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I.

A szarvasi ág. h. ev. Vajda Péter 
gimnázium alapítványai.

Iskolánk az 1934 — 35. tanévvel működésének 133. eszten
dejét fejezte be. 1802 ben alakult meg Mezőberény városában 
s küzdelmes életének 32. esztendejében települt át Szarvasra. 
Csaknem 13 és fél évtizedre szóló életének történetét egész
ben és részleteiben is megírták a hozzáértők, e helyen tehát 
ezzel foglalkozni nem lehet célom. Nem érdektelen azonban fel
eleveníteni azt, hogy az egyes időkben kik, hogyan és milyen 
mértékben jöttek segítségére ez iskolának, hogyan gondolták 
annak alapjait anyagilag megerősíteni, hogy azután az erősebb 
anyagi alapokon nyugvó iskola — erkölcsi és kulturális téren 
is szolgálhassa azokat a célokat, amelyeknek szolgálatába 
állították. A kegyeletnek és hálának érzéseit is éleszthetjük ezzel, 
amit méltán megérdemelnek azok, akik nevüket az iskola 
történetébe bevésték, talán követendő példát is állíthatunk 
azok elé, akiknek lelkében az ősöktől örökölt kegyesség és 
jótékonyság csírái megmaradtak, de mindenesetre szolgálatot 
tehetünk az adatoknak időrendben való összeállításával — 
felsorolásával és megrögzítésével a jövőnek és a jövőben 
azoknak, akik az iskola történetének e részleteivel óhajtanak 
majd foglalkozni.

Ha ezeket az alapítványokat, adományokat végigtekintjük, 
úgy látjuk, hogy hármas célt óhajtottak ezek szolgálni. Magá
nak az iskolának anyagi tőkéjét erősíteni, az alkalmazott 
tanároknak javadalmazását kellő mértékre fokozni és a szegény
sorsú tanulóknak, akikben a tehetség felfedeződött, lehetővé 
tenni a magasabb iskola elvégzését.

Az alapítványoknak nagyrésze nemcsak azért a múlté, 
mert a múltban tétettek, hanem — fájdalom — azért is, mert
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értékük is csak a múltban volt és ma már vagy teljesen 
elértéktelenedtek, vagy csak nagyon csekély értékkel bírnak.

I.

1. Alapítványi oklevél. Az alapítványt 1856-ban a békési 
ev. esperesség 22 egyháza tette és az alapítvány értéke erede
tileg 77.620'40 forint ércpénznek megfelelő 6 százalékos kamat. 
A tőkék az egyházak pénztárában maradtak, az alapítványok 
az iskola birtokában vannak. Az eredetileg évenként 4672 56 fo
rint kamat ma már 78 pengő évi jövedelemmé devalválódott. En
nek magyarázata az, hogy 1917-ben az egyházak sorából kivált 
13 és ma az egyházak súlyos anyagi helyzete miatt az 
alapítványban foglalt kötelezettségnek az egyházak vezetői 
eleget nem tudnak tenni. Az alapítványok az iskola fennállha- 
tásának biztosítására szolgáltak.

2. Boczkó Dániel-féle alapítvány. Az alapítványt Boczkó 
Dániel szarvasi lakos tette. Az alapítvány eredete 1844-re 
nyúlik vissza, amikor értéke 1000 pengő forint volt. Ezen 
összeg az iskola javára be volt kebelezve az alapító hódmező
vásárhelyi ingatlanára. 1859-ben 1800 forintra emeltetett az 
alapító által. Kamatai részben egy kiváló tanulónak szorgalom
díj címén voltak kiosztandók, részben a főtanoda tanárainak 
fizetésére fordíttaltak. Ma értéktelen.

3. Urszinyi Andor-féle alapítvány. Alapította Urszinyi Andor 
békéscsabai lakos 1860-ban. Eredeti értéke 500 ausztriai értékű 
forint volt. Kamatai a magyar nyelvben kiváló nagyobb tanuló
nak ösztöndíjképen adattak ki. Az eredeti tőke az alapítónak 
birtokában maradt, az alapítólevél az iskola pénztárában áll. 
Elértéktelenedett.

4. Beischlag-Töltéssy Sámuel ösztöndíj. Alapította Töltéssy 
Sámuel szarvasi lakos 1865-ben. Eredeti értéke 500 forint volt. 
Úgy a tőke, valamint az alapítólevelet a gimnázium pénztára 
őrizte. Kamatai protestáns vallású VII. vagy Vili. osztályos, a 
magyarban jeles előmenetelt tanúsító tanuló jutalmazására 
fordíttattak. Értéktelen.

5. Debreczeni Endre-féle jutalom. Alapította Debreczeni Endre 
gyomai lakos 1865-ben. Értéke 50 forint volt. A tőke az iskola 
pénztárába helyeztetett. Kamatai egy VI. osztályos jeles sti
liszta jutalmazására fordíttattak. Értéktelen.
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6. Német István ösztöndija. Alapította Német István tábor
nok 1867-ben. Eredeti értéke 500 forint volt. Az alapítvány 
kamatait az egyházkerület folyósította, ahol az alapítvány is 
tétetett. A folyósításról a mi értesítőink csak 1875-től emlé
keznek meg. A tőke a kerület pénztárában helyeztetett el. 
Kamatai egy felsőbb osztályos szorgalmas, jeles tanuló szá
mára ösztöndíjképen adattak ki. Értéktelen.

7. Vozárik Pál jutalom. Alapította Vozárik Pál békéscsabai 
tanító 1868-ban. Értéke eredetileg 100 osztrák értékű forint 
volt. A tőke az iskola pénztárában helyeztetett el. Kamatai 
békéscsabai születésű kiváló tanulónak jutalmazására fordít- 
tattak. Értéktelen.

8. Alumneumi alapítvány. Alapította Delhányi Zsigmond, 
az iskola tanára 1868-ban. Értéke 20 forint volt, amely az 
iskola pénztárába fizettetett be. Kamatai alumneumi segély 
címén adattak ki szegény, szorgalmas tanulóknak. Értéktelen.

9. Alumneumi alapítvány. Alapította Danes Béla szarvasi 
lakos 1868-ban. 2 darab, egyenként 20 forint. A tőke az iskola 
pénztárába fizettetett be, kamatai szintén szegénysorsú alum- 
nisták segélyezésére fordíttattak. Értéktelen.

10. Haviár Dániel-féle jutalom. Alapította Tatay István a 
gimnázium igazgatója 1869-ben. Értéke 175 új forintnyi összeg. 
A tőke az iskola pénztárában volt elhelyezve. Kamatai a 
magyar nyelvben kiváló előmenetelt tanúsító tanuló jutalma
zására fordíttattak. Értéktelen.

11. Székács József jutalma. Alapította Székács József püs
pök Budapest, 1869. Egy darab 100 forintos Magyar Földhitel
intézeti záloglevél. Betéve az iskola pénztárába. Kamatai egy 
111. vagy IV. osztályos, a vallástanban kiváló előmenetelt 
mutató tanuló jutalmazására fordíttattak. Értéktelen.

12. Szarvasi festők alapítványa. 1872-ben alapították a 
szarvasi festők. Értéke 100 osztrák értékű forint volt, befizetve a 
gimnázium pénztárába. Kamatai egy szarvasi születésű, sze
génysorsú jeles tanuló jutalmazására fordíttattak. Értéktelen.

13. Zsilinszky Mihály-féle alapitvány. Alapította Zsilinszky 
Mihály gimnáziumi tanár 1874-ben. Értéke 100 osztrák értékű 
forint. Befizetve az iskola pénztárába. Kamatai a rajzban és 
festészetben kiváló tanulónak jutalmazására fordíttattak. Ér
téktelen.

14. A Szarvasi Nőegylet alapítványa. Alapította a Szarvasi
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Nőegylet 1878-ban. 2 darab arany évenként. 19Ö8-ban 2 darab 
20 koronás aranyban állapíttatott meg értéke. Minden évben 
a Nőegyesület küldötte az iskola pénztárába, két a magyar 
stílusban kiváló tanuló jutalmazására. Ma már nem adják.

15. Parti Ferenc jutalma. Alapította Parti Ferenc gyulai 
lakos 1878-ban. Értéke 100 forint. A tőke az adományozónál 
maradt. Kamata évenként egy szarvasi születésű I —IV. osz
tályos jeles tanuló számára, aki különösen a magyar nyelvben vált 
ki, jutalom céljából adatott ki. Megszűnt.

16. Szécsy Ede-féle alapítvány. Alapította Szécsy Ede szarvasi 
kereskedő 1882-ben. Tőke az iskola pénztárában. Kamatai 
békésszentandrási illetőségű 1—IV. osztályos szegény, jeles tanuló 
számára ösztöndíjképen adattak. Értéktelen.

17. Özv. Raffinszky Károlyné ösztöndíja. Alapította özvegy 
Raffinszky Károlyné szarvasi lakos 1888-ban. Értéke 200 forint. 
Tőke az iskola pénztárában. Kamatai egy felsőbb osztályú és 
a rajzolásban kiváló tanuló jutalmazására fordíttattak. Értéktelen.

18. Tatay István-féle ösztöndíjalap. Alapította Tatay József 
szarvasi lakos 1889-ben. Értéke 1000 forint volt, amely az 
iskola pénztárába fizettetett. Kamatai a mathematika és fiziká
ban kiváló két tanulónak ösztöndíjképen adattak. Értéktelen.

19. Bernát János-féle alapítvány. Bernát János szarvasi 
lakos végrendelkezése alapján tette Áchim Ádám ev. lelkész 
1897-ben. Értéke 200 forint. Betéve az iskola pénztárába. Ka
matai egy kiváló evangélikus vallású tanuló jutalmazására 
fordíttattak. Értéktelen.

20. Szemián Dániel ösztöndíjalapja. Benka Gyula gimnázi
umi igazgató gyűjtése 1899-ben, a „Nestor-tanár halálának 
alkalmából“. Értéke 77 forint volt, betéve az iskola pénztárába. 
Kamatai az alapítványt, esetleges későbbi adományokkal előbb 
100 forintra voltak hivatva növelni s azután ennek kamatai 
I. vagy II. osztályos jeles tanulónak jutalmazására fordíttattak. 
Értéktelen.

21. Főgimnáziumi alapítványok. Az iskola 100 éves fenn
állásának alkalmából 1902., 4 darab, a) Kiskőrösi volt diákok 247 
korona, b) Ábray Lajos Arad 1900. 100 korona, c) Ruttkay 
Sándor Salgótarján 200 korona, dj Ilovszky József Orosháza 
200 korona. Az összegek az iskola pénztárába befizettettek. 
Kamatai a tanárikar által meghatározott célra fordítandók. 
Megszűnt — értéktelen.
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22. Chudoba Samu vallási ösztöndíjalap. Alapította Chudoba 
Lukács szarvasi lakos 1901-ben. Értéke 1012 korona. Tőke az 
iskola pénztárában. Kamatai a vallástanban kiváló egy vagy 
két tanuló jutalmazására fordíttattak. Értéktelen.

23. Szarvasi Férfi-Dalkar-féle jutalom. Alapította a Szarvasi 
Férfi-Dalkar 1901-ben. Értéke 50 korona, az iskola pénztárá
ban. Kamatai a főgimnáziumi tanulói-dalkar javára fordíttattak. 
Értéktelen.

