „
Viszkok András ág. ev. Kondoros,,,

Összesen : 33.

VII. osztály.
(Osztályfő : Revucky)

Andrássy Dénes ág. ev. Szarvas, Békésmegye.
Balczó András ág ev.
Benczúr Béla ág ev. ,, „
Benczúr Mihály ág. ev. ,, ,, Ismétlő.

5. Brachna Gábor ág. ev.
Demeter András ág. ev ,, „
Droba Gusztáv ág. ev. Mende, Pest-megye.
Fiichsl Rezső r. kath Szarvas, Békés-megye.
Grőb János ág. ev Makó, Csanád-megye.

10. Konrád Emil r. kath. Szarvas, Békés-megye. Ismétlő.
Kovács Béla ág. ev. Orosháza, „
Krsnyák Mihály ág. ev. Szarvas, „  Ismétlő.
Liska lózsef r. kath. Szeghalom, ,.
Litauszky János ág. ev. Szarvas, „

15. Major István gör. kath, Kistelek, Csongrád-megye.
Nagy Lajos ág. ev. Szarvas, Békés-megye,
Nagy Sándor ág. ev. Tótkomlós 
Németh Béla ág. ev. Füzesgyarmat, .,
Petricz Zoltán ág. ev. Tótkomlós, „

20. Slajchó János ág. ev. Szarvas, „
Szokol Zoltán ág. ev. Szarvas, „
Zima Pál ág. ev. „  „

M agántanulók:

Balogh Sándor ref. Szarvas, Békés-megye.
Géczy Ilona r. kath. ,, „  Bejáró.
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25. Havranek Vilmos r. kath. „  • „
Ruzsicska Lajos ág. ev. „  „
Zalán Magda gör. kath. „  „  Bejáró.

Összesen: 27.

VIII. osztály.
(O sztályfő: Lang.)

Andrássy Dezső ág. ev. Szarvas, Békés-megye.
Bolla József ág. ev. Pusztaföldvár, „
Borgulya Mihály ág. ev. Szarvas, „
Bődi Lajos ref. Nagyszalonta, Bihar-megye 

5. Deutsch János izr. Szarvas, Békés-megye.
Fazekas László r. kath. Békésszentandrás, Békés-megye. 
Fazekas Pál ág. ev. Gyoma, Békés-megye.
Frank László izr. Szarvas, Békés-megye.
Gally Viktor ref. Nagyszalonta, Bihar-megye.

10. Győri Imre ref. Békésszentandrás, Békés-megye.
Janurik Mihály ág. ev. Szarvas, ,,
Kálló Sándor r. kath. „  „
Krizsán Mihály r. kath. „  ,,
Lerch József r. kath. „  „

15. Lestyan János ág. ev. ,, „
Madarász Mihály ág. ev. „  ,,
Manzel Béla r. kath. Nagyszénás, „
Mázor József ág. ev. Szarvas, „
Raskó Sándor ág. ev. „  ,,

20. Sámuel Lajos izr. ,, ,,
Stern Aladár izr. „  „
Szántó Emil ág. ev. ,, „
Szőllősi Imre izr. ,, „
Szöllösi László izr. „  „

25. Vincze Aladár ref. Nagyszénás, „

M agántanulók:
Danes Melinda ág. ev. Szarvas, Békés-megye. Bejáró.
Dózsa Aranka ág. ev. Szeged, Csongrád-megye.
Koffán Erzsébet r. kath. Szarvas, Békés-megye. Bejáró.

Összesen : 28. 
Végösszeg : 366.
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'V I.

Könyv- és szertárak.
G im názium i könyvtár. Őre dr. Neumann Jenő. Gyarapodott 

a) ajándék utján 81 művel, 81 kötetben, b) vétel utján 65 müvei 
111 kötetben s c) csere utján 2 miivel 5 kötetben. Levonva a Nem
zeti Casino könyvtárának csere fejében átengedett 5 mű 6 kötetben, 
a gyarapodás tisztán 143 mű, 191 kötet. Ajándékozók : Kálmán Re
zső (1 db.), a Konkoly-alapitványú m. kir. csillagvizsgáló intézet 
(1), a Földtani intézet (3), a miskolczi jogakadémia (1), Némethy 
János (1), dr Halász Imre (1), Közokt, minisztérium (2), dr. Neu
mann Jenő Jenő könyvtáros (2) és az egyes iskolák (69 értesítő). 
A könytár állománya az 1925/26. tanöv végén 22.153 mű, 
31,158 kötetben.

Ifjúság i könyvtárak. Őrei az alsó négy osztályban az osz
tálytanárok. V —V ili. a magyar nyelv tanárai. A vásárolt és kise
lejtezett művek figyelembe vételével a gyarapodás vagy fogyás:
I. osztálynál gyarapodás 12 mű, állomány 99 db., II oszt gyara
podás 2, állomány 75, III. o. fogyás 26, állomány 229, IV. o. gya
rapodás 3, állomány 210, V. o. gyár. 4, állomány 250, VI. o. gyár. 
1, állomány 257, VII. o. gyár, 1, állomány 277. Összes gyarapo
dás 29, mű, állomány 1627 mű.

Régiség- és éremgyüjteméuy. Őre dr. Neumann Jenő. A 
régiségtárt ajándékaikkal gyarapították : Mendöl Lajos tanár Györy 
Vilmos egy levelével, Ribárszky János udvaros egy amerikai kato
nai só- és borstartóval (Vladivosztokban szerezte mint hadifogoly, 
Liska László V. o. t. egy szarvas-aganccsal, Birkás Mihály gazdál
kodó egy db. kétcsövű elöltöltő vadászfegyverrel, Weisz Tibor VI.
o. t. 1 db bronzgyűrűvel. Gyarapodás 5 db, állomány 350.

Az éremgyüjtemény gyarapodása 73 db. Az ajándékozók a 
következők: Ribárszky János udvaros (5 nickel, 2 réz, 2 ón, 1 
ezüst, 6 papír), Roszjarovicz János ny. posta-altiszt (21 réz, 3 vas, 
3 nickel, 1 ón, 5 ezüst), Kiss Mihály banktisztviselő (3 ezüst), 
Schauer Lajos III. o. t. (2 réz, 1 ón), Baginyi Lajos III. o. t. (1 
réz), Ruzsicska Sándor 111. o. t. (1 réz, 1 vas), Pálinkás Ferencz, 
Somogyi Mihály, Szabó Pál és Tóth Pál III. o. tanulók (1— 1 réz), 
Kovács János III. o. t. (7 réz, 1 bronz, 2 nickel, 1 ezüst). Állo
mány a tanév végén 4484 db.

F ö ld ra jz i es történeti szertár. Őre dr Neuman Jenő. Nem 
gyarapodott. Állománya 341 db

7ermészetrajzi szertár. Őre dr. Ponyiczky Zoltán. Itt nincs 
a múlt tanév óta változás. Állomány 8002 db.

Természettani szertár. Őre Raskó Kálmán. A tanév folya
mán történt beszerzések; 1 db, hangszóró a rádióhoz 16 m. ve-
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zetékkel 2,071,600 K., 2 db. erősítő cső 770,000 K., anódakku- 
mulátortelep 1.120,000 K., 2 pár telefon-kagyló á 4000 ohm.
380.000 K., faláda az anódtelephez 60,000 K., Rádiókönyv (Török)
58.000 K. — Ezenkívül beszerzett a szertár többféle fogyasztás alá 
kerülő anyagot, járatta a „Természettudományi Küzlöny“ -t s a Ter
mészettudományi Társulat egyéb kiadványait, valamint az „Illus
trierte Technik für Jedermann“ folyóiratot s a „Rádió Ujság“ -ot. 
A szertár állománya a tanév végén 705 eszköz, 1653 db. 9 mű 
13 kötetben 15,688.300 K. értékben.

A vetíthető képek gyűjteménye áll 1731 db.-ból.
Rajzszertár. Őre Szokol Károly. Állománya változatlan,1314 db.
F ilo ló g ia i szertár. Őre Kutlik Endre. Gyarapodott 2 képpel 

és 1 könyvvel. Állománya 31 db. szobor, 60 db. gemma, 113 kép, 
25 könyv, 16 db. folyóirat és 739 diapozitív kép.

Tornaszertár. Őre Oláh Miklós A román megszállás követ
keztében tönkrement testnev. félsz, pótlásául intézetünk felfolyamo
dására a VKM. 18,431/1926. XIII. számú rendeletével 90,000,000 K. 
összeg erejéig testnevelési szereket készíttetett s szállitatott le az 
iskola részére. A tanév zárta után leérkezett tornaszereket jövő tan
évi értesítőnk fogja közölni.

Bútorzat, felszerelés. A gimnáziumi épület bútorzatánál uj 
beszerzés nem történt, az ablakok javítása 5 millió, a padoké 4'5 
m illió K-ba került. A felszerelés értéke azonban emelkedett. Az 
oláhok által megrongált olajfestményeink közül Tessedik képét Beer 
akadémiai festő 1,000,000 K-ért művésziesen restaurálta, Bartho- 
lomeidesz Kálmán ny. máv. felügyelő, volt tanítványunk 5 olajké
pet (2 Haan Antaltól, 2 Endreytől, 1 ismeretlen szerzőtől való) 
javított ki szakszerű ügyességgel, fáradságáért semmiféle dijat nem 
számítván. Kutlik Endre tanártársunk 2 értékes művel gazdagította 
díjtalanul képgyűjteményünket azáltal, hogy olajban megfestette dr. 
Raffay Sándor püspök úrnak s Mocskonyi József volt igazgatónak 
mellképét.

Az intézetnek itt felsorolt nemeslelkü barátai, akik a külön
féle felszerelési tárakat ajándékaikkal, tehetségükkel gazdagították, 
fogadják e helyen is hálás köszönetíinket.

VII.

Ifjúsági egyesületek.
Vajda Péter önképzőkör. Elnöke Söjtöri Károly. A kör 104 

taggal alakult meg. Tisztviselői lettek : Lerch József V III. alelnök- 
titkár, Andrássy Dezső V ili. főjegyző, Raskó Sándor VIII. aljegyző, 
Kovács Béla VII. pénztáros, Szokol Zoltán VII. ellenőr, Manzel Béla



-  36

VIII. levéltáros, Fazekas Pál VIII. háznagy. A kör az alakuló gyű
lésen kivül 20 rendes ülést tartott, amelynek tárgysorozatán 50 sza
valat, 30 versmunka, 1 műfordítás, 4 prózai dolgozat, 5 szabad 
előadás és nagyszámú birálat szerepelt. Az október 6-iki, novem
ber 28-án tartott Széchényi-iinnepély és a március 15-iki iskolai 
ünnep műsorának javarészét az önképzőkör szolgáltatta. Kizárólag 
a kör rendezte május 2-án a Herczeg Ferencz ünnepélyt, melynek 
műsora : 1. Megnyitó beszéd. Tartja Lerch József V ili. 2. Herczeg 
Ferencz „A  h id “ c. drámáját ismerteti Mázor József V ili. 3. Her
czeg F. irói müködösét méltatja Szőllősi László V ili. 4. Himnusz. 
Az ünnepélyeken kiváltak: Lerch József, Mázor József, Lestyán Já
nos, Danes Melinda, Koffán Erzsébet V ili., Szokol Zoltán, Konrád 
Emil és Zalán Magda VII. o. t. Dicséretesen szerepeitek a rendes 
üléseken is az említetteken kivül még: Andrássy Dezső, Manzel 
Béla V III., Grőb János, Kovács Béla, Major István és Petricz Zol
tán VII. o tanulók.

A kör vagyona a tanév végén 662,000 K.
2. Sportkör. Megalakult Oláh Miklós vezetése alatt szept. 

19-én 50 taggal. Gyakorló óráit pénteken 5 —7-ig tartotta. Ezenkí
vül az ősz és tavasz folyamán két délután voltak gyakorló órák az 
atlétikából, ezek a téli hónapokban a tornaterem hiányos felszere
lése és fűtési nehézségek miatt szüneteltek. — A Céllövő tan fo 
lyam  október elején alakult 66 taggal. A céllövők szakaszonkint 
heti 4 órában gyakorolták magukat, évzáró versenyök junius hó 17-én 
volt. A sportkör működésének eredményéről tanúskodnak időrend
ben a következő versenyek :

A Hősök kegyeleti ünnepén november hó 2-án megtartott 
staféta versenyben a gimn. Sportkör első lett.

Részt vett 10 tanulóval 1926 május 23-án a Békéscsabán 
megyei selyemzászlóért vívott atlet kai küzdelemben, ahol 10 csa
pat közül a 111. helyezést érte el. I, dijat nyert: Fazekas Pál V ili. 
a sulydobásban (40 32 m. ), II d ija t: Zima Pál VI. a távolugrás
ban (5 88 m ), 111. dijat nyertek: Bolla József Vili sulydobásban és 
Cziglédszky János VI. a gerely vetésben. Harmadik lett sportkörünk 
a 4x100 m. staféta-futásban. — A budapesti országos atlétikai 
versenyen szép eredményt ért cl intézetünk 6 tanulója.

A tanulók tavaszi mulatsága napján, május 29-én rendezte 
sportkörünk meghívásos intézetközi atlétikai versenyét, amelyen 
részt vettek a békéscsabai felső mezőgazdasági iskola, a békéscsa
bai reálgimn. a békési ref. reálgimn. és intézetünk csapatai. E ver
senyen sportkörünk ötös csapata a sulydobásban 1., a diszkoszve
tésben 11-ik, a gerelyvetésben és stafétafutásban 111-ik lett. Egyéni
leg k itűntek: Fazekas Pál Vili. (sulydobás 10 52 m. I. dij), Czig
lédszky János VI. (sulydobás 11., gerely 111. és diszkosz 111. dij),
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Zima Pál VII. (távolugrás ll-ik), Lászlóffy István V. (futás 11-ik.) 
Sportkörünk a footbalt, a vívást, továbbá úszást, evezést a felsze
relés hiánya miatt eddig alig kultiválhatta. Miután a VKM. az 
oláhok által elrabolt s tönkretett tornaszereket a tanév végén pó
tolta, kilátás van rá, hogy sportkörünk minden ágazatában jelentő
sen fellendül.

3. Cserkészet. Cserkészeink Szokol Károly pa-ancsnok ve
zetésével lankadatlanul tovább buzgólkodtak A Magyar Cserkész- 
szövetség a tanév programmjául a Nemzeti Nagytáborozás előké
szítését tiizte ki, az erre való lelkiismeretes készülés foglalkoztatta 
főleg egész éven át a 32 felavatott és 20 újonc cserkész fiút. A 
csapat pénztárának gyarapítására febr. 24-én tábortűzi ünnepélyt 
rendezett, amelyen a nagyszámú érdeklődő közönség előtt Szokol Ká
roly parancsnok a táborozást ismertette, a gazdag műsort szavala
tok, cserkészdalok éneklése, zeneszámok, egy rádió és egy cser
készjelenet előadása tették változatossá. A cserkészfelavató ünne
pély május 9-én folyt le az intézet csarnokában a következő mű
sorral : 1. Felvonulás. Ének 2. Szabadgyakorlatok zenére. 3, Ün
nepi beszéd, mondja Saskó Samu igazgató. 4. Ifjúsági zenekar ját
szik kuruczdalokat. 5. Fogadalomtétel. 6. Szaval Lestyan János 
Vili. o. t. 7 Pányvavetés, krinolinozás és sátorverés bemutatása. 8. 
Czigányok a táborban, cserkészjelenet. 9. Hunyadi induló, játssza az 
ifj. zenekar. — Az ünnepélyeken önkéntes adományokból befolyt 
2,729,250 K.; az érdeklődőknek és adakozóknak hálás köszönetét 
fejezi ki a csapat, elsősorban gr. Bolza Géza urnák 500,000 K. 
adományáért. A cserkészcsapat vagyona volt a tanév végén 
3,129,590 K , továbbá 84 db. könyv és térkép 754,652 K. érték
ben és 85 db. tábori és műszaki felszerelés 12,314,000 K , értékben.

Julius 11-én indult el a Kárpát-csapat a Nagytáborba Ká- 
posztásmegyerre, a szegénysorsu cserkészek kiadásait a készpénz
tökéből fedezve.

4. Szegény tanulókat segitő egyesület. Elnöke : Wiin-
schendorfer Aladár. Megalakult a tanév elején. Kiosztott 2.820.000 
korona pénzsegélyt. Bevétele 1926 julius 3-ig 3,235.230 korona, 
kiadása 2.82.000 korona. 467 drb. kölcsönkönyv képezi azonfelül 
a segélyegylet tulajdonát. Ezekből kiosztásra került 395 darab a 
jelentkező szegénysorsú tanulók közt.