24. Haviár Dániel-féle ösztöndij-alapitvány. Alapította Haviár 
Dániel szarvasi lakos 1901-ben. Értéke 1000 korona. Tőke az 
iskola pénztárában. Kamatai a fenntartó egyházmegyék köte
lékébe tartozó kiváló tanulóknak jutalmazására fordítandók. 
Értéktelen.

25. Benka Gyula ösztöndíjalap. Haviár Dániel szarvasi lakos 
gyűjtéséből 1901-ben. Eredeti értéke 273L20 korona. Az ala
pítvány 1909 októberében 3065 koronára emelkedett. Kamatai 
egy kiváló VII. vagy VIII. osztályos tanuló jutalmazására for
díttattak. Értéktelen.

26. Alapitó-levél. Ozv. Kvacsala Jánosné szarvasi lakos 
1903-ban. Eredeti értéke 1000 korona. A tőke el volt helyezve a gim
názium pénztárában. Kamatai egy ev. pap, vagy tanító jelesen 
tanuló fiának ösztöndíjul adattak ki. Elértéktelenedett.

27. Alapitó-levél. Alapította a szarvasi Nemzeti Szövetség 
(Benka Gyula által) 1904-ben. Eredeti értéke 150 korona. Tőke 
az iskola pénztárában. Kamatai a gimnázium alsó osztályaiba 
járó nem magyar anyanyelvű kiváló tanulónak könyvjutalomra.

28. Volt zsidó tanulók ösztöndij-alapja. Alapították a gimná
zium végzett zsidó növendékei 1911-ben. Értéke 1000 korona. 
Az iskola pénztárában. Kamatai egy jelesen tanuló, szegény 
zsidófiú jutalmazására fordítandók.

29. Szarvasi Hitelbank alapítványa. Alapította a Szarvasi 
Hitelbank R.-t. 1911-ben. Értéke 300 korona. Az iskola pénz
tárában. Kamatai egy jeles tanulónak ösztöndíjképen adandók 
ki. Elértéktelenedett.

30. Dobosffy Alajos alapítványa (hagyatéka). Az iskolára hagyta 
Dobosffy Alajos szarvasi lakos 1913-ban. Értéke 1000 korona. 
A tőke el volt helyezve az iskola pénztárában. Kamatai a 
tanárikar által megállapított iskolacélokra fordítandók. Ér
téktelen.
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31. Alapitó-levél. Az alapítványt tette Tepliczky János 
1912-ben. Értéke volt 800 korona. El volt helyezve a gimnázium 
pénztárában. Kamatai felsőbb osztályú a mathematikában és 
fizikában jeles tanuló jutalmazására fordíttattak. Értéktelen.

32. Dr. Mikolay István alapítólevele. Az alapítványt tette 
dr. Mikolay István szarvasi orvos 1912-ben. Értéke 1000 ko
rona volt. El volt helyezve a gimnázium pénztárában. Kamatai 
evangélikus vallású, kifogástalan viseletű, jeles tanulónak ösz
töndíjképen adattak. Értéktelen.

33. Ponyiczky Máté-féle ösztöndíj-alapítvány. Tette Ponyiczky 
Máté szarvasi lakos 1916-ban, 1000 korona értékben. A tőke 
el volt helyezve a gimnázium pénztárában. Kamatai egy a 
magyar nyelvben kiváló felsőbbosztályú jeles tanuló részére 
ösztöndíjképen adattak ki. Értéktelen.

34. Simkó Gyula-féle alapítvány. Tette Simkó Gyula szarvasi 
lakos 1916-ban. Az alapítvány 200 korona névértékű 6 száza
lékos hadikölcsön. Beadva az iskola pénztárába. Kamatai 
jelesen tanuló tanárgyerek részére ösztöndíjképen adattak ki. 
Értéktelen.

35. Melis György és neje alapítványa. Tették Melis György 
és neje Melis Judit szarvasi lakosok 1917-ben, 7182*24 ko
rona értékben. A tőke az iskola pénztárában. Kamatai szegény, 
jeles, evangélikus tanulók számára ösztöndíjképen voltak fel
használva. Értéktelen.

36. Melis György és neje alapítványa. Alapították ugyan
azok. Eredeti értéke 1917-ben 1200 korona. A tőke el volt 
helyezve a gimnázium pénztárában. Kamatai sírjuk gondozá
sára fordítandók, a megmaradó kamatrész felhasználható isko
lai célokra. Értéktelen.

37. Báró Solymossy Lajos alapítványa. Tette báró Soly- 
mossy Lajos apatelki lakos, gimnáziumi felügyelő 1917-ben. 
Értéke 3000 korona 6 százalékos hadikölcsön-kölvényekben. 
El volt helyezve a gimnázium pénztárában. Kamatai a meny- 
nyiségtanban kiváló, de csakis alumnista tanulónak adattak ki 
ösztöndíjképen. Értéktelen.

38. Dr. Rapos Tibor-féle alumneumi alapítvány. Alapította 
Rapos Sámuel mezőhegyesi tanító 1917-ben. Értéke 160 ko
rona. Befizetve a gimnázium pénztárába. Kamatai egyelőre 
tőkésítendők, s azután szegény alumnista jeles tanuló részére 
ösztöndíjképen adandók. Értéktelen.
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39. Ponyiczky György és neje alapítvány. Alapította özv. 
Ponyiczky Györgyné szarvasi lakos 1918-ban. Értéke 2000 ko
rona. Befizetve az iskola pénztárába. Kamatait a mathemati- 
kából és rajzból kiváló tanulónak ösztöndíjképen kellett ki
osztani. Értéktelen.

40. Elefánt Jánosné-féle alapítvány. Tette özv. Elefánt Já- 
nosné szarvasi lakos 1918-ban. Értéke 200 korona. Befizetve 
az iskola pénztárába. Kamatai szegénysorsú algimnáziumi je
les tanulónak ösztöndíjképen adattak. Értéktelen.

41. Középgulácsi Péczely Aladár ösztöndíj alapja. Alapította 
özv. Péczely Béláné a harctéren elhalt fia emlékére 1919-ben. 
Értéke 1000 korona. El volt helyezve a gimnázium pénztárá
ban. Kamatai a mathematika és fizikából jeles felsőosztályú 
tanulónak ösztöndíjképen adattak ki. Értéktelen.

42. Réthy Vilmos és neje Gyurkovics Erzsébet-féle alap. Ala
pította Réthy Béla békéscsabai gyógyszerész 1919-ben. Erede
tileg 2000 korona készpénz, majd 10.000 korona névértékű 
6 százalékos m. kir. járadékkölcsön. Átadva az * iskolának. 
Kamatai az iskola jótékony intézményei javára fordíttattak. 
Értéktelen.

43. Dr. Áron Géza ösztöndíj-alapítvány. Alapította dr. Áron 
Géza budapesti ügyvéd 1920-ban, 10.000 korona készpénzben. 
Befizetve az iskola pénztárába. Kamatai szegénysorsú, jóvise
letű és jól tanuló fiú-, vagy leónynövendék részére ösztöndíj 
gyanánt. Értéktelen.

44. Alapító-levél. Az alapítványt tette Borgulya Pál szarvasi 
lakos 1920-ban. Értéke 6000 korona. Befizetve az iskola pénz
tárába. Kamatai ösztöndíjnak voltak használva. Értéktelen.

45. Ösztöndíj-levél. Az alapítványt tették dr. Salgó Zoltán 
és neje budapesti lakosok 1921-ben. Értéke 2000 korona. Be
téve az iskola pénztárába, amelyből 10 éven át évi 200 ko
rona osztandó ki a magyar irodalomban járatos jeles tanuló 
részére. Értéktelen.

46. A tanilványi szeretet és hála alapítványa. Alapította 
Harsányi Pál ref. lelkész Gyoma, 1918-ban. Értéke 200 korona. 
A tőke el volt helyezve a gimnázium pénztárában. A kamatok 
megőrzendők addig, amíg a tőke nem növekszik 1000 ko
ronára. Innentúl a kamatok ösztöndíjképen kiadandók. Ér
téktelen.

47. Dr. Müller Rezső ügyvéd alapító-levele. Az alapítványt
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tette dr. Müller Rezső budapesti ügyvéd 1922-ben. 10 darab 
egyenként 10.000 korona névértékű 5 és fél százalékos m. kir. 
állampénztárjegy. Elhelyezve a gimnázium pénztárában. Osz
taléka kiváló tanulóknak ösztöndíjképen. Értéktelen.

48. Mocskónyi József-féle alapítvány. Az alapítványt tették 
1922-ben Harsányi Pál, Krisztián Kálmán és dr. Nagy Ernő 
gyomai lakosok. Értéke 2000 korona. Készpénzben befizetve 
az iskola pénztárába. Kamatai jeles tanulóknak ösztöndíjul. 
Értéktelen.

49. Láng Emil-féle alapítvány. Tette dr. Láng Jenő orvos 
Nagyszénás, 1922-ben. Az alapítvány 5000 korona névértékű 
6 százalékos hadikölcsön, az iskola birtokában. Kamatai jeles 
gimnáziumi tanulóknak ösztöndíjul. Értéktelen.

50. Alapítvány. Tette Durkó Dezső szarvasi lakos 1923- 
ban, elhalt fia emlékére. Értéke 3000 korona. A tőke a gimná
zium pénztárában. Kamatai egy Vll. osztályos jeles tanulónak 
ösztöndíjképen adandók. Értéktelen.

51. Alapítvány. Tette dr. Belopotoczky György gimnáziumi 
felügyelő, szarvasi lakos 1923-ban. Értéke 100.000 korona. 
Alapító-levele nincs. Elhelyezve az iskola pénztárában. Ka
matai evangélikus jeles tanulók részére ösztöndíjképen. Ma az 
alap értéke 8 pengő.

52. Alapítvány. Tette Törteli Lajos evangélikus lelkész 
Cegléd, 1922-ben. 100.000 korona értékű, amely azonban tel
jesen befizetve nem lett, s idő előtt elértéktelenedett.

II.
Vannak az iskolának olyan alapítványai, amelyek értéküket 

egészben vagy részben a mai napig is megtartották. Ilyenek:
1. Adományas alapító-levél. Az alapítványt tették: Gróf 

Bolza József, gróf Batthyány István hitvese szül. gróf Bolza 
Antónia, gróf Mitrovszky Vilmos hitvese szül. báró Schröffl 
Mansperg Jozefa 1834-ben. Az alapítvány „Öt Sessió föld, 
sessiója 56 hold, holdja 1100 □-öl, 2 száraz malom, 25 hold 
kert, 8 belső üres telek lakásokra.“

A föld mai értéke 1100 ölenként 450 pengő. Összesen 
141.680 pengő, a felszerelés értéke ma 10.000 pengő. A föld 
átlag hozama évi 4000 pengő. A felvett kataszteri tisztajövede
lem alapján a föld értéke 120.000 pengő. Az alapítványból
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28Ö kishold a várostól 19 km távolságra fekszik, míg a többi 
közvetlen a város alatt van. Az alapítvány célja „akár tanító, 
akár tanuló, de minden vallás különbség nélkül való segítése, 
egyszóval az intézet legcélirányosabb érdekei javára való 
fordítás.“

2. Szarvas város alapiló oklevele. Az alapítványt tette 
Szarvas város közönsége 1854-ben. Ekkor 10.000 pengő forint
nak megfelelő 6 százalékos kamatot jelentett. A tőke a köz
ség pénztárában volt elhelyezve. Az alapítvány, amelynek 
célja a gimnázium egyik tanszékének fenntartása, 1865-ben 
14.000 pengő forintra emelkedett. A község ma 1904 pengőt 
fizet alapítványi kamatok címén a gimnázium pénztárába.