5. Ág. hit. ev. fiókgyámintézet. Elnöke: Mendöl Lajos.
Megalakult 196 taggal. Zárszámadása a következő adatokat mutat
ja : Maradvány az 1924/25 tanévről 1570 K. Az 1925/26 tanévi 
gyűjtés 818.000 K. Ezen összegből adott:

1. Az E. E. E. gyámintézetnek 215,000 K-t.
2. A szarvasi árvaháznak 600,000 „
Maradvány az 1926/27 tanévre 4,570 korona.
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Az ifjúsági gyámintézet 19 évi fennállása alatt 9904 47 arany
koronát és 1,537.576 papirkoronát adott jótékonycélu protestáns 
jellegű intézményekre.

6. Gyorsírókor. Elnöke : Wágner Géza tanár. Ifjúsági el
nöke : Petricz Zoltán Vll. o. t. Titkára és jegyzője : Borgulya M i
hály. Pénztárosa: Demeter András Vll. o. t. Könyvtárosa : Németh 
Béla Vll. o. t. Tanfolyamvezetöje: Petricz Zoltán Vll. o. t. A ta
gok száma 36 volt, kik valamennyien a Nagy Sándor féle gyors
írást tanulták. A tanítást egy tanfolyamvezető segítségével Wágner 
Géza tanár látta el. A kör a tagok részére két folyóiratot járatott: 
A Népszerű Gyorsírót és a Szegedi Gyorsírót A tanítás dija a 
tagdíjjal együtt évi 3 aranykorona volt. Szorgalmukkal és előme
netelükkel kiváltak: Markovics János 111 o. t., Medvegy Mátyás 
VI. o t. és Rohoska János VI. o. t.

7. Ifjúsági énekkar. Vezetője: Lang János. Betanult négy 
szolamú énekek: Himnusz, Szózat, Dalárinduló, Erős vár nekünk, 
Gályarabok éneke, Gyászdal, (Hol minden kíntól), Veni sancte, 
Gaudeamus igitur. Szerepelt az iskolai ünnepélyeken. Tagjainak 
száma 62.

8. Zenekar. Vezetője Vit. Szomjas Frigyes. A kör 30 tagja 
közül 12-en külömböző alakulatokban az iskolai ünnepélyeken mű
ködtek közre ügyesen előadott magyar és klasszikus zeneszámok
kal. Vagyona 10 db. zeneszer kb. 20 millió korona értékben. — 
Iskolánk újabban egy hangverseny-zongora beszerzésére indított 
gyűjtést, e célra adakoztak ez idén dr. Gombocz Zoltán egyet, ta
nár 1,000,000 K. Wagner Géza 332.800 K. Fogadják adományukért 
az intézet hálás köszönetét.

Vili.

Alumneum
(Közétkező.)

Vezetője: Mendöl Lajos eforus.
A tanév folyamán beiratkozott ebédre : 26 tanuló, 2 tanár, 1 

s. lelkész. Vacsorára: 24 tanuló, 1 s. lelkész. Tanévközben elköl
tözés miatt kilépett 1 tanuló. Fizettek az egész tanévre a csak 
ebédre járók 4 q. búzát, 3 kg. zsírt, ebéd és vacsoráért 6 q. bú
zát és 5 kg. zsírt. Kedvezményes volt 1 tanuló és pedig 1 q bú
za elengedéssel.

A közétkező céljára adakozott: „Szarvasi Hitelbank“ 300,000 
K-t. Szuplikáció utján befo lyt: 26,410.050 K.

A kormányzó testület az 1926/27 tanévre a tápintézeti dijat a 
a következőkép állapította m eg:
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a. ) ebéd és vacsora dija egy hóra 20 pengő.
b. ) ebéd dija egy hóra 15 pengő.
A tápdijak félévenként előre fizetendők. Tájékoztató étrend a 

következő :

Vasárnap. Délben: Húsleves, lnis, 
káposzta, kéthetenként 
sült tészta.

Hétfő. Délben'. Rizsleves,
zöldbab, vagy passzi- 
rozott borsó, sült

Kedd. Délben: Húsleves, hús,
burgonya főzelék.

Szerda. Délben: B a b 1 e ve s,
gyúrt tészta.

Csütörtök. Délben: Falsleves, sült 
babfőzelék.

Péntek. Délben . Falsleves, pör
költ galuskával.

Szombat. Délben: Bableves,
gyúrt tészta.

Este: rizs tejbe, vagy griz tejbe.

Este : Savanyú vagy paprikás 
burgonya.

Este: Köményleves, lepény.

E ste : Káposzta hússal.

E ste : Rakott burgonya, vagy 
tarhonya.

E ste : Tört burgonya.

E s te : Gulyás.

IX.

Érettségi vizsgálatok.
1. Az egyházi főhatóság intézkedése alapján a bányai ev. 

egyházkerület négy középiskolájának pótló és javító érettségi vizs
gálatai a mi intézetünkben folytak le és pedig :

A) A szeptemberi vizsgálatok írásbeli része a hó 3—5. nap
jain, a szóbeli 7 és 8-án folyt le Kovács Andor esperes, mint 
püspökhelyettes elnöklete mellett, a kormányt dr. Szlávik Mátyás 
nyug. theol. tanár képviselte. Teljes érettségihez járult 10 tanuló. 
Ezek közül jól érett le tt: Steiner Lajos; érett 3 : Farkas Sándor, 
Hentschel Helmut és Marsall János. Visszavettetett 2 hóra 5, 
egész évre 1 tanuló Javítóvizsgát tett 9 tanuló, akik közül érett 
lett 5: Hanyec Vince, Jakuba Pál, Leichner Zoltán, Illyés László 
és Toperczer András; 4 tanuló a decemberben tartandó második 
javitóvizsgálatra utasittatott. A görög nyelvből kiegészítő vizsgálatot 
tett Murányi György elégséges eredménnyel.

B) A decemberi vizsgálatok e hónap 14, 15. és 17. napjain 
folytak le ugyanazon vizsgálóbizottság előtt, mint szeptemberben. 
Teljes érettségihez járult 1, javítóhoz 8 tanuló. Érett lett valameny- 
n y i: Dózsa Aranka, Kovács Csaba, Kozma György, Nagy József,
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Petri Endre, Rózsa Béla, Schamburg Andor, Vigh Ferencz és 
Weiczner László.

2, Az 1925/26. tanévvégi érettségi vizsgálatok Írásbeli része 
május hó 20—22. napjain, a szóbeli junius hó 21—24. napjain 
volt. E vizsgálatokon újból Kovács Andor püspökhelyettes elnö
költ, az állami felügyeletet pedig dr. Gombocz Zoltán egyet, nyilv. 
r. tanár gyakorolta. Érettségire jelentkezett az összes V ili. o. ta
nuló, továbbá a múlt évről 2; egy tanuló az osztályvizsga után 
visszalépett. Írásbelit tett 28, valamennyi szóbelire bocsáttatott. Je
lesen érett lett 7: Andrássy Dezső, Frank László, Lerch József, 
Lestyan János, Manzel Béla, Raskó Sándor és Szőllősi László. Jól 
érettek 9-en: Bolla József, Danes Melinda, Deutsch János, Faze
kas László, Kotfán Erzsébet, Krizsán Mihály, Madarász Mihály, 
Sámuel Lajos és Szántó Emil. Éretlek 12-en: Borgulya Mihály, 
Bődi Lajos, Fazekas Pál, Győri Imre, Janurik Mihály, Kálló Sán
dor, Mázor József, Stern Aladár, Szabó József, Szakács János, 
Szőllősi Imre és Vince Aladár. A görögből kiegészítő vizsgához já
rult két tanuló közül megfelelt egy: Fábri Mihály.

Az érettségizett növendékek közül 4—4 választotta a jogi és 
orvosi, 3—3 a gyógyszerészi és kereskedői, 2 — 2 a gazdasági, 
tanári és textilipari, 1 — 1 az államrendőri, állatorvosi, jegyzői, papi, 
tornatanári, vasúti és zenei pályát; otthon marad 1 növendék.

X .

Iskolánk és volt tanítványaink.
I. Szarvasi Öregdiákok Szövetsége.

A szövetség megalakulásával egy régebbi keletű szép terv 
vált valóra. Az intézet egykori kiváló növendéke, nagynevű püs
pökünk: dr. Raffay Sándor vetette fel az eszmét és 1925. junius 
hó 20-án az ő volt osztálytársainak 40 éves találkozóján nyert az 
határozott formát.

Hoitsy Pál iró, v. orszgy, képviselő, Szontágh Tamás dr. 
udv. tanácsos, földt. int. igazgató, Bartóky József vbtt. nyug. ál
lamtitkár, iró, Raffay Sándor dr. ev. püspök, Mihályi Zoltán ma
gyar-francia bizt int. v. igazgató, Ziinszky Béla Beszkár r. t. igaz
gató, Mészáros János ny. főjegyző, Asztalos Sándor ny máv fő
felügyelő, Szabó János postatáv. főfelügyelő, Kemény Géza gazd. 
főtanácsos, m. kir. gazd. főigazgató, dr. Schall Kálmán orvos, He
gedűs Kálmán árvaszéki elnök, Mály Lajos cukorgyári főtisztviselő, 
Ónody Szabó Károly ny. kir. ügyész, Simkovics Jenő ny. máv. fel
ügyelő, Konok Tamás ny. min. tanácsos, Küzdényi Szilárd főmér
nök, Kemény Gyula ny. máv. főfelügyelő, Sárkány Béla újságíró,
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Gönczi György p. ü. osztálytanácsos, Kemény Ferencz posta táv. 
felügyelő, Szántó Soma gimn. tanár, Szlávy Kálmán ny. bank fő- 
tisztviselő, Szlovák Jenő műszaki tanácsos, Valentinyi István mér
nök, Hellebranth János dr. ügyvéd, Szuhovszky Lajos dr. ev. val
lástanár, Szuhovszky Gyula ev. vallástanár voltak azok, akik a 
szövetséget megalapozták

A junius 20-iki találkozóra már azzal a célzattal hív
tak meg vendégül régebbi évfolyambeli és fiatalabb volt szarvasi 
diákokat, hogy a szövetkezés eszméjét felvessék. Az üunepélyes ösz- 
szejövetelen a találkozót összetoborzó Kemény Gyula ny. máv. fő
felügyelő üdvözlése után Raffay lelkes buzditő szavakkal indítvá
nyozta a Szövetség megalakítását s az egybegyűltek a legnagyobb 
lelkesedéssel tették magukévá az igaz örömmel, megértéssel fogadott 
indítványt. Egyhangú határozattal kimondták, hogy megalakítják a 
Szövetséget és dr. Bartóky József, dr. Raffay Sándor, dr. Szon- 
tágh Tamás vezetésével nyomban szervezőbizottságot választottak, 
amely az előzetes teendők végrehajtásával Kemény Gyulát bízta 
meg. És megindult a munka, hogy testet öltsön az eszme. Megin
dult szép csendesen, de lelkesen, buzgón, rendíthetetlen hittel, 
hogy siker fogja koronázni a törekvést, amely méltó akar lenni a 
magasztos célhoz. Szerte szállt a hivó szó. Hogy milyen megér
tésre talált a volt szarvasi diákok között, fényes tanúbizonysága az, 
hogy a pusztán a fővárosi napilapokban közzé tett első felhívásra 
66 külömböző évfolyambeli volt szarvasi diák sereglett össze az 
első barátságos találkozóra. Köztük sok messze vidéki is. Ezenfelül 
többen lelkes szavú levélben jelentették csatlakozásukat. A szövet
ségnek az első felhívásra közel ICO tagja lett. Ez a szám a ha
vonta megismételt összejövetelek során egyre növekedett és csak
hamar meghaladta a 200-at.

Ezalatt elkészültek az alapszabályok, amelyeknek alapján a 
tagok 1926. február 6-án kimondták a Szövetség megalakulását, 
majd március 8-án megválasztották az ideiglenes tisztikart és vá
lasztmányt. Az alapszabályoknak miniszteri jóváhagyása után végre 
május 19-én megtartatott az első közgyűlés; amelyet az elnöklő dr. 
Raffay Sándor ősi szarvasi szokás szerint imával s a következő 
magas szárnyalásu beszéddel nyitott meg.

„Kedves Diáktársaim! Az a szándék, melynek megvalósítása 
előtt állunk, mindnyájunk előtt kedves és rokonszenves. Annak 
idején a nagy ismeretlenből összevezérelt bennünket a sors, hogy 
tagjai legyünk annak az alma maternek, mely iránt ma is meleg 
szeretetet és hálát érzünk. A rokonszenv, az emlékezés és a hála 
érzete tölt el mindnyájunkat; emlékezés az ifjúkori tervekre és csa
lódásokra : hogy váltakozott az öröm, a bánat, és ezeket az igaz
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érzéseket, mint szent emlékeket hordjuk magunkban. Ma már ta
pasztalhatjuk, hogy mindenkori ifjúkori álom nem vált valóra, de 
viszont minden gond sem tört meg Az előrehaladás útja nehéz 
volt és sokszor leküzdhetlen akadályok tornyosultak elénk, de a 
célt elértük. Az emlékezésben elénk jönnek a régi, kedves szarvasi 
diákévek örömei, ártatlan tréfái, magunk előtt látjuk a régi kedves 
ismerősöket és mindazokat, akik kellemessé tették az ott töltött 
éveket. Kedves emlék a találkozó: állandó és szakadatlan kedves 
találkozás az ifjúság álmaival és örömeivel. Emellett a hála érzete 
az alma mater iránt, melynek szellemét magunkba szívtuk és ma
gunkkal hoztuk. Béke, szeretet, együttérzés, baráti érzés, mely máig 
is kérdésessé teszi azt, melyik diáktársaink milyen vallásu, milyen 
nemzetiségű volt. Ezt a lelket alkották és formálták belénk áldott 
emlékű tanáraink és ez a szellem az, melynek hatása alatt oly 
készségesen jöttek össze ide öregek, ifjak hivó szavunkra. Ez egy 
igaz, őszinte vallomás, e mellett az ősi iskola mellett.

Úgy érzem, hogy hálánkat ki kell terjeszteni azokra is, akik 
már rég porladnak a szarvasi öreg temetőben, mert ez a temető 
sok nagy értéket takar és mind az a szépség azok leikéből sugár
zik ki, akik ott nyugszanak. Azok az áldott emlékű tanáraink, akik 
belénk ilyen szellemet oltottak, nem csak tanítottak, hanem nevel
tek példájukkal A szarvasi tanárok sohasem civakodtak; volt kö
zöttük ellentét, de tűrő, megértő szeretettel kiegyenlítettek mindent 
és ezt a megértő szeretetet beleoltották az ifjúságba is. A régi 
tanárok közül meg kell emlékeznem kettőről: Moravcsik Gézáról 
és Kutlik Endréről, kik közül az utóbbi ma is működő tagja a ta
nári karnak. Bátor vagyok javasolni, hogy szeretetünk és ragasz
kodásunk jeléül Moravcsik Gézát és Kutlik Endrét Szövetségünk 
tiszteletbeli tagjaivá válasszuk meg. A szarvasi egyházközség el
nökét, dr. Pesthy Pál igazságügyminiszter urat is meghívtam, de a 
nemzetgyűlésen való elfoglaltsága miatt bajosan jelenhet meg. Üd
vözlöm a szarvasi főgimnázium felügyelő kormányzóját, dr. Melich 
János egyetemi tanárt, aki Szövetségünk munkájában is élénk részt 
vesz. A gimnázium jelenlegi igazgatója Saskó Samu értesített, hogy 
a most folyó osztályvizsgák miatt nem vehet részt e szép ünnep
ségen; ugyancsak kimentette magát a szarvasi tanári kar is és a 
Szövetséget táviratilag üdvözölte.

Végre önmagamat hagytam; mint a bányai egyházkerület püs
pöke szivem egész melegével üdvözlöm a volt szarvasi diákokat 
és most megalakuló Szövetséget. Fájó szívvel kell megemlékeznem 
Trianonról, mely egyházkerületem népességének 5G°/o-tól fosztott 
meg s 240.000 lelket kényszeritett idegen fennhatóság alá. Isten 
jóvoltából azonban megmaradt négy gimnáziumunk, melyek közül 
a szarvasi gimnáziumnak múltjánál fogva nagy jövője van és épen
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ezért tovább fejlesztendő. Kétszeresen fontosnak találom ennélfogva 
az egyesülést, a régi diákok összefogását, mert evvel az érdeklő
dést a gimnáziumunk iránt ébren tartjuk és a jelenlegi ifjúságnak 
példát nyújtunk. Üdvözlöm a végleges megalakulást és a Szövet
ség működésére Isten megsegitó áldását kérem.“

A közgyűlés erre nagy lelkesedéssel kimondta a megalaku
lást, tiszteletbeli tagokul választotta K utlik  Endre és Moravcsik 
Géza volt tanárokat s megválasztotta 3 évre a végleges tisztikart 
és választmányt:

E lnök : Dr. Bartóky József vbtt. nyug. államtitkár.
Társelnökök: Dr. Raffay Sándor ev. püspök, dr. Szontágh 

Tamás udv. tan., a földtani int. nyug. igazgatója.
Alelnökök: Dr. Melich János egyet, tanár, Walter Ottó nyug. 

postaigazgató, dr. Gombos Lajos egészségügyi tanácsos, Czegléd 
város főorvosa.