3. Gimnáziumi tanszék-alapítvány. Alapították „Szarvasi ada
kozók és az iskola vidéki barátjai“ 1865-ben. 1866-ban értéke 
16.181 '83 osztrák értékű forint volt. 1913-ban 98.03824 korona. 
1922-ben 132.225 32 korona. A gyűjtött összegből 1918. decem
ber 30-ig 98.500 korona névértékű hadikölcsön lett jegyezve, 
amely elértéktelenedett. A többin részvények vásároltattak. 
1927. június 30-án értéke 735'22 pengő. Mai értéke: 30 darab 
Szarvasi Takarékpénztári részvény és 225 22 pengő készpénz.

4. Tanári nyugdíjalap. Összegyűjtötték a gimnázium taná
rai és magánosok 1882-ben. Ekkor 25.000 osztrák értékű forint 
volt az értéke. Célja volt az iskola tulajdonában lévő és ta
karékpénztárban kezelt alapítványnak az, hogy régi és állami 
nyugdíjat nem élvezhető tanároknak is nyugdíjat biztosítson. 
Később kamatai az iskola álltai fizetendő nyugdíj illetéket 
pótolták. 1914. végén értéke 63.789T9 korona volt, 1925. jú
nius hó 30-án 100.000 korona és ez összegből lőtt 1927-ben 
8 pengő.

5. Alapítványi oklevél. A Szarvasi Takarékpénztár alapít
ványa 1890-ből. Az alapítvány tárgya egy csakis közművelő
dési célokra használható 290 négyszögöl 2 telekkel bíró lakóház 
és melléképületei. Ma a Horthy Miklós út 4. szám alatt fekvő 
eforusi lakás,' melyet annak idején az iskola, mint alapítványt 
elfogadott, és vállalta az akkor rajta álló 800 forintnyi összegű 
vitás tehertételt. Mai értéke 7000 pengő.

6. Alapító-oklevél. Szarvas község alapítványa 1894-ből. 
Egy lakóház 874 négyszögöl telekkel, jelenleg II. kerület 
Kossuth utca 23. Jelenleg a telek egy része beépítve a torna- 
csarnok által, az épület pedig internátusi célokat szolgál.

7. Alapítványi-oklevél. Az alapítvány szerzője Szarvas nagy-
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község 1906-ból. Az alapítvány értéke 10Ö korona évenkéní 
a község költségvetésébe beillesztve. A tőke összeg a község 
pénztárában van, az alapítványi oklevél az iskola pénztárában. 
Az alapítvány eredetileg 2000 koronának 5 százalék kamatját 
jelentette, amely a Rákóczi-Thököly ösztöndíj címén adandó ki 
a történelemben kiváló Vili. osztályú tanulónak. E tanévben 
58 pengő értékben állapította meg a község.

8. Sztranyavszky Géza és neje Áninger Ilonka ösztöndíj ala
pítvány. Alapítója Sztranyavszky Géza balassagyarmati kir. köz
jegyző. 1921-ben 7. drb. Máh. részvény. Eredetileg 1670 pengő 
értékben. A részvények az iskola pénztárában. 1922-ben újabb
3. drb. részvénnyel gyarapodott. Később 1927-ben összevonás 
folytán a részvények száma megváltozott. Osztaléka egy pél
dás viseletű, jeles tanulónak ösztöndíjképen adandó ki. Oszta
lékot a Máh. e tanévben nem adott, úgy, mint az előzőben.

9. Alapítvány. Tette Pohl Gábor szarvasi lakos 1924-ben.
1.000.000 korona készpénz érték befizetve az iskola pénztá
rába. Kamatai szegény és kiváló tanulónak ösztöndíjképen 
adandók. Ma az alap értéke 80 pengő.

10. Kutlik Endre-féle ösztöndíj-alapítvány. Alapítója Kutlik 
Endre gimnáziumi címzetes igazgató 1927. Értéke 200 pengő. 
Készpénzben befizetve az iskola pénztárába. Kamatai gimná
ziumi tanár jelesen tanuló fiának ösztöndíjképen adandók ki.

11. Benka Gyula alapítvány. Gyűjtötte a Szarvasi Öregdiá
kok Szövetsége. Értéke 1000 pengő. A gyűjtés 1928-ban indult 
meg. A kamatok egy kiváló és példás viseletű Vili. osztályos 
tanulónak adandók ki ösztöndíjképen. Legutóbbi kamata 25 P.

12. Dr. Melich János-féle ösztöndíj-alapítvány. Alapítója Dr. 
Melich János egyetemi tanár, gimnáziumi felügyelő Budapest, 
1928. 2 drb. Szarvasi Takarékpénztári részvény 200 pengő 
névértékben. A részvények az iskola pénztárában vannak. 
A kamatokat az alapító évenként 20 pengőre egészíti ki, 
amely összeg szarvasi születésű, szegény kiváló tanulónak 
ösztöndíjul szolgál.

13. Teffert Károly ösztöndíj-alapítványa. Alapítója Teffert 
Károly szarvasi gyógyszerész Értéke 100 pengő, befizetve a 
gimnázium pénztárába. Kamatai egy jeles tanuló jutalmazá
sára szolgálnak. Az alapítvány 1930-ból való.

14. Brózik-Masznyik alapítvány. Alapítója Brózik Károly 
tiszaföldvári ev. lelkész 1932-ből. Értéke 500 pengő. Befizetve
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az iskola pénztárába. Kamatai evangélikus vallású, a fenntartó 
egyházmegyék területén lakó, jeles tanulónak ösztöndíj gya
nánt adandók.

15. özv. Pokomándy Sándorné született Radimeczky Vilma 
hagyatéka. Ingatlan vagyonának egy részét, amely megközelítőleg 
27 kishold földet s egy beltelkes háznak ötöd részét teszi ki, az 
iskola szegénysorsú tanulóinak segélyezésére hagyta végrende- 
letileg 1932-ben. A haszonélvező jelenleg a főörökös s birto
kába az iskola így csak később léphet.

A felsorolt alapítványok sorozata aligha mondható teljes
nek. Nem állottak rendelkezésre azok az adatok, amelyek az 
alapítókról 1802—1836-ig pontos felvilágosítást adhattak volna, 
bár konstatálható, hogy az iskolának ez időszakában is voltak 
jó emberei, nemesszívű adakozói. Az adományok azonban 
javarészben csak esetenkénti, alkalmi jótékonyságok, vagy se
gítések lévén — nem bírtak alapítvány jellegével.

A későbbi időkben is homály fed egy-két alapítványt. 
Így feljegyezve találjuk az iskola pénztári könyveiben : 1870-ből 
Kocsis Pál mérnök 50 osztrák forint alapítványát. A későbbi 
időkből Gaál Judit 210 korona, Horváth Sámuel 2000 korona. 
Lányi József-féle 2026 63 korona alapítványokat, illetve adomá
nyokat, de ezek részletei nem voltak kikutathatok.

Az itt 1—52 szám alatt feltüntetett alapítványok ma az inté
zeti pénztár kimutatása szerint mindössze 126 pengő értéket 
képviselnek, amelynek kamatait az iskola 10 pengőre egészíti 
ki és adja ki ösztöndíjul egy szorgalmas tanulónak.

Az intézeti pénztár 1923. nov. 10-i kimutatása szerint a gimná
zium 135.100 aranykoronát fektetett hadikölcsönbe. A segély
egyesület 18.150 koronát és az önképzőkör 1050 koronát. 
Mindez összeg értéktelenné vált, és nem remélve azt, hogy a 
későbbi idők a vett hadikölcsön kötvények értékét vissza 
fogják állítani, az elvesztett értékek némi kárpótlásául a kötvé
nyekkel vagyonváltságot és egyéb kamatokat fizetett. így a 
szarvasi ev. Vajda Péter gimnáziumnak elértéktelenedett nem
csak az előbb felsorolt sok alapítványa, hanem az iskola pénz
tárából, az iskolai egyesületek és a tápintézet vagyonából 
csaknem a teljes összeg eltűnt mégpedig úgy, hogy ez összeg 
a jövőben többé alig ha lesz pótolható.

A felsorolt alapítványok a tartalékolt tőkeösszeggel tá
mogatták annak idején az iskola életét, enyhítették tanárok
nak és tanítványoknak gondjait csaknem 100 éven át mind 
addig, még ezek annyi nemzeti erővel és vagyonnal együtt
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az óriási katasztrófában meg nem semmisültek. Lassan kezdő
dött ezek sorvadása, de annál rohamosabban folytatódott és 
végre egyik napról a másikra megszűntek. Az adakozóknak 
sok nemes szándéka, ideális célja és törekvése, a jótékony 
lelkeknek annyi segíteni akarása hervadt el egyszerre és pusz
tult el örökre. A nehéz idők után nehéz volt helyét megálla- 
nia az iskolának — a változott viszonyok következtében alig 
van most már ingatlan alapítványainál egyéb fundámentuma, 
azonban a józan belátás, az erős kitartás és minden vonalon 
végrehajtott gondos takarékosság reményt engednek arra, hogy 
az iskola súlyos veszteségei után is meg fogja tudni állani 
helyét a jövőben.

Csak rövid tájékoztatóul — az értékek esetleges átszámí
tása végett ide jegyzem a következőket.
1934. VI. 30-án egy váltó forint . . .

egy pengő forint . .
egy o. é. forint . . .
egy korona . . . .  
egy ar.koronal922.XI1.31-énmai pengőben 0'24 
egy ar.korona 1923. VI. 15-énmai pengőben 0’07 
1000 korona 1927. I. 1-én mai pengőben 0'08

mai pengőben 0'97 
mai pengőben 2'42 
mai pengőben 2'31 
mai pengőben 115

Raskó Kálmán
igazgató.



II.

Rákóczi történelmi hagyatéka.
Az április 8:án tartott iskolai ünnepélyen 

felolvasta Dr. Nádor Jenő.

„Amitől tartottunk, abban már benne vagyunk. Az Isten 
árvaságra téve bennünket és kivevé ma közülünk a mi édes 
urunkat és atyánkat, három óra után reggel. Ma nagypéntek 
lévén, mind a mennyei, mind a földi atyáinknak halálukat 
kell siratnunk. Az Isten mára halasztotta halálát urunknak, 
azért, hogy megszentelje halálának áldozatját annak érdemé
vel, aki ma meghalt érettünk.“

Kedves tanulóság ! Amit most felolvastam, az a magyar 
nemzet egyik legnagyobb gyászának, így mondhatnám családi 
gyászjelentéséből való. Egy végig könnyek között írott levélből, 
amely pontosan kétszáz évvel e mai nap előtt íródott. Élén 
ott is áll a nevezetes dátum : „Rodostó, 8. april, 1735.“ Talán 
kitaláltátok már, hogy Mikes Kelemen írta Rákóczi haláláról. 
Közvetlen elbeszélés. És mert közvetlen, érdekesebb, mint a 
leggondosabban fogalmazott történelmi mű. Ezért, mielőtt elmél
kedésbe fognánk a nagy fejedelem történelmi hagyatéka fölött, 
képzeletben szálljunk vissza kétszáz esztendővel, a rodostói 
magyarok utcájába, be magába a nagy száműzött által törté
nelmivé emelt hajlékba s ővéle éljük át annak az utolsó éj
szakának eseményét.