Ügyoezelö t i tk á r :  Kemény Gyula nyug. máv. főfelügyelő.
Jegyzők: Dr. Tajber Oszkár pénzügymin. titkár és Stark Bé

la igazgató tanító.
Pénztáros : Marschall Pál p. ü. főszámtanácsos.
Pénztárellenőrök: Dr Lónyai János p. ü. titkár és Dr Hal- 

may József államptári főtanácsos.
A számvizsgáló bizottság ta g ja i:  Simkovich Jenő ny. máv. 

felügyelő, Kemény Ferencz ny. postatáv. felügyelő és Szabó János 
postatáv. főfelügyelő.

A választmány rendes ta g ja i: Hoitsy Pál, Hoitsy Gedeon, 
Konok Tamás, Küzdényi Szilárd, llencfalvi vitéz Sárkány Jenő, Rap- 
csák Lajos dr., Szántó Soma, Mihályi Zoltán, Szlovák Jenő, Vámos 
Géza dr., Rehák Ferencz, Gyökössy Endre dr , Lakatos Sándor d r , 
Nuszbek Sándor dr., Margitay Antal dr., Raksányi Kálmán, Saskó 
Samu, Bertóthy István dr., Bartolomeidesz Kálmán, Kemény Géza. 
Harsányi Pál dr., Kruttschnitt Antal, Berényi Ármin dr., Haviár 
Gyula dr., Melna Géza, Tarnay Ivor, Rell Lajos d r , Esztergály 
Dezső, Jankó Antal, Pálka Pál dr.

Póttagok: Hoitsy Sándor, Unger Emil, Krecsmárik László, 
Sárkány László, Andrássy Dániel, Groszmann Frigyes dr., Richter 
Ferencz, Áron Géza dr. Daubner Imre dr., Országit Nándor dr.

Az egyesület célja, állandó érintkezést, szoros baráti kapcso
latot teremteni a szarvasi ev. főgimnázium és tanítóképző volt ta
nulói között, ápolni az Alma-mater kultuszát, ébrentartani, fejlesz
teni, nemzedékről-nemzedékre tovább adni azt a hazafias szellemet, 
amelyet onnan vittek magukkal az életbe, erkölcsi támogatásban 
részesíteni a tagokat, támogatni az intézetet, anyagi segélyt nyúj
tani arra rászoruló szarvasi diákoknak.
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A Szövetség ezzel a kitűzött céllal az egymást megértés, az 
összetartás, a szeretet utján és ezek istápolásával szerencsétlen ha
zánk boldogulását, talpra állítását, egy szebb boldogabb jövendő 
mielőbbi eljövetelét is elősegíteni törekszik.

A Szövetség tagjai: Alapitó, rendes, pártoló, tiszteleti tagok 
Az alapitó tag egyszer és mindenkorra 100 pengőt, a rendes tag 
évenként 8 pengőt, a pártoló tag évenként 4 pengőt fizet. Az évi 
tagdijak negyedévi részletekben is fizethetők. Alapitó és rendes tag 
lehet a Szarvasi főgimnázium és tanitóképzőnek minden fedhetetlen 
életű volt tanulója. Pártolótag minden más feddhetlen életű nő, 
vagy férfi lehet.

Felvétel iránt a Szövetség ügyvezető titkáránál: Kemény Gyu
la nyug. máv. főfelügyelőnél (Budapest, VI. Fodmaniczky u. 87. 
KANSZ. iroda) kell jelentkezni.

A megértő szeretet, amellyel az eszme találkozott, megter
metté gyümölcsét. Egy esztendei szervező munka után a Szövet
ségnek 320 tagja van. De a szervezés munkája nincs befejezve. 
Tovább folytatjuk a toborzást és minthogy a közeljövőben a Szö
vetség működésének áldásos eredményeire is fogunk már hivatkozni, 
reméljük, kogy a létszám mihamarább el fogja érni a szarvasi fő
gimnáziumnak régebbi időbeli egy évi diáklétszámát az 500-at.

Hisszük, hogy úgy lesz ! Minden volt szarvasi diákot sze
retettel hívunk fel csatlakozásra. Reméljük, hogy, aki szarvasi d i
ák volt, megértéssel fogadja hivó szózatunk. Senki sem fog elma
radni ! Hisszük, hogy Isten kegyelme lesz velünk, áldása munkán
kon.

* *
*

M i a szarvasi gimnázium tantestülete az „Öregdiákok Szö
vetségét“  szivünk melegével köszöntjük, megalakulásának az inté 
zetre nézve nagy horderejét hálás szívvel valljuk. Erős meggyő
ződésünk, hogy a magasztos programm megvalósítása hathatós er
kölcsi támogatására lesz az iskolának s e meggyőződésének adott 
kifejezést az igazgató, mikor tanévzáró beszédében az intézet jó l- 
tevöi közzé sorolta a volt növendékeket, kiket az alma mater iránti 
kegyelet, a tanyitványi hála országos tömörülésre késztetett. A Szö
vetség jövendő áldásos működésének legerősebb biztosítékát nyújtja 
a megválasztott tisztikar tábora. Hálára kötelez mindenekelőtt dr. 
Raffay Sándor pöspök ur és Kemény Gyula ur, a Szövetség tit
kára, akiknek a szeretettel felkarolt ügy érdekében kifejtett buzgól- 
kodása eredményezte elsősorban, hogy a nemes terv megvalósult. 
A titkár ur önzetlen fáradozásának köszönhető a Szövetség meg
alakulásának s céljának fenti meleghangú ismertetése s a lelkes 
felhívás a csatlakozásra..



I.
Találkozók.

Az idén három régebbi évfolyam tanítványai tartottak össze
jövetelt Szarvason :

I. 40 éves találkozóra összejöttek junius 24-én: Bozső 
Ödön főszámvevőhely. Szeged, dr. M ázor Elemér ügyvéd, Szar
vas, Rácz András földbirtokos Turkeve, Petry Béla  postafőfel- 
iigyelö Budapest, Simkovicz P á l tanító Szarvas, dr. Sziráczky 
János ügyvéd Szarvas.

II. A 30 éves ta lá lkozón megjelentek ugyancsak junius 24- 
én : Aczél (Áron,) Iz o r  máv. mérnök-felügyelő, Nyíregyháza, dr. 
Goldberger Ödön ügyvéd, Csurgó, dr. H alász A ladá r ügyvéd 
Szarvas, Kralouanszky Imre bányaigazgató Baglyasalja, dr. Nusz- 
bek Sándor kir. ügyészségi alelnök Budapest, dr. Pálba Pál fő
szolgabíró, Gyoma, P arty József főerdőmérnök, Doromlás (Pest m.), 
Plank Ferencz tk. vezető, Jászapáti, dr. Robitsek fenő ügyvéd, 
Szarvas, Sárkány jáinos ny. áll. mérnökkari őrnagy, Szarvas, 
Schenk fakab m. kir. madártani int. titkára, Budapest, Szrnka 
György ig. tanító, Irsa, Szulimán István ny. máv. ellenőr, Bé
késcsaba, id  Zábo ly i Béla j. tiszti főorvos, Paks (Tolna m.)

III. Az 1906-ban végezettek junius 7-én tartották 20 éves 
találkozójukat Megjelentek: B állá  Sándor m. kir. gazd. felügyelő 
Kaposvár, Bukovszky Jenő közs. jegyző, Kiskőrös, Busay Béla 
kir tsz. biró, Szolnok, dr. Grosszmann Frigyes ügyvéd, Buda
pest, dr. Guszmann Sándor ügyvéd, Monor, Gyökössy Dániel 
ref. lelkész, Kőrösladány, vil. H a v iá r Gyula dr. kir. közjegyző
helyettes, Szarvas, Holub Pál postatiszt, Szarvas, Keresztes (Rai
ner) Imre m. kir. belügyi számvizsgáló, Aszód, dr. Melis / ános 
magánzó, Szarvas, Németh János állampénztári főtiszt, Orosháza, 
Oláh Miklós gimn. testnev. tanár, Szarvas, Po/jakovics József 
bankhiv. Szabadka, Sztik Gusztáv ev. lelkész, Csanádalberti,

A megjelentek felkeresték régi iskolájukat, üdvözölték volt 
tanáraikat, megkoszorúzták régi mestereik sírját s boldog órákat 
töltöttek egymás társaságában szabad iolyást engedve az emléke
zés őszinte, édes-bus érzéseinek.
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XI.

A tanulókra vonatkozó statisztikai adatok.
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XII.

Tájékoztató a jövő iskolai évre.
Vizsgálatok. Az I —IV. osztálynak javító vizsgái szeptember 

1-én, az V —VII. osztálybelieké szept. 2-án lesznek. A pót,- k ii- 
lömbözeti s magánvizsgálatokat szept. 3-án tartjuk. A javítóhoz já
rulók tárgyankint 20,000 K-t fizetnek a Tanulói Segélyegylet ré
szére, a külömbözeti vizsgálatok dija tárgyanként 40,000 K., a ma
gánvizsgáé tárgyanként 60,000 K. (a tisztviselők ennek felét fize
tik.)

Felvétel és beiratás. A tanulók előjegyzése a szünidőben 
történik, a rendes beiratkozás szept. első három napján lesz. Min
den tanuló, aki nálunk végezte előző évi tanulmányait, utolsó bi- 
bizonyitványával iratkozik. A I. osztályba iratkozó, vagy intézetből 
jövő tanulók kötelesek bemutatni: születési, iskolai s ujraoltási bi- 
zonytványukat. Szeptember 4-én lesz a tanévnyitás.

A tandijat az 1926/27. tanévre kormányzó-testületünk a kö
vetkezőkép állapította meg :

I. Helybeli keresztyén tanuló fizet egész évre 60 pengőt.
II. A békési és csanád-csongrádi e. m. illetőségű protestáns 

tanuló 70 p.
III. Egyéb vidéki protestáns 80 p.
IV. Vidéki, nem protestáns tanuló 90 p.
V. Az izr. növendékek egész évre 120 p.
Azonkívül felvételi és vegyesdij címén kivétel nélkül minden 

tanuló a beiratkozáskor 15 pengőt, testnevelési járulék címén pe
dig 2.49 pengőt. A tandíj és mellékdíjak egy összegben fizetendők 
a beiratkozáskor, indokolt esetekben azonban megengedi a f. ii. 
bizottság, hogy az I —IV. tandíj csoportnál 20, az V. csoportnál 
40 pengő a II. félév elején fizettessék.

Tisztviselők gyermekei általában 60, ha szegénysorsúak és jó 
előmenetelüek 30 pengőt fizetnek tandíj címén. Bármely tandij-ka- 
tegóriába tartozó tanulók, ha bizonyítványuk jó előmenetelről és 
példás magaviseletről tanúskodik, a tandíjnak részben, vagy egész
ben való elengedését kérhetik szegénységi bizonyítvánnyal felsze
relt és a gimnázium felügyelő-bizottságához címzett folyamodvá
nyukban, azonban a 15 p. vegyesdij befizetése alól senki sem 
menthető fel.

A tápintézeti dijakat 1. az alumneumnál.
Bejáró leánymagántanulókat csak az V. osztálytól fel

felé veszünk fel, ezek felügyeleti díjban 200,000 K-t. fizetnek 
egész évre.

Rendkívüli tárgyak tanulásáért a szülők beleegyezésével ön
ként vállalkozók külön dijat fizetnek és pedig a rajz, gyorsírás, né-
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met, francia nyelv csoportos tanulásánál heti egy óráért egész évre 
5 pengőt. Az I. félévi dij a beiratkozásnál fizetendő. A zene tan
dija a jelentkezés arányában állapittatik meg.

A tankönyvek nagyobbára maradnak a múlt éviek. Változás 
az 1 oszt. németjénél, a 111. oszt. fizika, geometria és történet tan
könyvénél lesz A pontos jegyzék ez tdöszerint még nem állítható 
össze.

A magántanulók az összes tantárgyakból ugyanazt az anya
got kötelesek elvégezni, ugyanannyi dolgozatot, rajzot elkészíteni s 
az osztályvizsgálat alkalmával bemutatni, mint a rendes tanulók.

Lakást minden újonnan jött vidéki tanuló csak az igazgató 
tudtával fogadhat fel.

Tartalomjegyzék:

A gimn. felügyelő székfog!aló beszéde — _
Oldal 

— 1
I. Iskolánk múltja — — — — — 6

11. A lefolyt év története — — — — 8
ni. Kormányzó testület — — — — — 19
IV. A tanári testület — — — — — 21
V. A tanulók névsora — — — — — 24
VI. Könyv és szertárak — — — — — 34

Vll. Ifjúsági egyesületek — — — — — 35
Vili. Alumneum — — — — — — 38
IX. Érettségi vizsgálatok — — — — 39
X. Iskolánk és volt tanítványaink — — — 40
XI. A tanulók statisztikája — — — — 46
XII. Tájékoztató a jövő iskolai évre — — — 47
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Előszó.
Három kívánság egyikével szokott könyvtárba lépni az ol

vasni akaró. Vagy egy általa meghatározott munkát keres, vagy 
bizonyos tárgykörbe tartozó ismeretlent, vagy végre előre meg nem 
határozott tárgyú jó könyvre óhajt akadni.

Aki a jövőben a szarvasi gimnázium könyvtárát használja, 
az ezen esetek elsejében ennek a katalógusnak a végén a római 
számmal lapszámozott és apró betűkkel szedett név- és tárgym u
tatóban fog keresni, a másodikban a tartalomjegyzék alapján fel
lapozza a kívánt szakcsoportot, a harmadikban áttanulmányozza 
a tartalomjegyzéket.

Az egyik vezérelv, amely a katalógus készítését irányította: 
jól megfelelni a fenti kívánságoknak, a könyvre könnyen való rá- 
akadhatás gyakorlati követelményeinek. Ezért szakrendszerül a dr. 
Gulyás Pál egyetemi tanár úr által ajánlott Hinrichs-félét fogadtam 
el s azt dolgoztam át könyvtárunk anyagának megfelelően. Az át
tekinthetőségen kiviil főleg az egy és ugyanazon munkáknak a 
szükséghez képest több szakban való szerepeltetése volt azon to
vábbi eszköz, amellyel ezt elérni igyekeztem. Ezen cél szolgálatá
ban állónak véltem azt is, hogy lehető szűkre szabva az „általá
nos“ , „gyűjteményes“ munkák csoportját, a rendszerint oda sorolni 
szokottakat egymástól elkülönítve, a maguk külön csoportjába osz
tottam be. Ezt a célt igyekszik szolgálni az az eljárás is, hogy a 
szerző neve nélkül megjelent munkák vastag betűkkel nyomatott 
ű. n. rendszavául (vezérszó) nem a talán általánosabban divatos 
alanyesetben álló első főnév, hanem a címnek (a névelő leszámí
tásával) első szava szerepel.

A második elv a takarékoskodás volt. Könyvtárunk köteteinek 
a száma jól meghaladja a 30.000-et. Maguk egészében felvett címeik 
egymás mellé sorakoztatva vaskos kötetet töltenének meg. Fontos 
volt tehát a rövidítés, amelynek a mértékét különböző szempontok 
határozták meg. Három pont jelzi mindenütt a címből elhagyott 
részeket. A szerző nevén, a mű címén, a megjelenés helyén és évén
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kívül csak a lapszám vétetett még fel, az is mellőzve a folyóiratok
nál, az ötnél több kötetes munkáknál és a szépirodalmiaknál. Ámde 
a mü terjedelmét a lapok számán kívül a rétnagyság is szabja 
meg. Ennek kiírását azon az alapon lehetett megtakarítani, hogy 
a címektől balra eső lapszélen levő ú. n. könyvtári je lzet azt nagy
jából úgyis kifejezi, az abban levő „F “ betű ívrétü, „Q “ betű ne- 
gyedrétü, az ezen betűk nélkül szereplő jelzet pedig nyolcadrétü, 
vagy még kisebb kötetet jelezvén. Hozzátéve azonban, hogy ez a 
jelzés csak a kéziratokra nézve megbízható, amelyeket legújabban 
elkülönítve a többi könyvektől, zárt szekrényben együtt állítottam 
fel a rétnagyságnak megfelelő három csoportban, mértékül a po
rosz állami könyvtárakban divatos méreteket fogadva el (eszerint 8 
r. a könyv 25 cm.-ig, 4 r. 25—35 cm.-ig, azon felül 2 r.). A többi 
könyv nagyságáról csak felületesen tájékoztat a jelzet, mert a kü
lönböző könyvtárosok — velem együtt —  egyöntetű megállapodá
sok hiányában tetszésük szerint helyezték el azokat a három for
mátum valamelyikébe. A helymegtakaritás elve vezetett akkor is. mi
kor a mintegy 9000 darabot kitevő (egyébként címtározott) iskolai 
értesítőt ebbe a katalógusba nem vettem be.