„Tizenkét óra felé éjszaka mindnyájan mellette voltunk. 
A pap kérdette tőle, ha akarja-e felvenni az utolsó kenetet ? 
Intette szegény, hogy akarja. Annak vége lévén, a pap szép 
intéseket és vigasztalásokat mondván neki, nem felelhetett 
reája : noha vettük észre, hogy eszén van — azt is láttuk, 
hogy az intéskor a szemeiből könnyhullatások folytának. Vég
tére szegény ma három óra után reggel, az Istennek adván
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lelkét, elaluvék — mivel úgy holt rneg, mint egy gyermek. 
Szüntelen reá néztünk: de mégis csak azon vettük észre 
általmenetelét, amidőn a szemei felnyíltak. — Ő szegény, árva
ságra hagy bennünket ezen az idegen földön. Itt irtóztató sí- 
rás-rívás vagyon közöttünk. Az Isten vigasztaljon meg minket.“

II. Rákóczi Ferenc, történelmi megitéltetésben, a szabad
ságra, ma így mondanánk : öncélúságra, önrendelkezésre irányuló 
nemzeti küzdelmek legnagyobb magyar reprezentánsa. Neve a 
szónak legigazibb értelmében eszmévé magasztosult. Jelképe- 
zője volt az idők során a szabadságharcos hadvezérnek, a 
magyar katona ezeréves dicsőségének, a nép szerelő atyjának, 
a hitszegő Habsburgok detronizálójának; de az, ami örök 
időkre érték marad belőle : a nemzet sorsát intéző vezér köteles
ségtudásának az önfeláldozásba olvadása. Ez az erény kisérte őt 
tragikus élete útjain ; ez szerezte számára a rövid dicsőséggel, 
hosszú balsorssal megvert szomorú életet, de mindenekfelett, 
ez emelte alakját, a végtelen idő számára, a csillagok közé. 
Nagyszerű felemelkedésekben és megrázó zuhanásokban gaz
dag élete nagy tanulság a nemzet, erkölcsi magassága örök 
példaadás az ifjúság számára.

Nem kell énnekem előttetek most részletesen ismertetni 
Rákóczi regénybeillő pályafutását. Történetóráinkon közösen 
sokszor megbeszéltük azt. Csak ismereteitekre hivatkozom, 
amikor emlékeztetlek arra a szívós küzdelemre, amelyet vég
zete ellen folytatott.

Rákóczi nem született katonának és nem is akart azzá 
lenni. Legkevésbé harcossá 1 Családjának szomorú emlékei is 
óvták attól. Amikor kitört a tokaji lázadás, Bécsbe menekült 
előle. Fejedelmi sarjadék, dicső név és mesés vagyon örököse, 
a nagyvilági élet minden gyönyöre tárva előtte : csoda-e, ha 
ifjúságában nem vágyott lelépni erről az útról, amely sima 
volt és virágos ? És ha nem akart rálépni arra a göröngyösre, 
amelynek végén ott sötétlett a nagyapa és a nagybácsi vér
padja 1 És mégis, a századfordulón, mekkora változás, való
ban : Isten rendeléséből 1 A Beszkidek alján megharsant a 
tárogató és a százával, hamarosan ezrével felkelő „nyomorult 
adózó nép“, nemes és nem nemes, protestáns és katholikus, 
magyar, rutén és tót Rákóczi nevében találta fel azt az össze
kötő kapcsot, amely általános, nagy szabadságharcba foglalta 
az eredetileg csupán paraszti felkelésnek induló kuruc-háborút! 
És ő vállalta ezt a szerepet. Vállalta lelkesen. Megkezdte s 
végig töretlen bátorsággal járta be magaválasztotta útját. Pe-



dig : „üldöztetés, börtön, szökés, véres harcok, orgyilkosok le- 
selkedése, tőr, méreg, pestis, megaláztatás és szegénység jutott 
osztályrészül életében, halálában pedig megbélyegzés és kita
gadás.“ Miért tette hát? Mi vitte rá?

Ha Rákóczinak akár emlékiratait, akár vallomásait, vagy 
leveleit olvassuk, vagyis, ha mélyebben hatolunk lelki alkatá
nak vizsgálatába, vezető nélkül magunk fogunk eligazodni a 
kérdéseknek ezen, a különben sem vitás területén. Nincs talán 
történetünknek még egy carlylei hőse, akinek lépéseit annyira 
a becsületesség, az igazságosnak, a helyesnek olyan aggodal
maskodó keresése irányította volna. Szinte minden elhatározása 
elölt látjuk a mérleg ingadozását; utána pedig a szigorú lelki
ismeret bírálatát. Azt tenni, amit a kötelesség parancsol, bár 
vesszen számára a világ ! És most lássuk, miben látta ő maga 
kötelességét.

„Nem félek — úgymond — őszintén kinyilatkoztatni Előt
ted, óh Örök Igazság, . . . hogy egyedül a szabadság szeretete 
és a vágy : hazámat az idegen járom alól felmenteni, volt 
célja minden tetteimnek. Nem vezérlett bosszúvágy, nem a 
koronára, vagy fejedelemségre törekvő nagyravágyás, sem 
uralkodási ösztön : hanem egyedül azon hívságos dicsőség, 
eleget tenni hazám iránti kötelességemnek . . És másutt: 
„Saját szenvedéseim és a népem zaklatása, amely sokféle és 
nagy volt, vitt arra, hogy kezembe vegyem hazám felszabadí
tásának munkáját.“ Tehát főképen a nép szenvedése, melyet a 
XVIII. századi nagyúr sem bírt nézni tovább 1 Ritka, tünemé
nyes dolog ez, abban a korban, amikor úr és szolga szinte 
nem is egy race-hoz tartozott, mindkét fél felfogása szerint 1

Ám joggal vethetné közbe a kételkedő, hogy hát hiszen 
a történeti forrásoknak kivált ezt a fajtáját, amelyekben az 
író, mint az események középpontjában álló szereplő, a saját 
tetteinek indító okait fedi fel, azzal a bizonyos történeti kriti
kával kell használni s ellenőrizni mások adataival. Én pedig 
azt mondom nektek, hogy akinek közületek valaha kedve 
lesz Rákóczi iratait olvasgatni, az mór egynéhány lap elolva
sása után nem fog többé kételkedni írójuk ilyetén adatainak 
valódiságában 1 Soha még ilyen vallomásokat nem írtak 1 Egy 
bűnbánó lélek vezeklése van azokban, amint meggyónja hi
báit Istenének, hogy részesülhessen majdan az örök élet üd
vösségében.

És ezzel érintettünk egy nevezetes kérdést, azt amely 
Rákóczi egész kivételesen magasrendű lelkiségének megfejté-
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séhez vezet. Egy történetírónk, aki „Rákóczi és a nép“ című 
értekezésében* azt a kérdést fejtegeti : mi kötötte Rákóczit 
annyira a néphez, még ezt is főképen vallásos érzelmével ma
gyarázza. „Mély vallásosságában — írja — egyéni vonás az, 
amit gyakran kifejez, hogy legfőbb erénynek a jószívűségei és 
a jólelkűséget tekinti“. Mert jegyezzük meg jól : Rákóczi egész 
lényének etikai tartalmat a vallásosság adott. A keresztyén erkölcs
tanra volt felépítve egész lelki berendezése 1 A keresztyén 
erkölcstanra, amely Isten akaratát tekinti feltétlenül kötelező 
törvénynek. A keresztyén erkölcstannak reá gyakorolt szuverén 
befolyását kell látnunk a szigorú önbírálatban (még a haza
árulót is a saját hibáival mentegeti !), az önzetlen becsületes
ségben, a mindent megbocsátásban, a szelídségben, az aláza
tosságban, az igazságszeretetben, mindazokban az erényekben, 
melyek, azt hiszem mindannyiotok előtt elválaszthatatlanok Rá
kóczi egyéniségétől. Vallásosság és erények — oki és okozati 
sorrendjét nála fölcserélni nem lehet. írásai lelve vannak a 
Gondviselésre, Örök Igazságra való hivatkozással, napirendjét 
hivatalos foglalatosságai mellett vallásos gyakorlatok töltik ki. 
„Hat órakor — írja a rodostói időkről Mikes — dobolnak és 
akkor a fejedelem felöltözik — azután a kápolnába megyen 
és misét hallgat. Mise után az ebédlőházba megyen — ott ká
vét iszunk és dohányozunk. Amikor az óra három fertály 
nyolcra, akkor elsőt dobolnak misére, nyolc órakor másodikat, 
és egy kis idő múlva harmadikat dobolnak — akkor a fejede
lem misére megyen, mise után a  maga házába megyen és 
kiki, ahova tetszik. Tizenegyedfél órakor megütik a dobot 
ebédre és tizenkét órakor az asztalhoz ülünk . . . Harmadfél óra
kor a fejedelem csak magányosan a kápolnába megyen és ott 
vagyon három óráig. Mikor az óra három fertály ötre, akkor 
elsőt dobolnak estvéli imádságra, öt órakor másodikat és egy 
kevés idő múlva harmadikat — akkor a fejedelem a kápolnába 
megyen és azután kiki eloszlik.“

A mély vallásosság tehát az, ami elindította és vezette 
így őt a kötelességteljesítés, a hivatás-betöltés nehéz útjain. 
„Mindenekfölött pedig — írja végrendeletében — hálákat adok 
Neked (Istenem), hogy oly erős ragaszkodást öntöttél belém 
állapotom kötelességeihez, miszerint elhagyván a csendes és 
nyugodalmas élet édességeit, lelkemmel és természetes büsz
keségemmel annyira ellenkező országba eljöjjek . . ."
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19

Egész lényét uraló valláserkölcsi dogmák hozatták tehát 
vele első nagy áldozatát,amikor feladta az ifjú éveiben álmo
dott békés életet és az addig annyira rettegett revolució útjára 
lépett. És ettől kezdve élete útjai a kötelességteljesítés kövei
ből épültek meg. Nagyszabású látvány: mint vezetnek egy 
nagy nemzeti mozgalom legfőbb irányító szálai a legtökéle
tesebb dogmák felé ! Mint kormányozza a vezért lépéseiben 
az Isten, mert hiszen ezek a dogmák, a keresztyén etika sze
rint nem egyebek Isten akaratánál 1