Azonban minden takarékoskodásra való törekvés mellett sem 
lehetett kitérni bizonyos, következetlenségnek látszó részletezések
től. A kéziratok, a Régi Magyar Könyvtár kötetei s néhány más 
ritkaság-számba menő mü a többihez képest sokszor túltengő rész
letességgel van leírva, sőt jegyzetekkel kisérve. Az a gondolat ve
zetett ebben : hátha a laikus, amatőr-bibliográfus némi csekély szol
gálatot tehet vele a hazai bibliográfiának. Ez volt a harmadik elv 
szerény munkásságom közepette.

Végül szabadjon itt köszönetét mondanom nemcsak a ma
gam, de iskolánk nevében is dr. Gulyás Pál úrnak, a bibliográfia 
egyetemi tanárán ik, aki oly szives volt temérdek elfoglaltsága da
cára ismételten segítségemre jönni nagyértékű tanácsaival. Ami he
lyesen van katalógusomban, az az ő tanácsai, könyvei es cikkei 
alapján van helyesen; ami helytelenül, az az enyém.

Szarvason, 1926. június 24-én.

Dr. Neumann Jenő.



Rövidítések jegyzéke.
a. =  alatt.
átdolg. átdolgozta
é. n. =  év (megjelenési) nélkül.
évf. — évfolyam.
F =  folió (2 r ) .
Ford. fordította
h. n. — hely (megjelenési) nélkül.
kiad. kiadás.
köt. =  kötet
l. =  lap.
Ld. =  lásd. 
lev. =  levél.
m. =  mással egybekötve.
M. R. -  Magyar Remekírók, 
más másolat.
O. K. =  Olcsó Könyvtár.
Q. quart (4 r.).
R. K. K. =  Remekírók Képes Könyvtára.
R M K Szabó Károly és Hellebrant Árpád Régi Ma

gyar Könyvtár-a és Sztripszky Hiador pótkötete (Adalékok. . .). 
sz. =  szám. 
száz. =  századbeli, 
u. a =  ugyanaz

MEGJEGYZÉSEK. Ha a megjelenés helye vagv annak meghatároz- 
hatatlansága esetén „h. rí.“ jelzés nincs kitéve, az Budapestet jelent. Ha a 
szerző neve szögletes zárójelben van, az azt jelenti, hogy a címlapon nem 
fordul elő, de máshonnan meg volt állapítható. Ha a cím, vagy annak egyes 
részei szögletes zárójelben vannak, az azt jelenti, hogy az nincs a cím
lapon, hanem máshonnan van véve, vagy egyenesen költött (fiktív) cím. 
Ha a megjelenés helye vagy évszáma szögletes zárójelben van, az azt je
lenti, hogy az nincs a címben, hanem máshonnan van meghatározva. Az 
évszám, vagy az annak meghatározhatatlanságát jelző „é. n." betűk után a 
különféle lapszámok jönnek, olyan sorrendben és olyan alakban, mint a 
könyvben és egymástól vesszővel vannak elválasztva (pl. VII, 1-6, IV). 
Több kötetes mű egyes köteteinek a lapszámait pontosvessző választja el 
egymástól. A szögletes zárójelbe telt lapszámok vagy levélszámok szá
mozatlan lapokat, illetve leveleket jelentenek.





I. Kéziratok.
XXX. 7. A cta  et Conclusiones Conventus seu Synodi certorum 

m. inclyti Hungáriáé Regni Baronum . . et Ministrorum Au- 
gustanae Confessionis, . . . Zolnae Congregatorum, Anno 
Dni 1610. . . XVI11. száz. más. 9 1. (A Müntzer György 
nevével ellátott vegyes gyűjtemény 9— 17. lapjain).

A Szeberényi János: „Corpus . . . Synodorutn . . .“-ában 
(a 9. és köv. I.) nyomtatásban közölttel egészen egyezik, csak a 
végén a XVI. pont után következő esktimintából csak pár be
kezdő szót ír le.

XXX 7. A cta  et Conclusiones in Synodo National)', diebus etanno 
m. intrascriplis, in Oppido Rosenbergensi . . . XVIII. száz. más. 

25 I. (A Müntzer György nevével ellátott vegyes gyűjte
mény 119 — 143. lapjain).

A Szeberényi János : „Corpus . . .  Synodorum . . ,-ában nyom
tatásban megjelenttel majdnem teljesen egyezik s az 1707-iki ró
zsahegyi zsinat végzéseit tartalmazza.

XXX. 19. Acta  seu processus Fisci Regii contra Evangelicorum 
Q Augustanae et Helveticae Confessioni addictorum Ablega- 

tos Juramentum per Beátám Virginem Mariam et Omnes 
Sanctos deponere recusantes sub Generalibus Inclyti Regni 
Hungáriáé Comitiis Posonii celebratis . . . a. D. 1729. 
XVI11. száz. más. 96 1.

A nevezetes per története, a reá vonatkozó akták, igy őr- 
dögh György és társai esküt tenni nem akaró protestánsok fel
ségfolyamodványai, III. Károly leirata, stb.

XV. 50. Adversaria Igloviensia, quac ego Thomas Major ab Ad
ni. mod. Ven. Dno Andrea Joan. Czirbesz Igloviensium V. 

D. M. Anno 1779. . . obtinui atque . . .  in sequentem 
pag. 69. et sequentes conjeci ut sequitur; quae ubi retuli 
inventaerant in nodo Turn's Igloviensis. X V III. száz. más. 34 1.

Haugen 1530 ban megjelent krónikájával egybekötve.
XXX. 2. |Antonus Johannes L.]. Simplex Syntaxis Rlienii expo- 

sitio. 11769.]. 180 1.
Rhenius János nyomtatásban számos kiadást ért gramma

tikája valamelyikének átdolgozása; a 177- 180. lapok más kéztől.



8 Kéziratok.

XXX. 7. Apologia pro Synodo Solnensi eiusque Constitutiombus: 
m. opposita turgidae contradictioni et Inhibitioni. . . Fran- 

cisci Forghacs de Ghimes, Archiep. Strigoniensis...  XVIII. 
száz. más. 13 1. (A Müntzer György nevével ellátott ve
gyes gyűjtemény 25—37. lapjain).

Ld. nyomtatásban Okolicsányi: „História Diplomatica de 
statu religionis evangelicae in Hung. . ., a 29—33. lapokon; ezzel 
megegyezik.

XXX. 7. A rticu li Comitatus Neogradiensis, editi Anno 1611. XVIII. 
m. száz. más. 12 1. (A Müntzer György nevével ellátott ve- 

gyes gyűjtemény 43—54. lapjain.).
A nógrádvármegyei világiak artikulusai, melyeket 1611. máj. 

2-án Losoncon tartott közgyűlésükön hoztak.
XXX. 7. Articu li, quos Contubernium Fratrum Tractus Neogradi- 

m. ensis unanimi consensu . . . statuit, scripsit et promul- 
gavit . . .  1610. . . Transmit in Dobrocz A. D. 1697. . . 
XVIII. száz. más. 27 I. (A Müntzer György nevével ellátott 
vegyes gyűjtemény 55—81. lapjain.).

A Prot. Egyháztört. Adattár 111. 172. és köv. lapjain közölt
tel egybevetve, azzal lényegében megegyezik, de a XI. fejezetből 
csak egy kis részt másol le. A kézirat végén egy eskü- és egy 
keresztelési-minta, utóbbi tótul.

XXX. 21. Bahil Matthias. Tristissima Ecclesiarum Hungáriáé Pro- 
F. m. testantium facies, omnes religionis consortes ad christianam 

compassionem lacrymabunda invitans.. . 1746. XVI11. száz. 
más. 51 I.

Nyomtatásban megjelent már 1747-ben, majd Fabó: Monu- 
menta Evangelicorum . . .  - a 11. kötetében.

XXX. 20. Bársony Georgius. Veritas toti mundo declarata . . , 
F. m. 1671. XVIII. száz. más. 5 1.

Bársony György váradi c. püspök e röpiratában érvekkel 
azt igyekszik bizonyítani, hogy a király nem köteles a bécsi és 
linci békekötések alapján megtűrni a protestánsokat Magyaror
szágon. Ld. nyomtatásban Okolicsányi: „História Diplomatica de 
statu religionis evangelicae . , a 146. és köv. lapokon, a pro
testánsok cáfolatát pedig: „Veritas praelati et Pilati . . címen 
ugyanezen kéziratos kötetünkben.

XXX. 7. A békési esperességi gyűlések jkvének a szarvasi főisko* 
F. lát illető kivonatai, 1833 máj. 8.— 1847. máj. 5.Hg'. Eredeti. 

138 1.
XXX 25. A békési evangelika ágostai hitvallású Egyházi - Me- 

F. gye Köz-gyüléseinek Jegyző-könyve. [1845. nov. 10 — 
1867. okt. 2.] Eredeti. 365 1.

XXX. 19. Benczúr Josephus. Históriáé Hunnico - Hungarícae 
partes duae. . .  In usus proprios descripsit, indice et ta*
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bellis chronologicis locupletavit Sámuel Thessedik. Po- 
sonii, 1763. 1092 1.

Benczúr József egyidőben késmárki, majd pozsonyi ev. is
kolaigazgatónak, Tessedik egykori tanárának ez a kéziratos mun
kája meg van több helyütt, igya Nemz. Múzeumban,az ev. egyet 
egyház levéltárában ; ez a példány azonban Tessedik bővítései 
folytán valószínűen unicum A Tessedik által szerkesztett betű
rendes név és tárgymutató az 1048 — 1072, lapokon van, míg az 
ugyancsak általa szerkesztett időrendi táblák száma kilenc. Az 
utolsó számozatlan lapon Tessedik öregkori írása: „Etwas an
den letzten Stunden Marien Theresias.“

XIV. 156 Bengel. Beichtrede am 1 nov. 1817 dem Tage nach 
m. der Ref. Jubelfeier. Egykorú más. 12 1. (Az „Orationes et 

carmina varia“ c., részben nyomtatott, részben kéziratos 
vegyes gyűjtemény 2. darabja).

XXX. 25. Bonyhai Sándor. A keresztyén vallásnak igazságai és 
tisztei, avagy az ifjaknak oktatásokra irattatod Caterhis- 
mus. 1780. Eredeti. IV, 141 1.

XXX. 21. Brevis Recensio Actorum et Processus Tyrnaviensis 
F. in. ademptionis Templi et Gymnasii Posoniensis Evangelici, 

die 18 julii, Anno . . . 1672. XVIII. száz. más. [1], 19 I.
Markusovszky S. „A  pozsonyi ev. Iyceum története“ c. mű

vében az ezen eseményre vonatkozó forrásmunkák közt ezt nem 
említi.

XXX 17. Carlovszky Joannes. Philosophíae Primae, sive Ontoló
giáé Compendium. Scripsit Sigismundus Carlovszky, A. 
1789— 1790. 300 1.

Carlovszky János pozsonyi, majd eperjesi ev. tanár és igaz
gató más kéziratait Id Szinnyei: „Magyar írók Élete . . .“ cipiű 
művében felsorolva; ez és az it t  következők azonban nincsenek 
említve. Carlovszky Zsigmonutól, a leírótól 1815-ben Kassán „Lo 
gika“ jelent meg.

XXX. 18. [Carlovszky Joannes], Psychologia. Carlovszky Zsig
ái. mond kézírása a XVIII. száz. végéről vagy a XIX. száz. 

elejéről. 128 1.
XXX. 18 Carlovszky Joannes. Theologia naturális Carlovszky 

m. Zsigmond kézírása a XVIII. száz. végéről vagy a XIX. 
elejéről. 197 I.

XXX. 7 Catalogus Festorum Solennium in Cottu Lyptoviensi. 
m. XVIII. száz más. 1 1. (A Müntzer György nevével ellátott

vegyes gyűjtemény 24. lapján).
XXX. 14. |Chemie|. Valószínűleg az 1830-as évekből. 161 I.

Németül Írott egyetemi jegyzetnek látszik s tele van 
széljegyzetekkel, aláhúzogatásokkal, toldásokkal. A 153 1. n egy 
vegyelemzés „von dr. Franz Hruschauer k. k. Professor an der 
Universität zu Cirätz“ .
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XXX. 5. [Constitutio Históriáé Universalis], Az 1730-as évekből. 
183 I.

Rövidre szabott tankönyv-féle, idegen szerzőtől, mert 
Magyarország alig fordul elő benne.

XXX. 7. |Az eperjesi és trótprónai zsinat 1663-ben], XVIII. száz. 
m. más. 5 1. (A Müntzer György nevével ellátott vegyes gyűj

temény 3—7. lapjain.)
Zoványi Jenő a „Magy. Prof. Egyh. tört. Adattár 1905. év

folyamában e -̂y, a sárospataki ref. egyh. kér. levéltárában levő 
XV111. száz. más. után ugyauezt közli, azonban a II. rész, a „M e
móriáié“ 5. pontja után hozzáteszi, hogy tovább nincs meg. A 
miénkben 9 pont van a Zoványi által közöltnek íráshibái nélkül.

XXX. 12. [Evangélikus Agenda], Két különböző kézírás, a legna
gyobb rész a magát a 103. lapon megnevező Szlammay 
Mihály pázovai ev. lelkésztől való. [1786]. [21, 205, Vili I.

Túlnyomóan tót, kevés magyar és német szöveg. Szlam
may Mihály 1785-ben lett ó-pázovai (Szerém vm ), később kiszácsi, 
bajsai, végre mokrai lelkész; fékezhetetlen természetű emb r 
volt, akit végre is állásától elmozdítottak. Ld. Bierbrunner: „A
Bács szerémi egyh. megye monopraphiája“.

III. 28. [Extractus articuloriim et diplomatum super religionis né
ni. gotio in inclyto Regno Hungáriáé conditorum] XVIII. száz 

más. 109 1. (Közben üres lapok)
Az egész egy ilyen című nyomtatott munkával egybekötve, 

mint annak kéziratos folytatása s míg amaz 1606 —1715-ig terjedő 
vallási tárgyú törvények és rendeletek kivonata, emez 1715 — 
1756 ig terjedő e nemű törvények és rendeletek másolata végig 
latin nyelven.

XXX. 7. [Forgács Ferenc esztergomi érsek protestációja a zsolnai 
m. zsinat végzései ellen. 1610]. XVI11 száz. más. 5 1. (A

Müntzer Gyöigy nevével ellátott vegyes gyűjtemény 38—42 
lapjain).

lód. nyomtatásban O ko licsány i: „H istória D iplomatica. . .“
' c műve 27. és köv. lapjain; egyezik vele.

XXX. 7. Gemitus Transylvaniae. XV111. száz. más. 11 I. (A Mün- 
m tzer György nevével ellátott vegyes gyűjtemény 85—95 

lapjain).
Az erdélyiek panaszai sérelmeik, főleg Rabutin (1696 óta 

Erdély katonai parancsnoka) zaklatásai ellen.
XXX. 15. Gymnasii Agrobereniensi Liber Memorialis ab anno 

F. 1829. Labores probatissimi . . . [1829— 1868] 222 1.
Az eredetileg Mezőberényben létesült szarvasi gimnázium 

növendékeinek magyar, latin, német és tót nyelven írott irá ly
gyakorlatait, verseit, stb. tartalmazó érdemkönyv, melyben többek 
közt Sárosy Gyula (akkor még Lajos) későbbi hírneves költőnk 
első költeményei közül hatnak, Hoitsy Pá'tól pedig egy ívoldalra 
terjedő tudományos dolgozatnak eredeti kéziratát találjuk.
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XXX. 21. Historica ennaratio Ortus Incrementi et Opraesionis Re- 
F. m ligionis Evangelicae ac Ministrorum Evangelicorum Perse- 

cutionis iii Hungáriáé, usque Initia saeculi decimi octavi 
deducta. 1706. XV111. száz. végi más. 46 1.

XV. 50. [Der Hungern Chronica]. XVI—XVII. száz. más. 63 I.
Hiugen Hans ilyen című, 1526 ig terjedő s Augsburgban 

1536-ban megjelent munkájának kéziratos folytatása ismeretlen 
szerzőktől a XVII. század elejéig. Az 1—57, lapok I. Ferdinánd 
uralkodásának utolsó éveiig terjednek igen régi, esetleg egykorú 
kézírásban Egybekötve Haugen nyomt. munkájával.

XXX. 12. Igazgatósági [szarvasi gimnáziumi] levelezőkönyv 
F. 1853-1856-ig . 24 1.

XXX. 18. |lnstructiones ecclesiasticae pro Mmistris aug. confess. 
Q. addidorum in Hungária], [1777— 1778]. 55 I.

A munka két részből áll s túlnyomóan Gerengay Márton 
ev. lelkésznek latin (kevés tót) nyelven írott, a Hamaliar-féle 
„Utasitások“-lioz hasonló utasításait tartalmazza ev. lelkészek 
számára.