Alig is találunk Rákóczi legfőbb vezéri lépései között 
olyat, amelyik szembeszállt volna ezekkel. Tudatosan sohasem 
helyezkedett szembe azokkal. „Távol volt tőlem úgy a dicső
ség, mint a magasabb méltóság vágya, avagy a korona el
nyerésének kívánása. A gazdagságot megvetettem, egészsé
gemet, életemet . . .  a közjónak mögéje helyeztem.“ — Oly 
szavak, amelyek őszinteségének kétségét az események sok
szorosan eloszlatták. Kétszer felajánlották neki a lengyel ko
ronát, de nem fogadta el, mert hát „a lengyel korona megett 
állott a hazaszeretet“ s amannak dolgai „a két ország helyze
téből megérthető okok miatt össze nem fértek a magyar hábo
rúval.“ Se az erdélyi, se a magyar fejedelemséget nem ke
reste, de elfogadta, mert hazája felszabadítása nélkülözhetetlen 
eszközének tekintette. Iratai telve vannak saját vélt hibáinak, 
inkább csak tévedéseinek őszinte beismerésével s a mások 
hibáinak mentegetésével. „Azok közül, — írja — akik katonai 
tisztségeket viseltek: egy sem vala, ki szigorú, de igazságos 
büntetést ne érdemlett volna parancsaim elmulasztása miatt; 
s bizonyára, nagyon sokszor meg is kapták volna, ha tudat
lanságuk s más egyéb esetleges hibáik ki nem mentik vala 
őket.“ Más szóval: a szándék büntetendő, de nem a fogyaté
kosság 1 Neki, ha voltak hibái, azok csak erényei lehettek, 
melyek a kudarcokat fölidézték. Túlságosan bízott néha az 
emberekben, bizonyára, mert a saját magasabbrendű lelkisé
gét másokban is feltételezte. De az én — nála mindig csak 
utoljára jött számításba. Amikor felülről megkínálták a béké
vel, nem fogadta el, mert csak az ő személyének bántatlan- 
ságát garantálták, ellenben „a törvények megtartásának min
den biztosítékául egyedül az annyiszor megszegett királyi szót 
kell vala elfogadni.“

A nyolc évig tartó harc tengernyi szenvedése, csalódása 
nem lankasztotta, de megedzefte hazaszeretetét. A keresztyén 
erkölcstan dogmái tántoríthatatlanná tették. így hozhatta meg

2'
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legnagyobb, egész történetünkben páratlanul álló áldozatát, 
amikor a felkínált amnesztiát magasabb érdekekre, a nemzet 
jövőjére, az általa nyolc éven át képviselt nemzetfenntartó 
eszmék örökéletűségére való tekintettel nem fogadta el. A ho
zott áldozat szinte felmérhetetlen 1 Ne elsősorban a katasztrális 
holdakban kifejezni szokott veszteségben lássuk a z t; de el
vesztésében a földnek, amelynek erdeiben szebben szól a 
madár, rétjei illatozóbb virágokkal pompáznak,levegője balzsa
mosabb. Elvesztésében mindannak, ami forró honfiszíve, 
szelíd, békés lelke előtt kedves lehetett.

Kétségtelenül, nagy örökséget veszített. És mégis és még 
nagyobbat, időtlen időkig kamatozót tudott hagyományozni 
nemzetének. Mi hát ez az örökség ?

Kedves tanulóság! Egy francia tudós tette egész erkölcs
tana alapelvévé az önzetlenséget, az altruizmust. Azonban ter
mészetes, hogy minden idők filozófusai az én alárendelését, 
a mások javának, mások boldogságának előmozdítását a leg
főbb erkölcsi értékek közé emelték. Hisz önzetlenség nélkül 
nincs, nem állhat fenn semmiféle emberi közösség.

Ám a gyarló embereket, a nagyokat csakúgy, mint a ki
csiket szinte állandó ostrom alatt tartja az én, a maga köve
teléseivel. Ezeket lefékezni sokszor nem sikerül 1 Nemzetek, or
szágok sorsában, épen úgy, mint a családokéban sok-sok 
katasztrófának kell azért bekövetkeznie, mert vezetők vagy 
vezetettek nem tudtak áldozatot hozni. >

Az emberre elhatározásaiban mások példája serkentőleg 
hat. Gyarló mivoltunknál fogva szükségünk van mások példa
adásaira, mennél többre és mennél nagyobbszabásúra. Olyanra, 
ami nemcsak világít, de magával ragad, elsodor.

Kedves ifjúság ! II. Rákóczi Ferenc, aki a reá váró jólét 
és boldogság, az öröm pohara helyett a keserűség ürömpoha
rát választotta, hogy ezzel használjon nemzetének és egy lelki 
szenvedések által kegyetlenül tragikussá lett sors mellett ezért 
következetesen, haláláig, önként kitartott, ilyen példát adott.

Ez II. Rákóczi Ferenc történelmi hagyatéka!

. i i i l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i 1' '



III.

Iskolánk múltja.
Miután az 1790—91. évi XXVI. t.-c. megadta a protestán

soknak a törvényes jogalapot arra, hogy tanintézeteket állíthas
sanak, az alföldi nagy evang. gyülekezetek komolyan kezdtek 
foglalkozni avval a gondolattal, hogy közáldozattal olyan 
iskolát létesítsenek, amely feleslegessé tegye azt, hogy az alföldi 
protestáns családok gyermekeiket a messzefekvő felvidéki in
tézetekbe küldjék. Az életrevaló eszme azonban csak 1802-ben 
vált valóra, amikor a nagy Békés-bánáti Esperesség Szarvason 
tartott közgyűlésen elhatározta, egy az esperesség tulajdonát 
képező latin iskola felállítását.

így jött létre 1802. őszén a mezőberényi főgimnázium. 
Hogy az iskola első igazgatója, a  nagytudományú Skolka András, 
négy segédjével hány osztállyal s milyen tanítási tervezet mel
lett kezdte meg az 51 főnyi tanulóság oktatását, azt alig lehet 
a rendelkezésre álló töredékes adatokból megállapítani, de tény, 
hogy idősebb tanulók tömeges jelentkezése folytán a mezőbe
rényi iskola már a fejlődése első éveiben több osztályra szét
váló, nagyobbszabású tanintézet volt.

A főgimnázium, melynek anyagi és szellemi érdekeit az 
esperes elnöklete mellett az „iskola-tanács“ intézte, az egyházi 
hívek szerény adakozásából, 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 forrá
sok csökkenése, a tanári személyzet gyakori változása s 
különösen az 1811 —13. évi devalváció miatt. S bár 1815-től 
a klasszikái képzettségű Benka Ádám (1829), felfokozván a 
tanulók számát 42-ről 200-ra, jó hírnevűvé tette az intézetet, 
ennek sorsa mind bizonytalanabb lett ő utána, különösen 
pedig az 1831-ben dühöngő kolerajárvány után, mely meg-



apasztotta a tanulók és pártfogók számát s kimerítette á 
jövedelmi forrásokat. A veszendő intézetet akkor a szarvasi 
nagybirtokosság (gróf Bolza József, Bolza Antónia, és gróf 
Schröffl Mansperg Jozefa) mentette meg, amely nagylelkűen 
305 holdat kitevő földet ajánlott föl azon esetre, ha az iskola 
Szarvasra költözik. 1834-ben települt át a gimnázium a jeles 
Szarvasi lelkész, Tessedik Sámuel által 1791-ben kiépített 
iskolai épületbe. Itt a fenntartó Békés-bánáti, majd 1836-tól 
kezdve a Bánáttól különvált Békési esperesség gondozása alatt 
következett be, kiváltkép a lelkes Vajda Péter munkássága 
folytán, a szarvasi gimnázium szerencsésebb fejlődése. A tan
intézet felszerelése évrői-évre mind gazdagabb és tervszerűbb 
gyarapodást mutat.

Jöttek ezután ismét gyászos évek. Az önkényuralom alatt 
csak az a középiskola nyerhetett nyilvánossági jogot, mely 12 tan
erőt tudott alkalmazni. E legnagyobb veszedelemben ismét csak 
az egyház volt az, amely segédkezet nyújtott a már-már 
örvény szélén álló intézetnek. 1856-ban tették meg a Békési 
esperesség egyházközségei az iskolát örök hálára kötelező 
alapítványaikat, amelyekkel felfokozták a jövedelmet a szük
séges fenntartási összegre. Evvel nyerte kezdetét a főgimnázium 
fejlődésének új korszaka. Jeles tanárok egész gárdája tette 
látogatottá és virágzóvá, főleg Tatay István és Benka Gyula 
igazgatósága alatt az Alföldnek messzekörnyéken sokáig egyet
len főgimnáziumát. A tanulók létszáma 1861-ben már meghaladta 
a 300-at, 1881—82-ben 569-nyi fővel kulminált, azután lassú 
csökkenéssel leszállt és hosszú évtizedeken át 400 körül volt, 
majd újabban 300 körül váltakozik.

Az iskola legújabb korszaka 1895 óta számítható. Ezidő- 
től fogva részesült államsegélyben, de ugyanezen évben történt 
a gimnázium kormányzásában is nagy változás. Az iskola 
fenntartója a nagy békési esperességből alakult arad-békési 
és csanád-csongrádi egyházmegye lett s a régi esperességi 
iskolatanács jog- és hatáskörét a három egyházmegye közgyű
lésén megválasztott felügyelőbizottság vette át. Az arad-békési 
egyházmegye 1918-ban kiválván a fenntartók sorából, azóta két 
egyházmegye gondozza szeretettel intézetünket.

Az intézet igazgatói voltak keletkezésétől a mai napig a 
következők: Skolka András 1802—1808., Farkas Mátyás 1808—-
1815., Benka Ádám 1816—1829., Jankovics János 1829—1830., 
Tomasek Pál 1830-1833., Molitórisz Adolf 1834-1836., Magda 
Pál 1836 — 1840., Molitórisz Adolf újból 1841 — 1842., Vajda Péter
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1843—1846., Bloch Mór 1846 — 1847., Gerő (Greguss) Ákos 
1848 — 1849., Peez Gyula I860., Molitórisz Adolf újból 1851., 
Szemián Dénes 1852., Domanovszky Endre 1852—1853., Habe- 
rern Jonathán 1854—1856., Tatay István 1856—1884., Benka 
Gyula 1884—1908., Mocskonyi József 1907—1922., Saskó Samu 
1922—1928., Raskó Kálmán 1928-tól a mai napig.

Országoshírre emelkedett tanárai voltak: Vajda Péter, 
(Bloch) Ballagi Mór, Pecz Gyula, Greguss (Gerő) Ákos, Koren 
István, Zsilinszky Mihály.

Büszkesége a gimnáziumnak az is, hogy a kiváló tanárok 
mellett később híressé vált tanulókat is nevelt. A sok közül 
csak néhány példát sorolunk fel. így a politikai élet terén 
többek között báró Kaas Ivor, Haviár Dani, Fábri Sándor, 
Veres József, Zsilinszky Mihály, Krecsmárik János tűntek ki, a 
tudományok terén Domanovszky Endre, Réthy László, Halaváts 
Gyula, Szontágh Tamás, Melich János, a költészetben Bartóky 
József, Szabolcska Mihály, Inczédy László, Gyökössy Endre, 
az egyházban, mint kiváló lelkészek és egyházi írók Székács 
József, Veres József, Koren Pál, Raffay Sándor, a művészet 
terén Orlay Petrich Soma, Jankó János, a zenében Chován 
Kálmán, Szendy Árpád, az aviatikában Székely Mihály.