XXX. 10. Instructiones per Indytam ac Venerabilem Superinten- 
F. dentiam Montanam stabilitae. 11826. Másolta Plachy Dá

niel.] 15 1
Az ev. esperességi felügyelők részére szóló utasítások.

XXX. 17. [II. József császár korából való latin, német és tót 
F. nyelven írott, többnyire vallási tárgyú csász. rendeletek, 

folyamodványok és feliratok gyűjteménye]. Több kéz Írása 
az 1780-as évek végéről. 445 I.

Az egyes iratok nagyjából időrendben követik egymást, 
így: vmcgyék feliratai a császárhoz Mária Terézia halála alkal
mából, az ev.-k és ref.-k 1781. ápr. 29-ről kelt hatalmas beadvá
nya, a türelmi rendelet (ugyanennek nyomtatott kiadása is la
tinul és tótul), V I Pius pápa levele s II. József reá adott fele
lete, stb. Az utolsó másolatok 1785-ből valók. Az egészet legna
gyobb részében az eseményekkel egy időben, naplószeríien ír
hatta egy felvidéki ev. pap.

XXX. 11. Keczer Stephanus. Brevis et vera informatio de ultima 
persecutione pastorum evangelicorum in Hungária . , . 
Anno 1701 . . . XVill. száz más. 41, [1] I

XXX. 17. Kedves magyar hazánk ezredéves emlékünnepén a 
Q. szarvasi ág. hitv. ev. főgymasium körében elmondott be

szédek és költemények 1896. május 9-éről. 40 1.
Az ünnepély szereplőinek sajátkezű bejegyzései, köztük 

Nuszbek Sándor V ili oszt. tanulónak ,,A legszentebb nap“ c. köl
teménye.

XXX. 13. Kolinow ics Gabriel. História Rerum Hungaricarum, per-
F. m. dueli civili bello revolutione dicto per Franciscum Rákó

czi . .  . ab anno 1700 usque 1720 gestarum libris XIII.
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dedticta. Ex Manuscripto plurimum vitioso descripta, séd 
tarnen a Mendis utut repurgata, nunc demum provocatis 
subinde Instruments in quantum haben poterant, locis 
convenientibus, opera et studio Joannis Bathis Csepcsany... 
Anno 1775 aucta. [1], 504 1.

A lapok csak V3 részben vannak telelrva, a többi jegyzet
nek hagyva; így jegyzetben 1. Lipót hadi articulusai. A címből 
ítélve, a munka tartalma nem egyezik pontosan a másutt meglevő 
példányokéval.

XXX. 9. Közönséges czéhbeli czikkelyek a’ mesterség üzés vé- 
F. gett való társaságok és czéhek számára. Budánn, 1828. 271.

XXX. 20. Lani Georgius. Narratio Historica captivationis, damna- 
F. tionis et eliberationis M. G. Lani . . . 1676. XV111. száz. 

más. 46 1.
A szerző gályarabsága és szabadulása története. A cím 

nem egyezik pontosan az 1676-ban Lipcsében nyomt. is megje
lent s másutt is teljes címén emlegetett munkáéval.

XXX 7. Leges Ministrorum Ecclesiae orthodoxae Augustanae 
m. Confessionis Cottus Barschiensis conscriptae Ao 1610 die 

18 Aug. XV111. száz más. 3 1. (A Müntzer György nevé
vel ellátott vegyes gyűjtemény 18 — 20. lapjain).

XXX. 7. Leges Ministrorum Ecclesiasticorum in Cottu Lyptovi- 
m. ensi latae Anno D 1569. XVIII. száz. más 2 I. (a Müntzer 

György nevével ellátott vegyes gyűjtemény 21—22. lapjain).
XXX. 1. Libellus Nominibus Virorum excellentissimorum . . . ac 

clarissimorum . . ., sacratus a Michaéle Záborszky Thu- 
rotziensi. 1730. 358. 1 (közben üres lapok).

Emlékkönyv, mely az 1730-as évek elejéről való, több
nyire latin, sajátkezű bejegyzéseket és aláírásokat tartalmaz, így 
többi közt Bél Mátyásét. A tulajdonos Záborszky Mihály 1734- 
bea nyitra-szerdahelyi ev. lelkész volt.

XXX. 14. [M ária Terézia korabeli egyházi tárgyú kérvények, lei- 
F. rátok, a helytartótanácshoz intézett felterjesztések, stb. 

gyűjteménye 1763— 1767]. XVIII, száz más. 211—271 1. 
Csonka.

XXX. 20. Masnicius Tobias. Brevis consignatio eorum, quae 
facta sunt cum Ministris Evangelicis Ecclesiarum Hunga- 
ricarum, in eorum condemnatione et ad triremes abductione... 
1675. Aláírva: Joannes Batisz-Csepcsany, 1773. jun. 12. 
14 1.

A következő, XXX. II. sz. alatti példányunkkal össze
hasonlítva, kiderül, hogy némi szövegbeli eltérések mellett emez 
csonka, a IX. fejezettel, melynek címe: „ Captivorum Leopo'do- 
poli ad Triremes Abductio“ , véget ér, mig amaz it t  új szakaszt 
kezd „Moravia" címmel.
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XXX. 11. [Masnicius Tobias], Brevis consignatio eorum, quae 
m. facta sunt cum Ministris Evang. Eccl . . . .  Lautsek Már

ton ev. lelkész kézírása a XVII1. száz. közepéről. 279. I.
XXX. 11. Matricula Ordinatorum ad Sacrum Ministern officium 

m. per . . . Petrum Zabelerum, Mart. Wagnerum, Mich. Lieff- 
mannum, Phil. Heutschium, Jac. Zabelerum, Joh. 
Schwartzium, Christ. Pfanschmidium . . .  ab anno 1614 
ad an 1741. 1755-ben másolta Lautsek Márton. 410 I. 
és [71] I. index.

XXX. 23 [A  mezőberényi ev. gimnázium történetére vonatkozó 
F. iratok gyűjteménye, 1802—1834]. Eredeti. 613. I.

Latin, magyar, német és tót nyelvű iratok időrendben. 
Tanulók névsorai, kimutatások a tanárokról, vizsgákról, fegyelmi 
törvények, gondnoki utasítások, folyamodványok, levelek, stb,

XXX. 21. Az Mező Berinybe fel állítandó ujj gymnasiumnak Jól- 
tevőinek és Segítőinek fel-jegyzések. 18°2—1828. Eredeti. 
231. 1.

Latin, kisebb részben tót nyelvű pénztári napló-féle, 
melyben az iskola bevételei és kiadásai vannak feljegyezve.

XXX. 10. Mihálfi József. Békésmegye földrajza. Összekötő (synth- 
etilcai) módszer szerint a népiskola 111 -ik osztálya szá
mára. Vázlatokkal. Eredeti kézirat az 1870-es évekből 
92. 1.

Míhálfi József volt szarvasi tanár ezen kéziratos mun 
káiának egy része a „Békésmegyei Tanítóegyesület“ által Békés
csabán lScOban kiiiyomattatott.

XXX. 1 Országgyűlési Tudósítások. [Szerkesztette Kossuth Lajos]. 
16 Q. Meg vannak az 1 — 15., 25 — 115. és 124 — 155. számok 

15 kötetbe kötve s hozzájuk csatlakozik 1 köt. „Diéta 
Közlő“ 1 — 11 száma [1832 dec. 17— 1834. jun. 24 s a 
Diéta Közlő jan. 27. — márc, 1.-ig.] Eredeti

A 60—82. számok (1833 aug. elejétől ofct. elejéig) Kos
suth litográfiája, a többi több kéz Írása; 1833, okt. 1-én t. i. e ltil
tották Kossuthnak „litografáló kézi műszere“ használatát. Az e- 
gész példány eredetileg a „Szarvasi Olv. Társaság“ tulajdona volt.

XXX. 1. Oktatói tanácskozások [a szarvasi gimnáziumban folyta- 
F. tott] jegyzőkönyve. 1846. jan 27. — 1850 júl. 20-ig.

Eredeti. 50. I.
XXX. 21. Páriz-Pápai Franciscus. Rudu? Redivivum seu Breves 

F. m Rerum Ecclesiaslicarum Hungaricarum juxta et Transylva- 
nicarum inde a Prima Reformatione Commentarii . . . 
1684 XV1IL száz. más. 19. I.

A végén néhány 1611.-ki és 1630. ki levél másolata. 
Nyomt. megjelent ugyanezen évben (1684) Szcbenben.



14 Kéziratok.

XIV. 156. Petényi Sam. (sic). Verzeichniss einiger seltener Vögel 
m. in Ungarn. X IX  száz. más. 18. 1. (Az „Orationes et Car

mina varia“ c. részben nyomtatott vegyes gyűjtemény 66. 
darabja.

XXX. 24. Petik. Ambrus. Geographia avagy tekéntetes nemes Bé
kés vármegye . . . leírása . . . Gyula . . . 1784. [A. M*
N. Múzeum könyvtárában levő eredeti kézirat után 
másolta Bernhardt János VI. gimn. tanuló 1880-ban] 
71. I.

XXX. 22. Philosophia. A XIX. század első feléből vaió más. 
83 I.

Közönséges filozóliai tankönyv beosztású latin nyelvű 
lélektan és logika. A végén más kéztől írva magyarul némi po
litikai, közgazdasági és jogi ismeretek.

XXX. 13. [Philosophia Practica] A XVIII. száz. második feléből 
való más. 174. I.

Részei: Pars I. Prolegomena. Cap. 1. De jure, lege, 
obligatione, conscientia. C«p. 2. De jure naturali, existencia eius 
indo'eet cognoscendi principio. — Pars II. De officiis. Cap. 1. 
De officiis hominis erga se ipsum. Cap. 2. De officiis erga alios 
naturaübus.

XIV. 156. Physiophilus Joannes. Specimen Monachologiae Metho- 
m. do Linnaeana, Tabulis Tribus aeneis illustratum cum ad- 

nexis thesibus e Pansophia . . . Másolta Martsek Geor
gius Mezőberényben, 1821. 30 1. és 3 tábla. (Az „Oratio
nes et Carmina varia“ c vegyes gyűjtemény 67. darabja).

XXX. 7. [P ila rik  István ev superintendens irataiból való másola- 
m. tok. 1706 1703.] XViII. száz. más. 12, 8.1. (A Müntzer György 

nevével ellátott vegyes gyűjtemény 106 —117. és 145 — 152. 
lapjain).

Latin nyelvű egyházi tárgyú rendeletek, utasítások.

XXX 2. Prolocollum Gymnasíí - . . Agro-Beriniensis . . . 
F. [1829-1853. dec 21.] Eredeti. 271 1.

Iskolai tanácsülések jkvei a mezőberényi, majd szarvasi 
gimnáziumból.

XXX. 8. [Psycho logía  ] Valószínűleg a XVIII. száz. második fe
léből való más. 546. 1.

Első része szól: „De anima humana in genere“ ; a má
sodik." De facilitate cognoscitiva“ .

XXX. 26. P ub lica tio  Protestationis contra usum Titulorum V. D. 
M. Evang. Aug. Conf. per Episcopum Cassovien- 
sem emanatae; cum eidem respondente ex parte Evangé
liumaim Reprotestatione a Reverendissimo D. Paulo Jo- 
zeffy opposita. 1827. 15. I.

XXX. 7. Puncta a Serenissimo Rege Sveciae Regno Poloniae
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praescripta idiomati germanico XVIII. száz. más. 2 I. 
(A Müntzer György nevével ellátott vegyes gyűjtemény 
83 — 84. lapjain).

Tótul írott pontok, amelyek, úgy látszik, X. Károly 
svéd királynak a lengyelekkel az. olivai békét megelőzően fo ly
tatott alkudozásaiból valók s X. Károly békefeltételeit tartalmaz
zák.

XXX 16. Resolutiones Regiae In Negotio Religionis emanatae Több 
F. kéz más. a XVIII száz.-bői. 218 1 (közben üres lapok).

I. Lipót, I. József, III. Károly és Mária Terézia korá
ból való vallásügyi kir. rendeletek, leiratok, folyamodványok.

XXX 15 Rezik Johannes. Gymnasiologia Evangelico-Hungarica, sive 
— 16. história scholarum et eorundem rectorum celebriorum.

Opera et studio M Sam. Matthaeides, 1728 . . . denuo 
describere coepit Alatt. Laucsek, 1772. I. és III. köt. 706; 
449 I.

Latin, közben kevés német szöveg. A könyv a bejegy
zés szerint Tessedik Sámuelé volt.

XXX. 20. R ibini Joannes Elementa theologiae dogmaticae . . .
1754. Descripta per Adamum Ferentzy . . . 1760. VII,
636 I

XXX. 7. R itus Consecrationis Palellas in Brizna 1664 4, I. (A 
m. Müntzer György nevével ellátott vegyes gyűjtemény

9 7 -10 0  lapjain).
Tótul. A szertartás egészen rövid felsorolása után két 

beszédet közöl.

XXX. 13. Sambokrethus Joannes. Revolutionis Rakoczianae Ku- 
F. m. ruczka Woyna dictae. Diarium, quo acta cum primis illa, 

quae in Threncseniensi Comitatu et Partibus Vicinis ab 
anno 1703 usque 1711 intervenerunt, genuine relata re- 
censentur. XVIII. száz latin és tót más 12 I.

XXX. 18. Schmal Andreas. Adversaria ad illustrandam Históriám 
F. in. Ecclesiasticam Evangelico - Hungaricam pertinentia. . .

1755. XVIII száz más. 128 1.
XXX 27. Schmal Andreas. Adversaria ad illustrandam históriám 

ecclesiasticam evang. Hungaricam. . . 1765. 1800 körüli 
más. 477 1.

A szerző fenti 1755-ki kéziratos munkájának újra való fel
dolgozása. Nyomt. megjelent Fabó.- „Monumenta ev. aug. conf...“ 
c. munkája II. kötetében. Ezzel összehasonlítva, a fejezetek beosz
tásában s a stílusban némi eltéré-ek találhatók.

XXX. 18. Schmal Andreas. Syllabus Literatori m Thurocziensium... 
F. m 1755 XVIII. száz. más. 72 1.

A Túrncz vmegyében a XV11I. százidban élt nevezetesebb 
írók és politikusok betűrendes életrajzi lexikona. Az 1. lapon



lé Kéziratok.

Laucsék Mártontól Schmalt dicsőítő vers. — Magyarra fordítva 
kihagyásokkal közölte Fabó a „M. Tud. Értekező“-ben 1862-ben.

XXX. 3. Schmiedelius Josephus. Libellus curiositatum philosophi- 
carum. . . Jaurini, sub praeside M. Andr. Torkoss. Anno 
1702. 429 1.

XXX. 21. Serus Phosphorus opraesarum Filialium Evangelicarum, 
F. m. die 21 ju lii 1779. 8 1.

XXX. 19. Simonides Johannes Fata ciationis 1674 convíctionis 
F. incaptivationis ad triremes Hispanicas abductionis 1675 

profugii, iteratae captivitatis et liberationis 1676. XVIII. 
száz. más. 27 1.

Az 1. lapon vers, azután második címlapon a tulajdonké- 
peni cím : „Galéria omnium Sanctorum. . Ezután a kevés elté
réssel Fabónál is (Vtonumenta Evangeücorum. . . 111. köt.) közölt 
sorok, jelmondatok. A szöveg a „Liberationis consequentia“ c. 
fejezettel végződik, mint Fabónál; utána csak egy levél még 
1676-ból, aláírva M. Job Jac. Müller és Christophorus Pfaur; e 
helyett Fabónál más két levél.

XXX. 11. Simonides Johannes. Galéria Omnium Sanctorum, ca
nt. tenis Christianae Virtutis sibi devinctorum. . . 1675. Lau- 

tsek Márton kézírása a XVI11. száz. közepéről. 21 I.
A fenti, XXX. 19. F. sz. alatti más főcímmel adott munká

val azonos s mint amaz, ez is a szerző gályarabságát és szaba
dulását tárgyalja. Az előbbivel összeha onlítva, ebben hiányza
nak az ott jelzett bevezető sorok, valamint a végén a levelek s 
a „Liberationis consequentia“ -val végződik.

XXX 7. Statuta. Confoederatorum Regni Hung Statuum et Ordinum 
m. in Generali eorum Convenltt pro 22 die Mensi nov. anni 

1708 in Oppidum Tállya per Serenissimum duciim indicto 
et ab inde Sáros Patakinum translate, conclusa. . . XV111. 
száz. más. 10 1. (A Müntzer György nevével ellátott ve
gyes gyűjtemény 153 — 162 lapjain).

Hiányzik a 11- 13. statútum s a 14.-ből is csak egy oldal 
van s azzal vége is az egésznek, pedig !8-at hoztak; azokat Es
terházy Dániel közli tábori könyvében (ld. M á rk i: „II. Rákóczi
Ferenc").

XXX. 26. Steltzer Frigyes. [Adatok Bácska hajdanához], 1880 körüli 
F. más., a szerző sajátkezű névaláírásaival. 25 1.

Jegyzetben a végére írva Steltzer Frigyes kézírásával: 
„Ezen cikkek eredetije megjelent az „Újvidék“  [1879. évf.] és a 
„Bácska“  cimü hírlapokban.