A szarvasi ev. gimnázium sokáig egy nagy vidék egyetlen 
gimnáziuma volt. Tanulói nemcsak Szarvasról és vidékéről, 
hanem délnek és északnak messze tájairól verődtek össze. így, 
mivel a Délvidéken sokáig nem volt evangélikus gimnázium — 
onnan — főleg Bácskából évente számosán jöttek ide. Még 
később is, amikor már volt a Délvidéknek ev. gimnáziuma, 
a bácskai szülők szívesen hozták gyermekeiket annak az 
iskolának falai közé, amelyben ők is nevelkedtek. így volt ez 
mindaddig, míg Trianon sorompót nem állított Bácska elé. 
Ebben és ehhez hasonlókban találjuk meg magyarázatát annak 
is, hogy a szarvasi gimnázium növendékei között a bácskai 
németeken kívül voltak szerbek, oláhok, felvidéki tótok stb. 
A régi épület az évek során szűknek bizonyulván, iskolánk 
1905-ben az államtól nyert építési segéllyel Szarvas főutcájára 
néző, a kor követelményeinek mindenben megfelelő, kéteme
letes új épületet emeltetett, amely az 1906. év őszén nyert 
felavatást s azóta az intézet ebben van elhelyezve.

Az iskola 1930 óta hálája és kegyelete jeléül volt nagy 
tanára iránt, a Vajda Péter gimnázium nevet vette fel.

A szarvasi főgimnázium történetét 200 oldalra kiterjedő
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alapos műben Benka Gyula, az intézet akkori igazgatója írta 
rtteg a Millenium ünnepére. E hatalmas munkát kiegészítik 
az 1901—2. és 1902—3. tanévek értesítőiben megjelent mono
gráfiák, melyeket ugyancsak Benka Gyula írt a főgimnázium 
100 éves jubileumára. A legrégibbtől a legújabb időkig terjedő 
részre még dr. Nádor Jenő gimnáziumi tanár által megírott 
„Szarvas Nagyközség Történeté“-bsn találunk adatokat, ugyan
csak ő írta meg a gimnázium Mezőbarényből való áttelepíté
sének 100 éves fordulója alkalmából a SzOSz felkérésére isko- 
kolánk történetét, míg magának az áttelepítésnek részletes tör
ténetét az 1933—34. tanévi Értesítőben az igazgató írta meg.

..illllllllllllllllllllllllll'1.



IV.

Az 1934—35. tanév története.
Az iskolai év lefolyása.

Az 1934—35. iskolai tanévnek a munkáját a szeptember 
1-én tartott alakuló értekezlettel kezdette meg a tanárikar. 
Ennek az értekezletnek főtárgya volt a tanév megnyitásával 
kapcsolatos intézkedések megbeszélése, az évi órarendnek 
elkészítése, a pótló- javító- és magánvizsgálatok idejének pon
tos megállapítása és a folytatólagos beiratkozások előkészítése. 
A beiratkozások július 2. és 3-án tartattak meg, mivel azon
ban ezek a terminusok sajátos viszonyaiknál fogva kevésbbé 
alkalmasak iskolai beiratkozásokra, amit mutat az a körül
mény is, hogy akkor mindössze 48 tanulónk iratkozott be, a 
beiratkozásokat szeptember 6. és 7-én, sőt 10-én folytattuk. 
A vizsgálatok sorrendje a következő volt:

Javítóvizsgálatok. Ezekre jogosult volt megjelenni 23 egy- 
tárgyas és 3 kéttárgyas tanuló. Megjelent 22 egytárgyas és 2 
kéttárgyas tanuló, akik sikerrel vizsgáztak.

Pótlóvizsgálatra jogosult volt 1 tanuló. Ez megjelent, de 
sikertelenül vizsgázott.

Különbözeti vizsgálatok. Ezekre jelentkezett 5 tanuló, akik 
mindannyian sikerrel vizsgáztak.

A javító- pótló- és különbözeti vizsgálatok szeptember
2., 3., 4., és 5. napjain folytak le.

Egyházi főhatóságunk engedélyével, illetve Rendtartásunk 
idevonatkozó paragrafusainak alapján a lefolyt tanévben még 
a következő vizsgálatokat tartottuk : November hónapban 1 
tanuló tett javítóvizsgálatot sikerrel, december hónapban 3 ta
nuló tett különbözeti vizsgálatot, 2 sikerrel, 1 sikertelenül. Áp
rilis hónapban 2, május hónapban 1 tanuló tett sikeres külön
bözeti vizsgálatot.



A beiratkozások és vizsgálatok lezajlása után szeptember 
11-én az evangélikus ótemplomban tanévnyitó istentiszteletet 
tartottunk, a nem evangélikus vallású tanulóink pedig saját 
templomaikban, ezután pedig tanévnyitó ünnepélyt az iskola 
tornacsarnokában. Ezen ünnepély keretében tartott az igazgató 
értekezést a testnevelés fontosságáról, kiemelve azonban an
nak eltévelyedéseit is, amelyek sokszor veszedelmet jelenthet
nek, majd közölte az iskolának fegyelmi törvényeit és buzdí
totta a tanulókat a komoly és lelkiismeretes munkára, hason
lókép kérte a szülőket gyermekeik munkájának ellenőrzésére 
és a tanárokkal való minél gyakoribb érintkezésre. A követ
kező napon, szeptember 12-én az akkorra beiratkozott 320 ta
nulóval megkezdettük a rendes tanítást.

Szünetek. A szünetékre vonatkozólag intézkednek Rend
tartásunk és egyházi főhatóságunknak az egyes alkalmakkor 
kiadott rendelkezései és így ezekhez szigorúan alkalmazkod
tunk. Szünetet tartottunk november 1-én és június 7-én az 
evangélikus tanulók deprekációja alkalmával, igazgatói szün
nap volt október 13-án és június 8-án, november 16-án a 
Kormányzó Úr Budapestre való bevonulásának 15. évforduló
ján és április 8-án II. Rákóczi Ferenc halálának 200 éves for
dulója alkalmából volt szünet. Az első félévet január 31-én 
zártuk és február 1. és 2-án tartottunk félévi szünetet. A szü
neteken kívül a tanítás megszakítás nélkül folyt egész tanéven 
át és kényszerszünetet tartanunk nem kellett.

A tanévvégi vizsgálatok ideje. A Vili. osztály rendes ta
nulóinak összefoglalásait május 11., 13. és 14-én tartottuk. 
Ezidőközben folytak le a Vili. osztály magántanulóinak írás
beli és szóbeli vizsgálatai is. Május 15-től 18-ig az érettségi 
vizsgálatoknak írásbeli részét, június hó 11-től 14-ig pedig a 
szóbeli részét tartottuk meg. Az I—VII. osztályos magántanulók 
írásbeli vizsgálatai május 31-én, szóbeli vizsgálatai június hó 
3-tól 7-ig tartattak meg. Ugyanezen időközben folytak le a 
különbözeti vizsgálatok. Június 12-től 14-ig az I—VII. osztály 
rendes tanulóinak összefoglalásait tartottuk. Június 15-én pe
dig bezártuk a tanévet. Június 17., 18. és 19-én utólagosan 
még a vidéki magántanulók írásbeli és szóbeli vizsgálatait 
folytattuk le és így a tanévnek minden munkája tulajdonképen 
június 20-án végződött.

Tanévzárás. A június 15-i tanévzáró ünnepélynek egyik 
része — felekezetek szerint — a templomokban hálaadó isten- 
tisztelettel folyt le, a másik része pedig a tornacsarnokban.
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Itt az igazgató tartott pedagógiai természetű értekezést, kiosz
totta az érdemes tanulók között az ösztöndíjakat, megemléke
zett az iskola jótevőiről, s azután elbúcsúzott a tanulóságtól, 
kúlönösképen is az érettségizett és az iskolát végképen elha
gyó tanulóktól. A „Veni sancte“-val kezdődő ünnepélyt egy 
Vili. osztályos tanulónak búcsúszavai, majd a Himnusz akkord
jai zárták le.

Ezek volnának nagyjából az elmúlt iskolai év keretei.

Tanári testület. Személyi változások.
A tanári testület létszámában a múlt tanévhez képest 

annyiban volt változás, hogy az iskola felügyelőbizottsága 
szeptember hó 19-én tartott ülésén Pálos György okleveles 
mathemalika-fizika szakos tanárt alkalmazta az internátusbán 
felügyelő tanárul és őt megbízta a II. és III. osztályok meny- 
nyiségtan tárgyainak tanításával, mint bejáró tanárt. így a ta
nári létszám eggyel szaporodott. Gasztonyi József okleveles 
francia-német szakos helyettes tanár a múlt tanévben is alkal
maztatott és őt a VKM 33.497 —1934. szám alatt kiadott ren
delkezésével e minőségben elismerte és fizetését a fennálló 
rendelkezések szerint kiegészítette. Az elmúlt tanévben isko
lánkban működött eszerint az igazgatóval együtt 11 rendes 
tanár, 2 helyettes tanár, 1 rendes vallástanár, 1 rendes test- 
nevelési tanár és 1 bejáró tanár. Az iskolai munkában részt- 
vett ezenkívül egyházi főhatóságuknak rendelkezése folytán 
egy róm. kath.. egy református és egy izraelita hitoktató.

Az iskola felügyelőbizottságának engedélye alapján a 
belső iskolai munkán kívül 4 tanár tanított a helybeli m. kir. 
középfokú gazdasági tanintézetben, egy pedig a helybeli evan
gélikus Luther-tanítónőképzőben.

A tanároknak iskolánkívüli egyéb munkájáról és szerep
léséről más helyen történik említés.

Tanítás.
A tanítás az 1924-ben kiadott állami tanterv szerint tör

tént — figyelembevéve mindazokat a kiegészítő rendelkezé
seket, amelyek azóta adattak ki s figyelembevéve egyházunk
nak ilyirányú rendelkezéseit is. A gyorsírást a IV. és V. osz
tályban mint kötelező rendkívüli tárgyat tanítottuk. A francia 
nyelvet az elmúlt tanévben már mind a négy felső osztályban 
tanítottuk, de ugyancsak mind a négy felső osztályban voltak



görög nyelvet tanulók is. A németet az 1. osztályban mint kö
telező rendkívüli tárgyat tanítottuk, az egyházi ének pedig az 
alsó négy osztályban ugyancsak kötelezőleg taníttatott. A taní
tás sikerének érdekében e tanévben is elkövetett a tanárikar 
mindent, kidolgozta pontosan az egész évi tanmenetet, ame
lyet a lehetőséghez képest be is tartott s ennek alapján vé
gezte munkáját. Állandóan az egész osztályokkal foglalkozott 
úgy, hogy a tanítás már itt-ott munkáltató tanításszámba me
hetett. A módszeres és ellenőrző értekezleteken minden szük
séges pedagógiai dolgot megbeszélt és ezeken, de egyébként 
is minden értekezleten részletesen foglalkozott a tanulók elő
menetelével és viselkedésével és tapasztalatait egymással ki
cserélve iparkodott minél kedvezőbb eredményt elérni. Súlyt 
helyezett arra is, hogy különösen az alsóbb osztályokban a 
tanulóság már az órákon hallottak és látottak alapján sajátítsa 
el a következő óra anyagát. Az igazgatónak az egyes tanítási 
órákon való megjelenése és az értekezleteken az arról való 
beszámolás, továbbá a kölcsönös hospitálás mind a kitűzött 
célnak érdekében valók voltak.

Hospitálás. Helyettesítés.
Az elmúlt tanévben az igazgató 51 esetben látogatta meg 

a tanárok óráit. A tanárok kölcsönös hospitálása a feljegyzé
sek szerint 96 volt. Míg a betegség, vagy kényszer folytán 
való mulasztásokból kifolyólag a tanárok 83 esetben helyette
sítették egymást.

Értekezletek.
A megtartott értekezletek száma 13 volt, ebből szabály- 

szerű időben tartatott 2 módszeres és 2 ellenőrző értekezlet. 
Az értekezletek tárgya minden alkalommal magában foglalta 
mindazokat a pontokat, amelyek az értekezlet tárgyául hivata
losan is meg vannak állapítva.

Érintkezés a szülőkkel.
Szülői értekezletet az elmúlt tanévben nem tartottunk. 

Nemcsak azért, mert maga egyházkerületi főhatóságunk sem 
kívánja ezt tőlünk, hanem azért, mert helyi körülményeink 
sem olyanok, hogy az ilyen értekezletek megtartása feltétlenül 
kívánatos volna. Ehelyett azonban bármikor rendelkezésére
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állottunk a szülőknek, fogadónapokat és órákat nem tartottunk, 
azonban bármely napon az óraközökben, esetleg a szabad 
órákban a szülőknek módjában volt a igazgató jelenlétében 
gyermekeik tanáraival külön-külön is részletesebben tárgyalni. 
Örömmel állapítható meg, hogy ez az érdeklődés a folyó tan
évben már elevenebb volt és remélhető, hogy ez a jövőben 
még fokozódni fog és hozzá fog járulni ahhoz, hogy minél 
kevesebb legyen a panasz és minél sikeresebb az eredmény. 
Az igazgató, vagy osztályfőnökök a szükséghez képest meg
keresték a tanulókat a lakásukon, érintkezésbe léptek a szü
lőkkel, esetleg a vidékieknek szállásadóival, az internátus, vagy 
az árvaház vezetőivel, szóval azokkal, akiknek vezetésére ta
nulók voltak bízva.

Előmenetel.
A tanulóknak előmeneteléről részletesebben a statisztikai 

adatok sorában emlékezünk meg. Ha az itt szereplő szám
adatokon végigtekintünk, úgy megállapítható, hogy az eredmény 
nemcsak, hogy megüti az országos átlagot, de valamivel afölé 
is kerül. Nincs ezzel az mondva, hogy ne volna még kedve
zőbb eredmény kívánatos, azonban a tanítás sikerének azok 
az akadályai, amelyek régebben nem voltak, de amelyek most 
lépten-nyomon felbukkannak, bénítólag befolyásolják az ered
ményt. A tanulóságot jellemzi, hogy általában véve a múlthoz 
képest csökkent kötelességérzettel dolgozik, vannak komoly 
és kötelességtudó tanulók, de a nagy átlag könnyelmű és igen 
hajlamos a lazaságra munkájában is. A túlterhelést sokat 
emlegetik és ebben van is valami — az egy hónappal meg
rövidített tanévnek tananyaga a régi tíz hónapi tananyag. A 
kötelező tárgyakon kívül tanított rendkívüli tárgyaknak sokféle
sége, a sokféle ifjúsági egyesület, a sportszenvedély s általában 
véve a nem kötelező dolgoknak tömege nagyon igénybe veszik 
a tanulókat, mert bár mindannyian nincsenek benne az egye
sületekben, avagy nem tanulják a rendkívüli tárgyakat, de 
mégis tekintélyes azoknak a száma, akik ilyen módon úgy
szólván egész napokon át el vannak foglalva és a kötelező 
tárgyakkal való foglalkozásukra csak akkor kerül a sor, ami
kor fizikailag már fáradtak és pihenni szeretnének. A szülők 
által sokszor hangoztatott panasz tehát nem alapnélküli, de 
viszont nem győzzük eléggé hangoztatni azt sem, hogy a 
szülők igényei is fokozódtak gyermekeikkel szemben és azok 
több és sokoldalúbb képzését óhajtják még akkor is, amikor
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a tanári vélemény mást mond és a gyermeknek képességei 
sem megfelelők a többoldalú munka vállalására. Várva-várjuk 
az új középiskolai törvény alapján készülő rendelkezéseket, 
amelyek elsősorban lesznek hivatva arra, hogy e téren is tö
kéletes egységet és megnyugtató légkört teremtsenek.

A tanuláshoz szükséges tankönyvekben nem volt hiány. 
Sajnos, hogy segítőegyesületünk nem rendelkezik kellőszámú 
tankönyvvel olyan mértékben, hogy a tanulók nagyrészét tudná 
támogatni. Epen ezidőkben óhajtjuk tankönyv-állományát erő
sebben bővíteni, bár egyelőre nem tudni, hogy az új tanterv 
nem-e fogja e jószándékot épen az új tankönyvek miatt be
folyásolni.

Valláserkölcsi nevelés.
Az evangélikus felekezetű iskolák régi hagyományaihoz 

hűségesen a valláserkölcsi nevelésre a tanári kar az elmúlt 
tanévben is annál inkább nagyobb gondot fordított, mert hiszen 
érzi, hogy az igazi összetartó erőnek, a becsületes munkának, 
az egyetértésnek és a megértésnek csak ez lehet igazi fundá- 
mentuma. A tanítást minden reggel a Miatyánknak és a 
Nemzeti Hiszekegynek elmondáséval kezdettük és ugyancsak 
így imával végeztük. Evangélikus tanulóink tanári vezetés 
mellett vasárnaponként felváltva jártak a helybeli evangélikus 
ó- és úitemplomok magyar istentiszteletére és a téli hideg 
idők alkalmával ifjúsági istentiszteleteket tartottunk számukra 
az iskola rajztermében. Ez istentiszteleteken Korim Kálmán 
vallástanár tartott mindenkor az ifjúság lelkének megfelelő 
oktató és tanító beszédeket, az egyházi éneket pedig Lang 
János énektanár vezette. November 1-én és június 7-én az 
iskola konfirmált ifjúsága tanáraival együtt járult az Úr aszta
lához. A helyi missziós egyesületek, a Luther-Szövetség, Pro
testáns Nőszövetség által rendezett vallásos összejöveteleken, 
előadásokon tanulóink többször megjelentek és az iskola ke
belében működő Luther-Szövetség, illetve Gyámintézet körében 
figyelemreméltó munkát fejtettek ki.

A Gyámintézet a maga szerény tőkéjéből adományaival 
jótékonykodott, míg a Luther-Szövetség vallásostárgyú össze
jöveteleivel a lelkek formálásán működött.

Szigorúan megkívántuk, hogy nem evangélikus vallású 
tanulóink a saját felekezeteik által előírott egyházi szertartáso
kon, ünnepségeken, külön tanításokon szintén résztvegyenek.
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Október hó 31-én a reformációnak ünnepélyét ünnepeltük 
meg az iskola tornacsarnokában nyilvános keretek között és 
ez ünnepélynek műsora a következő volt: 1. Terjeszd óh 
Jé z u s ... Közének. Énekli az ifjúság. 2. Az ifjúság reformációja. 
Oravecz Sándortól, szavalja Bartos György Vili. osztályos ta
nuló. 3. Mennyben lakó én Istenem. Énekli az ifjúsági ének
kar. 4. Alkalmi beszéd. Mondja Korim Kálmán vallástanár. 5. 
„Erős várunk“. Énekli az ifjúsági énekkar. 6. Október 31. 
Soós Ferenctől, szavalja Bárány József VII. osztályos tanuló.
7. a) Guilment : Melody, b) Rubinstein : Dal. Hegedűn játszók 
Bartos György, Meitner Imre és Tótfalusi Pál VIII. osztályos 
tanulók. 8. Isten felséges adománya. Közének. Énekli az 
ifjúság.

Ugyanezen a napon résztvettek tanulóink a templomban 
tartott reformációi ünnepi istentiszteleten is.

A helyi missziós egyesületek rendezésében adta elő evan
gélikus ifjúságunk az „Erdei árvácska“ című, vallásostárgyú 
darabot, amelyen csaknem teljes számban vett részt tanuló- 
ifjúságunk.

A május 18. és 19-én rendezett evangélikus napok alkal
mával szintén megjelentünk mind a két evangélikus templom
ban tartott istentiszteleteken, valamint a Színkörben rendezett 
művészi, de vallásostárgyú előadásokon.

A hála és kegyeletnek és az emlékezésnek érzéseit óhaj
tottuk tanulóinkban felkelteni akkor is, amikor vélük együtt 
megjelentünk szeptember 30-án néhai nagynevű Lányi Gusztáv 
volt gimnáziumi tanár síremlékének és október 28-án pedig 
Plenczner Lajos elhalt kartársunk síremlékének felevatásán 
s mindkét alkalommal kegyeletes szavak kíséretében koszorút 
helyeztünk a megboldogultak síremlékére.

. Hazafias nevelés.
A vallásos neveléssel párhuzamosan époly intenzíven 

iparkodtunk a nemzeti érzést tanulóinknak lelkében nemcsak 
felkölteni, hanem azt a lehető legjobban fokozni. Az iskolának 
e fiatalsága nagyon csekély kis kivétellel már a csonka hazá
nak szülötte és épen ezért tartottuk szükségesnek, hogy nékik 
a régi határokról és a boldogabb időkről minél többet mesél
jünk. Minden előírott hazafias ünnepélyt megünnepeltünk, de 
megragadtunk minden egyéb olyan alkalmat is, amely hivatva 
lehetett arra, hogy tanulóinknak hazafias érzését növelje.
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Az irredenta képeknek, ilyen tárgyú emlékeknek állandó 
szem előtt tartásával, ily irányú és tárgyú dolgozatoknak az 
íratásával is óhajtottuk céljainkat elérni.

Október 6-án résztvettünk a  gyászistentiszteleten és ön
képzőkörünk ifjúsága emlékezett meg a nagy napnak szomorú 
emlékéről.

November 1-én kivonultunk a hősök temetőjébe, ahol 
Bartos György VIII. osztályos tanuló tartott emlékbeszédet a 
hősök sírja felett.

Hazafias célt szolgáltunk akkor is, amikor innen Vajda 
Péternek, a lánglelkű magyarnak, az iskola volt kiváló igaz
gatójának sírjához vonult a tanárikar az egész ifjúsággal együtt 
— ahol a síremlék és sír renoválása és újjáalakítása alkalmá
ból is — tartottunk kegyeletes ünnepélyt. Nyíri Zoltán VIII. 
osztályos tanuló tartott itt emlékbeszédet, majd Bárány József 
VII. osztályos tanuló szavalt alkalmi költeményt, a dalkar pe
dig a jelenlévőkkel a „Himnusz“-t énekelte.

November 16-án hálásan emlékeztünk meg Kormányzónk 
új honfoglalásának 15 éves fordulójáról, majd december 6-án 
Miklós nap alkalmából is kívántuk az 0  életére a Mindenek 
Urának gazdag áldását.