XXX. 21. Succincta, Simplex ac Genuina Hungaricae Persecu- 
F. m. tionis Ennaratio, in qua non modo Tragoediae hujus skia- 

graphia exhibetur, verum etiam Complura Anti-Christianae 
Fraudis et Tyrannidis Mysteria deteguntur. XVIII. száz. 
más. 27 1.
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XXX. 3—6. Tanári értekezletek [szarvasi gimnáziumi] jegyzőköny- 
F. vei. [1854-1855, 1857— 1883], Eredeti. 4 köt. 28; 184; 

359; 373 1.
XXX. 6. [Tatay István wittenbergi egyetemi indexe], 1840—1843. 

16 I., kitöltve 12 1.
XXX. 9. [Theologia dogmatico-historica cateclietica]. Az 1—87. 

és 311—331. lapok leírója Joannes Szkala 1750. 331 1., 
közben üres lapok.
Protestáns szerző latin nyelvű munkája; a végén más kéztől né
hány magyar szó.

XXX. 4. [Theologia thetico-polemica]. A XVIII. száz. első fe
léből. 168. 1.

Részei: I. De notitia Dei. II. De Deo. 111. De Trinitate. IV. 
De operibus Dei. V. De Angelis. VI. De homine. VII. De Provi
dentia. V ili. De vita aeterna.

XIV. 156. Trauerrede, gehalten der 5.-ten Sept. 1811 bey der 
m. Bestattung der Hocliwolilgeborneii freyin Julie von Pod- 

manitzky geb. v. Cliarpentier, des Hocliw. Freylierrn Karl 
v. Podmanitzky aller Achtung und liebe würdigen Gattin. 
XlX. száz. más. 20 1. (Az „Orationes et Carmina varia“ c. 
gyűjtemény 49. darabja).

XXX. 20. Veritas praelati et Pilati suspecta romana ex tripode 
F. m. prolata, quam tu Christiane caveto . . . 1672. 1770 kö

rüli más. [1], 7 1.
A Bársony György „Veritas toti mundo declarata“-jára 

íro tt cáfolat.

IL Régi Magyar Könyvtár.*
1. 1711 előtti magyar nyomtatványok.

I. 41. Bornemisza Péter. Oetoedic es vtolso részé Az Evangeli- 
Q. omokbol, es az epistolakbol való tanvsagoknac, Mellyeket 

mindenic wrnapian szoktanac prédikálni . . . Detrekőböl, 
1579, [12], 672, [7] lev.

Ld. a R. M. K. 1. 153. sz, a., azzal a különbséggel, hogy a 
levelek 1—672 ig számozva vannak (a R. M. K.- ban 679 sztlan. 
lev.-röl van szó.)

X 8. Calepinus Ambrosius. Dictionarium Vndecim Lingvarvm, . . 
F. Basileae, 1590. 1655 1., az „Onomasticon . . .“ 316 1.

Ld a R. M. K. 1. 231. sz. a.; a címlap és az „Onomasticor.“ 
285—316. lapja hiányzik.

* Meghatározásukra csak a Szabó — Hellebrant — Sztripszky- 
féle kötetek állottak rendelkezésre; amelyik ezekben nem talál
ható, az a szerző neve vagy a rendszó elé tett f- te l van jelezve 
s teljes címével véve fel.



18 Régi Magyar Könyvtár I.

X 16. Comenius Joli. Amos. Janva Lingvae Latinae reserata 
in. aurea . . . Leutschoviae, 1643. [6 lev.], 220 1., [8 lev],

A kiadás évét kivéve, mindenben egyezik a R. M. K. 1. 977. 
sz. alatt felvett 1661.-ki kiadással

X. 16. Cornenius Joli. Amos. Januae Lingvae Latinae Vestibu- 
m. lum, Priinum, In usum lllustris Paedagogei Albensis Hun- 

garice redditum . . . Leutschoviae, 1643. [4 lev.], 32 1.
A kiadás helyét kivéve, mindenben egyezik a R. M. K. 1. 

748. sz. alatt felvett váradi kiadással. Az utolsó I. hiányzik.
I. 3 a. Heltai Gáspir. A Biblianac első részé, az az, Mosesnec 

Q. öt könyue . . . Colosvarba, 1551. [384 lev.]
Ld. a R. M. K, I. 25. sz. a. A vége hiányos.

I. 3. c. Heltai Gáspár. A Biblianac negyedic részé. Az az, a prop- 
Q. hetaknac Irasoc . . . Colosvarba, 1552. [424 lev],

Ld. a R. M. K. 1. 28. sz. a. Eleje és vége hiányos.
1. 3. b. Heltai Gáspár. A Jesus Christusnac Wy Testamentoma .. 

Q. Colosvarot, 1562. [528 lev.]
Ld. a R. M. K. 1. 51 sz. a. Eleje, vége hiányos és az egész 

erősen rongált. A közbe kötött üres lapokon az egykori tulajdo
nosok családi tört.-i bejegyzései.

XII. 1. f  [Imádságos könyvecske a XVII. századból], 236 1. és
[2] levélen mutató tábla.

A címlap és az első 6 1. hiányzik. A könyv minden való
színűség szerint Lőcsén, Brewer Sámuelnél jelent meg, mert be
tűi a vele egybekötött. Tétsi Miklós-féle „Lilium humilitatis“ 1679.- 
ki, lőcsei Brewerféle kiadás betűivel azonosak

III. 17. Madarász Márton . . . Boldisar Meisner Sz. Elmelkede- 
Q sinec a Vasárnapi Evangeliomokba Magyar nyelvvel való 

ineg-ajándékozása . . . Lőcsén, 1635. 866 1.
Ld. a R M. K. I. 652. sz. a.

IX. 13. Miskolczi Gáspár. Egy jeles Vad-kert, Avagy az oktalan 
állatoknak . . . tellyes Históriája . . . Lőtsén, 1702.712 1. 

Ld. a R. M. K. 1. 1658. sz. a. Eleje és vége kissé hiányos.
XIII. 13. Pázmány Péter. A Római Anyaszentegyház Szokásából 

F. minden Vasárnapokra . . . Rendelt Evangeliomokrúl, Pré-
dikácziók . . . Nagy-Szombatban, 1695. 1248 1.

Ld. a R. M. K 1. 1482. sz. a. Címlap és az első két sztlan 
lev. hiányzik.

I. 8. Sylvester János [Erdősi], Vy Testamentu Magar nelwen . . 
Q. [Ujsziget, 1541], [4], 208 lev; 158, [14] lev.

Ld. a R. M. K. I. 15. sz. a. Az első négy számozott és négy 
sztlan lev. hiányzik s (talán XVII. századi) kézírással van pótolva.

II. 27. Szenczi Molnár Albert. Dictionarium Ungarico-Latinum . . .
Francofurti, 1644. 368 1.

Ld. a R. M. K. I. 759 sz. a. Az 5—12. lapok hiányzanak.
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XVII. 399. Szenczi Molnár Albert. Dictionarium Vngarico Latinum. 
. . . Francofurti, 1644. 368 1.

Ld. a R. M. K. 1. 759. sz. a. Teljes.
X 71 Szenczi Molnár Albert. Lexicon Latino-Graeco-Ungaricum. 

Francofurti Ad Moenum, 1645. [1] lev., 1030 1.
Ld. a R, M. K I. 776. sz. a Az 1033—1030 lapok hiányzanak.

XVII. 399. Szenczi Molnár Albert. Lexicon-Latino-Graeco-Unga- 
ricum . . . Francofurti Ad Móenum, 1645. [1] lev., 10301.

Ld. a R. M. K. 1. 776. sz. a. Cimlapja s az elején egy sztlan 
lev. hiányzik.

II 27. Szentzi Fekete István. Lelki nyugosztaló orak, Avagy Há
rom száz házi és asztali Elmelkedesek. Mellyeket. .  . Hen
rich Müller, Rostocki . . . Professor . . . Német nyelven 
botsátott ki, most pedig . . . Magyar Nyelvre fordított 
[Sz. F. I ] Lőtsén, é. n. [18 lev.], 1284 I., [18 lev.]

Ld. a Ft. M. K. I. 1601. sz. a.
XII. 1. Técsi Miklós. L'lium hum ilitatis; Az az : A Nyomorúsá- 

m. goknak Tövissé köziben bévettetett Isten Anyaszentegyhá- 
zának maga megalázása, és keserves siralma . . . Lőtsén, 
1679. 116 1.

Imádságok. Ld. a R. M. K. 1. 1240 sz. a. A mutató tábla 
hiányzik.

I. 1. Zvonarics Imre. Az szent Irásbéli Hitünk ágainak bizo- 
Q. nyos móddal és rendel, három könyvekre való osztása . . . 

Kereszturat, 1614. [16 lev], 542 1.
Ld. a R. M. K. 449 sz. a.

2. Magyarországon 1711 előtt megjelent nem 
magyar nyelvű nyomtatványok.

III. 21. Acta Comitialia Hungarica Soproniensia . . . H. n. 1681. 
Q. m. [4 lev.], 216 1.

Ld. a R. M. K. II. 1499 sz. a.
III. 21 Articuli Dominorum Plaelatorum . . . Coeterumque Statuum 
Q. m. et Ordinum Regni Hugariae etc. In Generali Eorum Con- 

ventu Anno MDCLXXXI. Sopronii Celebrato . . . H. n., 
[1681], 63 1., [4] lev.

Ld. a R. M. K. II, 1500 sz. a.
V. 9. Bayer Johannes. Filvm Labyrinthi. vei Cynosvra seu Lux 

Mentivm Vniversalis . . . Cassoviae, 1663. [82 lev.], 407 1., 
[18 lev.].

Filozófia. Ld. a R. M. K. II. 1003 sz. a., de a miénkben a 
címben „Rebus recensa“ helyett „accensa.“

I. 8. Examen Thesium et Regularum Zvinglianarum de Coena 
Domini, vulgatarum per Casparum Pilcium. . . Bartphae, 
[1586], [216] lev.
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Ld. a R. M. K. 11. 191 sz, a.
II. 48. Gonzalez [Thyrsus]. Synopsis Tractatus Theologici . . .

Tyrnaviae, 1696. [3 lev.], 240 1.
Ld. a R. M. K. 11. 1848. sz. a.

III. 10. Grawer Albertus. DeclarationisCircumstantiarum gemini col- 
Q. m. loquii in arcé Keismarcensi habiti, euulgatae á Sebastiano

Lamio, . . . et oppositae consignation! quorundam argu- 
mentorum M. Alberti Graweri, de persona C hris ti: So- 
lida et Modesta Confutatio . . . Bartphae, 1598 [20] lev.

Ld. a R. M. K. II. 2491 sz. a. (Sztripszky). E példányon 
megállapítható, hogy a lapok nincsenek számozva.

III. 10. Grawer Albertus. Kurtze . . . entdeckung vnd wiederle- 
Q. m, gung etlicher grewlichen Caluinischen Irthumben, so Se- 

bastianus Lám Caluinist im Kessmarck von dem Abend- 
mal des Herren Christi in seinen Lateinischen Büchern 
aussgesprenget . . . Bartfeld, 1596 [26] lev.

Ld. a R. M. K. 11. 259. sz. a.
III. 3. Kuzera Johannes. Disputatio Ethica De Virtvtibvs Homili- 

Q. ticis , . . Leutschoviae, 1642. [14] lev.
Ld. a R. M K. II. 600. sz. a. Az utolsó lev. hiányzik.

III. 19. Lackner Christophorus. Cvra Regia Seu Consvltatio Pa- 
Q. terna amore et caussa gnatorum. . . Cassoviae, 1616 [4] 

lev., 169, [1] 1.
Ld, a R. M. K. II. 367 sz. a.

X. 13. Melanchton Philippus. Grammatica Ex Admodum Neces- 
sariis Notis M. Johannis Fabri. . . Leutschoviae, 1648. 
[10 lev.], 491 1. Hozzá: Anomalorvm . . .  [7] lev.

Le. a R. M. K. 11. 689. sz. a. Címlap hiányzik.
X. 99. Páriz [Franciscus, Pápai]. Dictionarium Hungarico - La- 

m. tinum . , . Leutschoviae, 1708. [1 lev.], 278 1., [2] lev.
Ld a R. M. K. 11. 2334. sz. a.

X. 99. Páriz [Franciscus, Pápai], Dictionarium Latino-Hungaricum 
m. . . .  Leutschoviae 1708. [8 lev.] 622 1., [1 lev.]

Ld. a R. M. K. 11. 2334. sz. a.
VI. 15. Pereszlényi Paulus. Grammatica Lingvae Ungaricae . . .

Tyrnaviae. 1702. [1 lev.], 166 1.
Ld. a R. M. K. II. 2128.

VII. 250. f  Soczovinus Alexander. Concio Habita. In funere II- 
m. lustrissimi Comitis ac Domini, Domini Georgii Thurzi de

Betthlenfallia, etc Regni Hungáriáé Palatini. Anno 1616. 
die 19. Februári]. A Reveren : et C laris: Viro Domino 
Alexandra Soczovino, Ecclesiae Vihelien : Praeposito. — 
H. és é. n. [8] lev.

KellS segédeszközök hiányában csak találomra sorolom 
ezt a tót beszédet a R. M. K. II. csoportjába, feltéve, hogy 8o-
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czovinus sátoraljaújhelyi (? Vihelien ;) pap e nyomtatványa Ma
gyarországon jelent meg.

X. 99. Tsétsi Johannes. Observations Orthographico-Grammaticae, 
m. De recta Hungarice Scribendi et Loquendi ratione . . . 

[Leutschoviae, 1708|. 10 1
Ld. a R. M. K. I! 2334. sz. a.

3. Magyar szerzőktől külföldön 1711-ig megjelent 
nem magyar nyelvű nyomtatványok.

XVI 43. Behamb Joli. Ferdinandus. Notitia Hungáriáé Antiquo- 
Modernae Berneggeriana Perpetuis Observationibus. . . Ar- 
gentorati, 1676 [8 lev.], 252, [13 lev.] 232 1.

Ld. a R. M. K. 111. 2773 sz. a.
III. 9. Bornagius Paulus. Confessio Martyrum De Mysterio Sacro 
Q. in. Sanctae Trinitatis. . . Wittenbergae, 1699. [14Iev.]

Ld. a R. M. K. 111. 4154. sz. a.
XXVI. 1. [Brenner Martinus], Antonii Bonfinii Rervm Vngarica- 

F. rum Decades T res .. . Basileae, 1543. [6 lev ], 536 I., [30] lev. 
Ld. a R. M. K. 111. 344. sz. a.

III. 3. Curiani Georgius. Disputationuni Adversus Pontificios De- 
Q in cima Quarta de Primatu Romani Pontiíicis. . . Regiomonti, 

1647. [1 lev.], 319—348. 1 
Ld. a R. M. K. 111. 1G85.

XVI. 10. Curieuse Nachricht von dem biszherigen Zustande der 
Q. Evangelischen Religion in Siebenbürgen, aus wichtigen 

Actis gezogen von einem Reisenden, Worinne das worn 
Kayser Leopoldo den Siebenbürgern 1691 ertheilte Kö
nigliche Diploma, und etliche andere rara Documenta. . . 
Cölln, 1708. 44 I.

Ld. a R. M. K. III. 4340. sz. a. A 33—44. lapok hiányzanak.
111. 9. Kermann Daniel. Disputatio Theologica. . . Wittebergae, 
Q. in. 1683. [20] lev.

Ld a R. M. K. 111. 3263. sz. a.
VII. 250. Lani Elias. Kázanj Prohrébnj Pri Pohrbu Oswjeceneho 

m. a Weliko mocného Pána, Pana Girijho Tliurzy z Betlile- 
hemfalvy, Hrabete z Orawy, a télioz Orawského. [Prága, 
1617], [10] lev.

Ld. a R. M. K. HI. 1205. sz. a.
VIII 20, Lani M Georgius. Hermathena Sive Orationes Panegy- 

ricae Diversi Argumenti. Utpote I. De Cometa nuperviso. 
2. De Mysterio Ss. Trinitatis Ethnicis olim noto. 3. De 
Duello Herculis. . . Lipsiae, 1682. [10] lev., 313, [19] 1. 

Ld. a R. M. K. 111. 3197. sz. a.
111. 4. f  Lutzius Ludovicus. I. N. J. Christianopolitanum Salve,
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Q. m. Das ist Christliche Anzugs-Predigt Welche auff Verord
nung des Hoch-Reichs Gräfl. Ambtes am XX111. Sonntage 
Trinit. aus dem ordentlichen Evangelio in Christian Stad 
gehalten worden von M. Ludovico Lucio, Der Christlichen 
Gemeine daselbst beruffenen Prediger und Seelsorger. 
Anno 1679. Guben Gedruckt bey Christoph Grubern. 
51—70 1.

111. 4. f  Lutzius Ludovicus. 1. N J. Soravianum Vale, Das ist: 
Q. m. Freundlicher Abschied oder Abzugs Predigt Welche Als 

nach Gottes sonderbarer Schickung und Wolgefallen Von 
dem Hochgebohrnen Grafen und Herrn Herrn Baltzer 
Erdmann des Heil. Röm. Reichs Grafen von Promnitz 
F rey-H errn  der Standes Herrschafft Pless auf Sorau T ri
ebei und Naumburg, etc. Als seinem gnädigen Grafen 
und Herrn M. Ludovicus Lucius, biszhero Fünff jähriger 
Rector, der Reichs—Gräfflichen S. Schulen in Sorau zum 
Prediger und Seelen—Hirten nach Christianstad beruffen 
worden. Von Ihm selbst am XXL Sontag Trinit. Anno 
1679. aus de. . . gewöhnlichen Evangelio Joh. 4 in der 
Pfarr —Kirchen daselbst gehalten. Guben Gedruckt bey 
Christoph Grubeui. — Címlap, ajánlás és szöveg együtt 50 1. 

111. 9. Möller Daniel Gvilielmus Dispvtationem De Dvabus Co-
Q. m. lvmnis Sethianis. . . Altdorf, 1699. 16 1.

Ld. a R. M. K. 111. 4117. sz. a.
XVII. 63. [Möller Daniel Gvilielmus], Preszburger Kirchen-und 

Schul-Verlust. . . Von Reinmundo Rimando. H. n. 
1673. 224 1.

Ld. a R. M. K, 111. 2640. sz. a.
X. 71. Molnár Albertus. Syllecta Scholastica ..  Noribergae, 1644. 

m. 44, 63 1.
Ld a R. M. K. III. 1626 sz. a. Az utolsó lap fele hiányzik. 

XVII. 399. Molnár Albertus. Syllecta Scholastica. . . Noribergae, 
1644. 44, 63 1

Ld. a R. M K. 111. 1626. sz. a. Teljes.
VIII. 8. [Okolicsányi Paulus], História Diplomatica De Statu Re- 

F. m. ligionis Egangelicae In Hungária. . . [Frankfurt], 1710.
[29 lev] 250 1.

Ld. a R. M. K. III. 4721 sz. a.
V ili. 8. [Okolicsányi Paulus] Brevissimum Compendium Princi- 
F. m. patus Transylvanici Históriáé Ab Anno MDXXVL usque

ad Annum MDCCIII. . . [Frankfurt], 1710. 56 I.
Ld. a R. M K. 111. 4721. sz. a.

III. 3. f  Parschitius Elias. I. N J. Collegii Publici Theologiae 
Q. Apostolicae Romanae Disputatio Octava e Cap. IV. et V. 

Epistolae ad Romanos Exhibens et Vindicans VI. Oracula
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Sacra Ádversus corruptelas Pontificiorum Socinianorum etc. 
De qua Sententiarum collatio publica in illustri Athenaeo 
Qedanensi instituetur Praeside Abraham Calovio S. S. 
Theol. D. ejusdemq’, P. P. Athen. Reet, et ad aedem S. 
S. Triadis Pastore, Respondente Elia Parschitio, Solnensi 
Pannonio, in Auditorio majoré ad diem 7. Februarij. Anni 
11647]. Qedani Typis Georgii Rlietii. Gymn. Typograp: 
173-210 1. [1 lev]

111. 9. Schulerus Andreas. De Susceptoribus, Ex História Eccle- 
Q. m. siastica, Consentiente Amplissima Facilitate Philosophica 

disputabunt Praeses M. Andreas Schulerus . . et Respon- 
dens Johannes Abrahami. . . Witfenbergae, 1688. [8] lev.

Ld. a R. M. K. III. 3512. sz. a.
I. 2. Vecsei M. Stephanus Sam Bocharti Hierozoici, Seu De Ani- 
Q. malibus S. Scripturae Compendium . . . Franequerae, 

1690. [10 lev.] 332, 287, [7], 166 I.
A munka első, 336 lapra terjedő részét a R. M. K. 111. 

3627. s-z. a., a második, 287 számozott és 7 sztlan l.-ra terjedő a 
3625. sz. a., a 166 számozott és 7 sztlan l.-ra terjedő harmadik 
rész a 3626. sz, a., azzal a különbséggel hogy példányunkban e 
résznél is újra kezdődik a lapszámozás. Az egész munka végén 
levő index a 3627. sz. alattinak megfelelően kétszer kezdődő, 
tehát nem pontosan e munkához tartozó lapszámozásu példány
hoz való.

III. Általános művek.
1. Általános bibliográfia, könyvtártan.

XI 127. Ábel Jenő. A bártfai Sz Egyed temploma könyvtárának 
története. 1885 [2], 206 1.

XI. 57. Allgemeine Bibliographie für Deutschland. Ein wöchent
liches Verzeichniss aller neuen Erscheinungen im Felde 
der Literatur. 11 köt. Leipzig, 1856— 1866.

VIII. 12. Allgemeine Literatur-Zeitung. 1803., 1805, 1830., 1832.
XIV. 2. évf. 15 köt. Jena, Halle, Leipzig.

Q.
XL 399. Alliquander Lajos. A körmöczbányai m. kir. áll. főreál

iskola tanári könyvtárának könyvjegyzéke. Körmöczbánya, 
1914. 32 1. Csonka.

VI. 149. Apponyi Alexander. Hungarica. Ungarn betreffende im 
B. Auslande gedruckte Bücher und Flugschriften. III. Band. 

Neue Sammlung. 1. XV. und XVI Jahrhundert besorgt 
von L Dézsi. München, 1925. IV. 413 1.

XL 9. Az Athenaeum irodalmi és nyomdai R. Társulat kíadásá-
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Q. ban megjelent könyvek teljes lajstroma. 1896, 104 1.
Ballagi Aladár. A magyar nyomdászat történelmi fejlődése. 
Ld. a magyar művelődéstörténetnél.

XI. 401. Barthos Indár. A budapesti 111. kér. áll. főgimn. tanári 
könyvtárának katalógusa. II. rész. 1912. 101 1.

XI. 393. Bereczky Sándor. Ifjúsági könyvtárjegyzék ág. h. ev.
középiskolák számára. 1915. 18. 1.

IV. 91. Bibliotheca Barthiana, sive Catalogus Librorum a . . . 
m. Joh. Matthaeo Barthio Ecclesiae Ratisbonensis Pastore ac 

Superintendente . . . collectorum et A. [1767] . . . auc
tions lege publice divendendorum . . .  H. és é. n. [4], 
308 1.
Bibliotheca Zrinyiana. Ld. a magyar irod tört.-nél.

XVI. 751. Borsos István. Czímjegyzék a pápai ev. ref. főiskola
könyvtárának többszörös példányairól. Pápai, 1901. 39 1.

VI. 83. Borsos István. Katalógusa a pápai ref. főiskola könyv- 
B. tárának. II. kötet : szaporulat 1900— 1911. Pápa, 1912. VIII,

352 1.
VII. 304. A budapesti királyi magyar tudomány - egyetem könyv

tárának czímjegyzéke. 1. Kézikönyvtár. 9381 kötet. 1876. 
IV, 192 1.

IV. 91. Catalogus Bibliothecae v iri . . . Béni. Gottl. Lavrent. 
m. Boden . . .  Prof. Publ . . . Vitebergae, . . . A. D. [1783] di- 

vendendae. Vitebergae, é. n. [2] 126 1.
XVII. 417. Catalogus duplorum, quae in Bibliotheca metropoli-

tanae ecclesiae Colocensis reperiuntur . . . Kalocsa, 1876. 
127 1

IV. 91. Catalogus Librorum . . . qui . . . [a. 1765] in Vapora- 
m. rio Collegü Rubri publica Auctione distrahentur. Lipsiae, 

é. n. 126 1.
VI. 1048. Catalogus librorum rariorum et rarissimorum. Stuttgar- 

m. tiae, 1809. 36 1.
IV. 112. Catalogus von Alten und Neuen Büchern, welche. . . 

sind bey Christoph. Gottlieb Nicolai Buchhändlern in 
Berlin. H. n., 1737. [4], 576, [2] és hozzákötve még 10 
„Continuatio Catalogus“ , későbbi évekből.

XI. 395. Császár Mihály. A pozsonyi m. kir. áll. főreáliskola tanári 
könyvtárának címjegyzéke. Pozsony, 1913. 172 1.
Daday Jenő. A magyar állattani irodalom ismertetése. . . 
Ld. az állattannál.

VII. 59. Dankó József, A francia könyvdísz a renaissance-kor-
ban. 1886. XII., 194 1.
Dézsi Lajos. Magyar író és könyvnyomtató a XVII. szá
zadban. Ld. az irodalomtörténetnél.
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XI. 394. Az Erdélyi Nemzeti Muzeum könyvtára feles számú köny
veinek jegyzéke. 2 köt. Kolozsvár, 1908. 80; 70 I.

XIV. 222. Fejes Joannes. Natae bibliothecae publicae kisliontensis 
solennia decima ad diem 15. septembris 1818. Címlap hi
ányzik. 141 1.

Beszédek, köztük egy magyar is.
XI. 308. Ferenczi Zoltán. A könyvtártan alapvonalai. 1903. XII, 

240 1.
XI. 89. Förstemann Ernst. Ueber Einrichtung und Verwaltung von 

Schulbibliotheken. Nordhausen, 1865. 33 I.
XI, 33. Grassauer Ferdinand. Handbuch für Oesterreische Uni- 

versitäts - und Studien -  Bibliotheken. Wien, 1883. 
IV, 314.
Gulyás Pál Ady Endre élete és munkái. Ld. az iroda
lomtörténetnél.

VI. 104. B. Gulyás Pál. Könyvtári problémák, 1917. 180. I.
VI. 144 Gulyás Pál. Magyar Életrajzi Lexikon. Szinnyei József 

B. „Magyar írók Élete és Munkái“ kiegészítő sorozata. 1925. 
Megjelenés alatt.

VI. 106. Gulyás Pál. A népkönyvtárak szervezése, fentartása és 
B. kezelése. 1913. 308 1.

VI. 107. Gulyás Pál. Népkönyvtári címjegyzék. If2  pótkötet.
1910-1916 596; 250; 216 1.

VII. 60 Hellebrant Árpád. A magyar tud. akadémia könyvtárá
ban levő ősnyomtatványoknak jegyzéke. 1886. X lll, 379 1. 

XI. 129. Heller Ágost. A kir. magy. term, tudományi társulat 
könyveinek címjegyzéke. 1877. Vili, 330 1.

XVII. 416. A hódmezővásárhelyi ev. ref. főgymnasium könyvtá
rának többszörös példányai. H. és é. n. 23 1.

VI. 145 Irodalmi tájékoztató. Válogatott magyar könyvek jegy- 
és 147 B. zéke. Összeállítva a Magyar Könyvkereskedők Egylete 

megbízásából. 1925—26. évf. 2 köt. 128; 125 1.
XI. 97. Jakab Elek. A Magyar Tudományos Akadémia kézirattá

rának ismertetése. 1892. 43 I.
VIII. 35. Kalauz az Orsz. Magyar Iparművészeti Muzeum részéről 

F. rendezett könyvkiállitáshoz. 1882. 265 1.
VI. 1102. A képviselőház könyvtárának czimjegyzéke . . . 1876. 

[1], 181 1.
XI. 72. Kertbeny Károly. Magyarországra vonatkozó régi német 

nyomtatványok 1454— 1600-ig. 1880. CLXXXIV, 760, 14 1. 
XVII. 403. A kolozsvári unitárius főiskolai könyvtárból eladásra 

szánt többes példányok jegyzéke. Kolozsvár, 1886. Első 
füzet. 27 1.
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VI. 148. B. A könyv Irodalmi revű 1926. Megjelenés alatt.
XVII. 237. Könyvjegyzék a középiskolai tanári könyvtárak szá

mára. Kiadta a vall. és közokt. miniszter. 1886. 83 1.
XI. 56. [Könyvjegyzékek a 1856— 1867.-ki évekből], 46 köt.
XI. 396 Kőrösy Kornél és Lenhossék Mihály. A budapesti könyv

tárakba . . . járó természettudományi, orvosi és mezőgaz
dasági folyóiratok jegyzéke. 1916. 53 1.

XVII. 249. Küffer Béla. A képviselőház könyvtárának katalógusa 
1866 — 1893, és a Pótkötet 1893— 1899. 2 köt. 1894. 
1900. CLXI, 884; VII, 885-1457  1.

A régebbi katalógusát Id. VI. 1102. sz. a.
XI. 67. M a g ya r Könyvszemle. Az 1876— 1890., 1908— 1909, 

1913., 1920—25.-ki évf.-k. 23 köt.
XVII. 361. A M agyar Nemzeti Muzeum könyvtárában található 

többes példányok jegyzéke I. füzet. 1876. 73 I.
XI. 390. A m agyarországi ág. hitv ev. egyetemes egyház levél

tárának jegyzéke. 1. köt.: 1791. évig, II. köt.: Kézira
tok. 2 köt 1912, 1915. V, 184; 58 1.
M agyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben.

Ld. a statisztikánál.
XI. 34. A M agyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelent 

munkák és folyóiratok . . . czím- és tartalomjegyzéke. 
1890. 502 1.

XVI. 327. A M agyar Tudományos Akadémia kiadásában megje
lent munkák és folyóiratok czimjegyzéke. 1831 — 1895., 
1896. VII, 39 1.

XI. 372. A M agyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelent 
munkáknak és a folyóiratok tartalmának betűrendes 
czímjegyzéke. 1889—1910.— 1911.1184 1.

VII. 426. A m arosvásárhely i evang. ref. kollégium köuyvtára
többes példányainak jegyzéke. Marosvásárhelyt, 1898 55 1. 

XIV. 175. M e lich  János Régi magyar nyomtatványok 1527-ből. 
[Lenyomat a Magyar Könyvszemle 1912-ki évf.-ból], 
97— 109 1.

XVII. 409. A nagyenyedi ev. ref. Bethlen-főiskola nagy könyv
tárának többszörös példányai. H. és é. n 68 1,

VII. 428. Pákh Károly. Az iglói ág. hitv. ev főgymnasium könyv
tárának czímjegyzéke. Igló, 1896. 302 1.

VII. 67. Panyák Ede A magyarországi középiskolákban 1850— 
1885-ig megjelent összes programmértekezéseknek reper
tóriuma. 1887. XIII, 183 I.

XI. 349. Pátkay Imre. A kunszentiniklósi református gimnázium 
könyvtárának katalógusa, Kunszentmiklós, 1908. VIII, 2431.
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XI. 91. Payer Hugo, Bibliotheca Carpathica. A „Magyarországi 
Kárpátegylet“ megbízásából. Igló, 1880. [2], 378 1.

XI. 135. Petrik Géza Magyarország bibliograpliiája 1712—1860-ig.
4 köt. 1888. 1890-1892. IV, 954; 957; 900; 347 I.

XI. 68. Petrik Géza. Magyar könyvészet 1860—1875-ig. 3 füzet. 
1880-1881. 288 1. Hiányos.

XI. 322. Petrik Géza. Magyar könyvészet 1886—1900-ig. 2 köt.
1908. 1913. [1], 1107. 465 1.

XII. 153. Petzholdt Julius. Katechismus der Bibliotheken-Lehre . . .
Leipzig, 1856. X, 217 1.

VI. 146. P ik ie r Blanka és Braun Róbert. Általános magyar könyv- 
B. jegyzék 1925. [4], 242 1.

XVII, 338. A pozsonyi ág. ev. lyceum nagy könyvtárának könyv- 
jegyzéke. Harmadik és negyedik terem. Pozsony, 1873. 
652 1.

XI 348. Rényi Károly. Magyar könyvészet. Az 1901—1903. évben 
megjelent vagy újólag kiadott könyveknek jegyzéke. 3 köt. 
1902— 1904. XXX111, 173; 213; 197 1.

XVII. 424. A sárospataki ev. ref főiskolai könyvtár többszörös 
példányai. Sárospatak, 1886. Ill 1.

XI. 398. S chuste r Heinrich. Katalog der Bibliothek des evang. 
Gymnasiums A. B. in Szászrégen. Nagyszeben, 1913. 71 1. 
Csonka.

VI. 635. S truvius Burcardus Gotthelffus. Bibliotheca [jogi, törté
neti és filozófiai munkákról] Jenae, 1710, 1705, 1707. [12], 
592, [76]; [16) 815, [70 index]; [4], 203, [16 index] I.

XI. 243. Szabó Károly és Hellebrant Árpád. Régi Magyar Könyv
tár 3 köt. 4 darabban. 1879. XIV, 751; XI, 754; Vili, 
800; 943 I.

XI. 35. Szalády Antal A magyar hírlapirodalom statisztikája 
1780—1880-ig. 1884 [XIX], 248, [5] 1.

XI. 400. Szemák István. Ifjúsági könyvtárjegyzék a középfokú is
kolák ifjúsági könyvtárai számára. 1912. 170 1.

XI. 124. Szinnyey József. Hazai és külföldi folyóiratok magyar 
tndományos repertóriuma 3 köt. 1874—1885. XXVI, I486; 
XV, 1648; XIV, 1680 1. A lapok hasábosán számozva.

XI. 133. Szinnyey József. Magyar írók Élete és munkái. 14 köt 
1891—1914.
S zinnyey József Magyarország Természettudományi és 
mathematikai könyvészete. Ld. a természettudománynál.

VI. 150. Szsripszky Hiador. Adalékok Szabó Károly Régi Magyar 
B. Könyvtár c. munkájának I —II. kötetéhez. 1912. [6 nyomt. 

lev.], 710, [I] gépírásos 1.
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Thon Christian Fr. Die Kunst Bücher zu binden. Ld. a 
kereskedés, ipar stb. szaknál.

XI. 397 Vajticzky Ernáiméi. A czeglédi m kir áll. főgimn. tanári 
könytárának címjegyzéke . . . Czegléd, 1913. 113 1.

XI. 31. Verzeichniss der Bücher . . . , welche von 1856 bis 
1870 neu erschienen oder neu aufgelegt worden sind. He
rausgegeben u. verlegt von der Hinrich’ sehe Buchhand
lung. 18 köt. Leipzig, 1856—1870.
Verzeichniss theologis. — Bücher . . . Ld. a theologi- 
ánál.

XIX. 573. Wlassics Gyula. A Múzeumok és könyvtárak . . . köz- 
0. K. gyűlésén mondott elnöki beszédek. 1913. 132. 1

2. Enciklopédiák.

XXVlII. 29. Acsády Ignácz, Az Athenaeum kézi lexikona. 2 köt. 
1891— 1893. 999; 1001-1904 1.

XXVII. 1. Allgemeine deutsche Realencyclopädie . . .  15 köt, 
Leipzig, 1843—1848.

XXVIII. 4 Bilder-Atlas . . . Ein Ergänzungs-werk zu jedem 
Conversations-lexikon. 2 köt. Leipzig, 1875. A lapszámo
zás többször újra kezdődik.

X X V II 31. Brockhaus Conversations-lexikon. 17 köt. Leipzig, 
1864—1873 1.

XIV. 7 Conversations Lexikon oder encyclopaedisches Hand
wörterbuch . . .  10 köt. Stuttgart, 1816—1819.

X 61. Epitome selectarum historiarum, fabularum, poeticarum, 
insularum, regionum, urbium . . . Francofurti, 1649.144 1.

VIII. 321. Funke C. P. Neues Real - Schullexikon . . .  5 köt. 
Wien und Prag, 1805-1807. VIII, 1072; 1138; 1264; 1022; 
1041 1.

XIII. 15. Hofmann Joh. Jac. Lexicon universale . . .  2 köt. Basi- 
F. leae, 1677. [16], 1064; 600 1.

XIV. 33. Hübner Johann. Curieuses Natur-Kunst-Gewerck-und
Handlungs-Lexikon. Leipzig, 1712. VIII, 1546 1.

XXIX. 328. Illustrirtes Konversations-Lexikon der Gegenwart. 2
köt. Leipzig und Berlin, 1881. 1912 ; 1856 1. [hasábosán], 

XIV. 83. Jelenkor. Politikai és társas élet encyclopaediája. Az 
„Újabb kori Isméretek Tárá“ -nak folytatása. Pest, 1858. 
476 1.

VIII. 323. Joecher Christ. Gottlieb. Compendieuses Gelehrten 
Lexikon, darinne die Gelehrten aller Stände so wohl mann 
als weiblichen Geschlechts, welche vom Anfang der Welt



bis auf jetzige Zeit gelebt . . .  2 köt. Leipzig, 1733. [3UJ, 
1888; 2102, [4] I., hasábosán számozva.

XIV. 43. Közhasznú Esméretek Tára. A conversations-lexikon 
szerént Magyarországra alkalmaztatva. 12 köt. Pest, 1831— 
1834.

XXVII. 3. M eyer’ s Conversations-Lexikon 19 köt. Leipzig, 1885- 
1892.

XXVII. 4. Meyer’ s Handlexikon. Hildburghausen, 1872. 1746 1.
XVI. 381. Meyers Hand-Lexikon . . .  2 köt. Leipzig 1878. 1100; 

1101-2165 1.
VII. 69. Neuestes Conversationslexikon für alle Stände Von einer 

A. Gesellschaft deutscher Gelehrten bearbeitet. 10 köt. 
Leipzig, 1832 — 1841.

XIV. 89. Neuestes Conversationslexikon . . . XIX. Band: Supp
lement A—Z. Wien, 1836. IV, 607 1.

XXVII. 6. Pallas Nagy Lexikona. 18 köt 1892— 1896.
XXVIII. 13. Pierer. Jahrbücher der Wissenschaften, Künste und Ge

werbe. Ergänzungswerk zu sämmtlichen Auflagen des U- 
niversal Lexikon. 2 köt. Altenburg, 1865— 1869. VIII, 858; 
703 1.

XXVIII. 14. Pierer. Universal-Lexikon. 19 köt. Altenburg, 1857— 
1865.

XXVII 7. Révai Nagy Lexikona 18 köt. [megjelenés előtt még 
két kötet], 1911 —

XXVIII. 18. Somogyi Ede. Magyar Lexikon. 17 köt. 1879— 1885. 
XIX. 14 Török János. Egyetemes Magyar Encyclopaedia. 13 köt. 

Q. Pesten, 1859-1876.
XIV. 42. Ujabbkori Isméretek Tára. Tudományok és politikai 

társas élet Encyclopaediája. 6 köt. Pest, 1850—1855.
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3. Általános és vegyes tartalmú folyóiratok.
XI. 63. Akadémiai Értesítő. Szerk. Szily Kálmán, majd Heinrich 

Gusztáv, Balogh Jenő. 36 köt. 1890—1925. évf.
XIV. 120. Athenaeum. Tudományok és szépművészetek tára. 

Szerk. Schede!, Vörösmarty, Bajza. 8 köt. 1837., 1838 
(II. félév), 1839, 1843. évf.

XI. 240. Athenaeum. Társadalmi, politikai, irodalmi és művé
szeti hetilap. Szerk. Beöthy Zsolt. 2 köt. 1874. évf. VI. és
VIII. köt.

VIII. 7. Das Ausland. Ein Tagblatt für Kunde des geistigen und 
Q. sittlichen Lebens der Völker . . .  2 köt. München, 1833. 

0 . 154. Beylage zur Pressburger Zeitung Aus dem Reiche



30 Általános és vegyes tartalmú folyóiratok.

der Todten. 4. köt. 1803. évi.: a 102—104 sz; 1804. teljes, 
1805.: 1-87.; 1807.: 29-104.; 1808.: teljes; 1809.: 1-10. sz.

V ili. 3. Bimbófüzér. Szépirodalmi s vegyes tartalmú ifjúsági lap. 
F. Kiadta a Soproni ev. lyceum „deákkuti vármegye testületé“ . 

1872/73. évf. Sopron.
XI. 136. Budapesti Szemle. Szerk. Eötvös, Lukács, Szalay, Tre- 

fort. 2 köt. 1840. évf. Pesten.
Ez a folyam ez évben keletkezett és az 1841. jan. 2-iki fü

zettel már meg is 3zünt.
XI. 136. Budapesti Szemle. Szerk. Csengery Antal, 1865-től az 

„U j folyam“ -ot ő és Lónyay Menyhért 36 köt. 1857-1869. 
évf Pest.

Ez a folyam teljes, mert 1869. decemberben megszűnt.
XI. 136. Budapesti Szemle . . . Szerk Gyulai Pál, 1910-től V J -

novicli Géza. 200 köt 1873-1925. évf.
XVII. 46. A Cél. Társadalmi-, közgazdasági-, szépirodalmi- és 

sport-, 1918-tól politikai és társadalmi, 1921-től társadalmi, 
1926. májustól fajvédelmi folyóirat. 7 köt. 1917-1918., 1921- 
1925. évf.

V ili. 6. Családi Kör. Hetilap a müveit magyar hölgyek számára.
F. Szerk. Szegfy Emilia Pest. 1869. évf.

I. 41. F. Debreczeni Főiskolai Lapok. Szerk. Marjay Géza.
Debreczen, 1907. évf, (Nem teljes).

XXIX. 454- Deutsche Zeit-und Streit Fragen. Flugschriften zur 
457. Kenntniss der Gegenwart. Szerk. Franz von Holtzendorf. 

4 köt. Berlin, 1880.
XL 83. Évnegyedi szemle a magyar társadalom, politika és 

közművelődés köréből. Szerk. Gonda László. 2 köt, Pest, 
1867-ből az I-IL, 1868-ból a III-1V. füzet.

XIV. 121. 1848. Politikai szemle az állam és az egyház köréből.
Szerk. Toldy István. Pest, az 1868-ki évf. első fele.

XIV. 12. Figyelő Irodalmi, szépművészeti és kritikai hetilap, 
és 11. Szerk. Szana Tamás, 1876-tól Ábrányi Emil. 3 köt. Pest, 
Q. 1873-ki teljes évf., 1874-ből a jan. 4 — ápr. 26-ki számok, 

1876-ból az első félév.
XIV. 21. Fillértár. Mindennemű közhasznú isméretek terjesztésére. 

Q Szerk. Balásfalvi Orosz József. 2 köt Pozsony, 1834-1835.
XII. 1. Fővárosi Lapok * Szerk. Tóth Kálmán, 1867-től Vadnay 

F. Károly, 32 köt. 187l.-ki évf. II. fele, 1872-1882., 1883-ki
évf. I. fele, 1884-1887. évf.

VIII. 14. Garasos Tár. Közhasznú ismereteket terjesztő lapok- 
Q. [Szerk. Vajda Péter], Lipcse, 1834.

A lap mindössze 1834. jan. 4. — márc. 22-ig á llott fenn.

*A  cimben „Szépirodalmi napi közlönyének jelezve, de ve
gyes tartalommal.
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III. 61. Q. Gemennitzüge Blätler zur Belehrung und Unterhaltung. 
Ofen. 1844. jul. 7. — dec 22

XIV. 88. Hasznos mulattató. Szerk. Dolinay Gyula. 1884. Hiá
nyos

XIV. 34. Honderű. Szépirodalmi és divatlap. Sze-k Petrichevich 
és 109. Horváth Lázár, 1844. jul. 1-től Nádaskay Lajos. 2 köt.

Buda, az 1843-ki évf. II., az 1845-ki I. fele.
XIV 31. Honművész A „Regélő“ folyóírásnak társa. Szerk. 

Roihkrepf Gábor. 5 köt. Pest, az 1833.-ki évf. ápr. — dec. 
29-ig, az 1835.-ki teljes, az 1838.-ki jan -jun 28-ig.

V ili. 4 Hölgyfutár. Közlöny az irodalom, társasélet, művészet és 
F. divat köréből. Szerk. Nagy Ignácz. 1852 okt. 1. — dec. 

31-ig.
XVII. 37. Die lllustrirte Welt. Blätter aus Natur und Leben, Wis- 

Q senschaft und Kunst. Stuttgart, 1859,
XVII. 36. Illus trirtes Fam ilienbuch zur Unterhaltung und Beleh- 

Q rung häuslicher Kreise. 2 köt. Triest, 1834—1835.
XVII. 7. Képes Családi Lapok. Szépirodalmi és ismeretterjesztő 

F. képes hetilap. Szerk. Brankovics György és Murányi Ár
min. 1888.

XVI. 1. Képes fo lyó ira t. A Vasárnapi Újság füzetekben. Szerk. 
Q. Nagy Miklós. 8 köt. I—IV., V II—X. köt. 1887-1888, 1890, 

1891.
XIV. 22. Képes Világ Szépirodalmi és ismeretterjesztő folyóirat.

Q. Szerk. Vértesi Arnold. Pest, az 1868-ki évf. első fele.
XIV. 87. Külföld. Tudományos és irodalmi havi folyóirat. [Szerk.

Moher Ede és Újvári Béla. Soprony, 1879].
V ili. 42. F. Lányok Lapja. Szerk Dolinay Gyula 1884 
XI. 63. Magyar Academiai Értesítő Az Académia rendeletéből 

kiadta Toldy Ferencz. 4 köt. Pest, 1854, 1855, 1857-1858. 
XI. 63. Magyar Akadémiai Értesítő A philosophiai, törvény- és 

történettudományi osztályok közlönye. Szerk. Csengery An
tal. 5 köt. 1860-1865.

XIV. 145. Magyar Figye lő. Szerk. Tisza István, Herczeg Ferencz. 
31 köt. 1911-1918.

XIII. 26. Magyar Géniusz. Szépirodalmi és művészeti hetilap.
F. Szerk. Hevesi József és Basch Árpád. 2 köt. 1897—1898. 

O. 251. A magyar nép könyve. Szerk. Csengery Antal és Ke
mény Zsiginond. II köt. [1855],

VII. 309. Magyar Szalon. Képes havi folyóirat. Szerk. Fekete 
József és Hevesi József. 2. köt [1884-1885],

XL 63. A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője . . . 
Szerk.Rónay Jáczint, stb. 23 köt 1867-1889 — az I-VIII. 
évfolyamokhoz (1867-1874) Névmutató 1875. 158 I.

X lll. 7. Napkelet. Szerk. Tormay Cecile. 7 köt. 1923 — 1926. 
Q. május.
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Vili. 41. Das National-Magazin der Gesellschaft für Verbreitung 
F. gemeinnütziger Kenntnise. Leipzig, 1834.

VII. 480. Nemzeti Kultúra, Szerk Horváth Dezső. 4 köt. Gyula, 
1911 — 1914.

XVI 506. Nyugat. Szerk. Ignotus, Ady Endre, Babits Mihály. 
9 köt. 1917 — 1918, 1919-ből március 16-ig.

XVII. 15. Őrálló. Politikai, szépirodalmi és közgazgasági lap Szerk. 
F. Bartha Béla. 2 köt. Sárospatak, az 1894-iki évf. a 63. sz,-

tól és az 1895.-k i teljes évf.
XIV. 25. A Petó'fi Társaság Lapja. Szépirodalmi, művészeti és 

Q. társadalmi hetiközlöny. Szerk. Szana Tamás és Balázs 
Sándor. 2 köt. 1877.

XIV. 23. Das Pfennig-Magazin der Gesellschaft zur Verbreitung 
Q. gemeinnütziger Kenntnisse. 6 köt. Leipzig, 1335— 1837, 

1839-1841.
XII. 2. F. és XVII. 2. F. Politikai újdonságok. Szerk. Pákh Al

bert, 1867. márc. 17-töl Nagy Miklós 4, köt. 1865— 1867, 
1878.

XIV. 36. Regéló'. Szépművészeti első magyar folyóirat. Szerk.
Rothkrepí Gábor. 5 köt. Pest, 1833, 1835, 1838, 1843. 

VII. 317. Revue des Deux Mondes. Paris, Londres, az 1839.-iki 
évf.-ból a IV—V., az 1841 -ikiböl a II. füzet.

XVIII. 39. Q. Der Sammler. 2 köt. Wien, 1833— 1834.
XIV. 37. Sonntags —B lä tte r. Czímlap hiányzik. 1843-ki évf.
XIV. 18. Sonntags freude. Herausgegeben von J. A. Pflanz. Frey-

Q burg, 1864.
XIV. 9. Szemlélő a tudományok, literatura, művészet, divat és tár- 

Q. sasélet körében. Szerk. Cserneczky és Kovacsóczy, Kassa, 
1833.

Vili. 43. Társalkodó. Szerk. Bajza József, 1837-től Helmeczy M i- 
F. hály. 10 köt. 1833—1834-iki, 1836—1842-iki és 1844-iki évf. 

XIV. 39. Tudományos Gyűjtemény. 72 köt. Pest, 1817—1840. 
XIV. 21. Tudománytár. Szerk. Schedel Ferencz, utóbb Csató Pál. 

12 köt. 1834—1837.
XlV. 22. Tudománytár. Uj folyam. Szerk. Luczenbacher János 

és Almási Balogh Pál. 1—VI., IX—XVI. köt. és külön kötve 
2 köt. 1843—1844.-ki „Literatura“ . 16 köt. 1837—1339, 
1841—1844.

XlV. 147. Uj Idők. Szerk. Herczeg Ferencz. 1908.
XIII. 4. F., XlV. 107. Uj Korszak Heti szemle a tudomány, tan

ügy, irodalom, művészet és a fővárosi és vidéki társasélet 
köréből. Szerk. Henszlmann Imre és Riedl Szende. Pest, 
1865. 11. és 1866. 1. fele.

XIV. 40. Uj Magyar Muzeum. Szerk. Toldy Ferencz. 1—IV. fo
lyam, V. folyam 1. köt., VI. folyam, VII. folyam 1. köt.,