Január 21-én Madách-ünnepet rendezett ifjúságunk ön
képzőköre, az alábbi műsorral : 1. Nemzeti Hiszekegy. Énekli 
az ifjúság. 2. Tótfalusi Aladár önképzőköri elnök megnyitó be
széde : Madách nemzeti és világirodalmi jelentősége. 3. Nyíri 
Zoltán VIII. osztályos tanuló : Madách életrajzi adatai. 4. Bar
tos György VIII. osztályos tanuló : Madách irodalmi .működése 
címen tartott előadást, majd 5. Müller Pál VIII. osztályos ta
nuló részleteket szavalt a nagy költő művéből.

Február 23-án ifjúságunk Tótfalusi Aladár és dr. Weidlein 
János tanárok rendezésében előadta Bónyi Adorján „Az el
cserélt ember“ című művét, amelyet az ifjúság június 12-én a 
körünkben időző Főpásztor tiszteletére megismételt és amely
nek szereposztása a következő volt: Benedek P é te r: Vető 
István VII. osztályos tanuló, Anna : Varga Margit V. osztályos 
tanuló, özv. Pongráczné : Zelenka Erzsébet VII. osztályos ta
nuló, özv. Benedekné: Fekete Kató VII. osztályos tanuló, 
Zengné : Wieland Olga VIII. osztályos tanuló, T am ás: Bartos 
György VIII. osztályos tanuló, Róza : Nádor Ella V. osztályos 
tanuló, Kristóf: Pfeifer Dénes V. osztályos tanuló, Lelkész: 
Lestyán G. Márton VIII. osztályos tanuló, Béresné ; Nagy Lenke
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V. osztályos tanuló, Jancsi: Vadányi János I. osztályos tanuló, 
Szobalány: Szöllősi Magda VI. osztályos tanuló.

Nyilvános keretek között ünnepeltük meg nagy nemzeti 
ünnepünket március 15-ét, ennek műsora a következő volt:
1. Hiszekegy. Közének. 2. Március 15. Ábrányi Emil. Szavalja 
Bárány József VII. osztályos tanuló. 3. Fenyvesi: Fohász. Kar
ének. 4. Ünnepi beszéd. Tartja Bartos György VIII. osztályos 
tanuló. 5. Gyökössy—Murgács: Lesz még országunk. Melo
dráma. Előadja Zelenka Erzsébet VII. osztályos tanuló és Tót
falusi Pál VIII. osztályos tanuló. 6. Buchner: Kárpáti őrség. 
Karének. 7. Remenyik S. : Nem nyugszunk bele. Szavalja: 
Varga Margit V. osztályos tanuló. 8. Himnusz.

Április 8-án iskolai ünnepélyt tartottunk II. Rákóczi Ferenc 
halálának 200 éves fordulója alkalmából, amikor dr. Nádor 
Jenő tanár tartott ez értesítőben is közölt megemlékezést tör
ténelmünk e nagy alakjáról. Cserkészeink kurucdalok ének
lésével tették kedvessé ez ünnepélyt.

Május 26-án megjelent egész ifjúságunk a tanárikarral 
együtt a hősök emlékszobránál, résztvettünk az ott tartott ün
nepélyen, amikor Vető István VII. osztályos tanuló szavalta el 
Remenyik Sándornak : „Nem nyugszunk bele“ című költemé
nyét az emlékmű előtt.

Június 4-én megemlékeztünk tanulóink előtt Trianonnak 
fájdalmáról, június 1-én pedig az ifjúsági ünnepély alkalmával 
tisztelegtünk a magyar zászló előtt.

Június 18-án Kormányzónk születésnapja alkalmából 
nemzeti zászló lobogtatásával és áldó kívánságainkkal hódol
tunk a nap emlékének.

Mindezeken kívül figyelmeztettük tanulóinkat minden 
olyan mozgalomra, amely hazafias érzéseikkel vonatkozásban 
állhatott, így a magyar ipar pártolására, a takarékosságra, a 
magyar könyv támogatására és olvasására stb.

Testnevelés.
Ennek érdekében is megteltük a lehetőket. így tanulóink 

heti 2 órában elvégezték az előírott tananyagot, megtartottuk 
a III—VIII. osztályig a harmadik tornaórákat. És amint azt 
másutt találjuk megemlítve, kiválóbb tanulóink résztvettek ver
senyeken is. Élénkebb működést fejtett ki e tanévben is a 
Sportkör, amely az egyes évszakoknak megfelelőleg gyakorolta 
piagát a sport különböző ágaiban, a football játékot, mint sok

3
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veszedelmet magában rejtőt, a folyó tanévben sem enge
délyeztük.

Június 1-én a kedvezőtlen idő dacára sikerült az iskola 
udvarán szépszámú közönség jelenlétében tanulóinkkal a test- 
nevelési vizsgát megtartani.

Az elmúlt tanévben épen a testnevelés fontossága érde
kében köteleztük bejáró leány-magántanulóinkat is a testgya
korlásra. így hetenként külön a délutáni órákban kétszer 
jelentek meg a tornaórákon, amelyeken mindenkor megjelent 
a leányok felügyelőnője és az igazgató. A tanév folyamán 
szerzett gyakorlatokról és ügyességükről szintén a testnevelési 
vizsgán tettek általános tetszés között tanúbizonyságot.

Az elmúlt tanévben iskola-orvosi vizsgálat alapján 19 
tanuló nyert felmentést a kötelező torna alól.

Tánctanfolyam.
Október hó i-től 6 hétre szóló tánctanfolyamot engedé

lyeztünk tanulóinknak, amelyen 39 növendék vett részt. Heten
ként háromszor a tornacsarnok falai között tartott táncórákon 
gyakoroltak. A tanfolyam a november 14-én tartott táncvizs
gával ért véget.

Fegyelem.
Komolyabb panaszokról és különösen erkölcsbevágó ki

hágásokról nem kell említést tennem, mert ilyenek nem voltak. 
Annál inkább voltak apróbb-cseprőbb kihágások, amelyek 
folytán egyes tanulóink összeütközésbe kerültek az iskola tör
vényeivel és épen emiatt szigorúbban kellett velük szemben 
eljárni. így a tanév folyamán 15 tanuló részesült igazgatói 
megrovásban, akik mindannyian hármas magaviseleti jegyet 
kaptak. A magaviseleti osztályzatokról más helyen számolnak 
be a statisztikai adatok. A tanulóságot az idén is jellemezte 
a zajosság- Általában hangosak, hajlamosak a rendetlenkedésre, 
sőt sokszor a kártevésre. Holmijukat kevésbé kímélik, sőt 
elhagyják és azt még felszólítás ellenére sem keresik. Sajnálat
tal kell megemlékeznem arról is, hogy a családok körében el
harapózott kártyaszenvedély érezteti hatását a tanulók között 
is. És emiatt is szigorúbban kellett figyelmeztetnünk néhány, 
javarészben épen helybeli tanulónkat. Ez is azok közé a kár
tékony jelenségek közé tartozik, amely bár iskolánkívüli tényező, 
de beleavatkozik az iskola fegyelmébe is.
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Bejáró tanulóink száma a folyó tanévben 72-re szaporo
dott. Ezek közül autóbuszon, biciklin, vagy gyalogosan 36 járt 
be, a többiek vasúton.

Vidéki, de helyben lakó és a tanév végére megmaradt 
tanulóink közül az Árvaházban volt elhelyezve 6 tanuló, az 
iskola internátusában 19 tanuló és 16 családnál 19 tanuló volt 
részben csak szálláson, részben teljes ellátáson elhelyezve. 
Ez utóbbiakat különösképen is meglátogattuk a szükséghez 
képest.

A tanulók az idén is bemutatták a tanév elején heti 
munka-programmjukat. amelyeket a lehetőség határain belül 
tartoztak is betartani. Szigorúan vettük az iskolába való fel
jövetel idejét, úgy, hogy ide csak a tanítás megkezdése előtt 
15 perccel jöhettek, a tanítás után pedig azonnal távozniok 
kellett, a délutáni órákban való itt-tartózkodást pedig csak 
azoknak engedtük meg, akiknek itt valóban dolguk is volt. 
Megkívántuk tanulóinktól a rendet és tiszta ruházkodást, meg
követeltük az egyszerűséget, a feltűnő és kihívó öltözködést 
eltiltottuk, így nem engedtük a fehér kesztyű viselését sem.

Az I. és 11. félév utolsó 2 hetében a délutáni foglalkozá
sokat mellőztük, hogy így annál komolyabban készülhessenek 
tanulóink a félévi, illetve tanévvégi összefoglaló munkákra.

Tanulók létszáma.

Bár erről a statisztikai adatok kimerítően emlékeznek 
meg, általánosságban csak annyit említünk meg e helyen, 
hogy a folyó tanévben 334 tanuló iratkozott be a múlt évi 
325-el szemben iskolánkba. A létszám tehát nagyon mérsékel
ten, de mostanában állandóan emelkedőben van. Az I. osz
tályban az előző évi 68 tanulóval szemben 60 tanuló volt, 
népes volt azonban a II. osztály a maga 65 és a IV. osztály 
a maga 52 tanulójával, a többi osztályok létszáma általában 
.normális volt.

Bejáró leány^magántanulómk száma az elmúlt tanévben 24 
volt. Ezek egyetemes egyházunk határozata szerint, egyházi 
főhatósági engedély folytán látogathatták már az 1. osztálytól 
kezdve az órákat, a tanév végén azonban írásbeli és szó
beli magánvizsgálatot tartoztak tenni. A leányok az óraközi 
időket külön teremben töltötték és ez idő alatt egy okleveles 
tanítónőnek állandó felügyelete alatt állottak.

3'
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Tanulmányi versenyek.

Sajnálattal kell e helyen megemlékeznem arról, hogy 
épen nehéz anyagi helyzetünk akadályozta meg azt, hogy a 
tanulmányi versenyeken kiválóbb tanulóink résztvehessenek. 
E téren is legalább annyi országos intézkedés volna szük
séges, hogy az ilyen — különösen a fővárosba kiküldött — 
kiválóbb tanulók ingyen, vagy csak igen mérsékelt áron vál
tott jegyek ellenében utazhassanak fel.

Tanulmányi kirándulások.

Környékünk szegény a kirándulásokra alkalmas helyek
ben és épen azért ezek is csak mérsékelt számban történhet
tek meg; Tanulóink szegénysége és iskolánk anyagi helyzete 
pedig ismét a legerősebb ok, amely miatt távolabbi kirándu
lások nem rendezhetők. A folyó tanévben mégis sikerült W ag
ner Géza kartársunknak vezetésével — október elején — a 
budapesti mezőgazdasági kiállításra 56 vállalkozó tanulót fel
vezetni, akik nemcsak a rendkívül tanulságos és gazdag 
kiállítást tekintették meg, de a szűkre szabott idő keretei 
között is megtekintették a fővárosban azokat a dolgokat, ame
lyeket a keretek megengedtek.

Június 8-án az egész tanulóság tanáraik vezetésével 
egésznapos kirándulást rendezett az Élő-Körös zsilip-melletti 
szakaszához, ahol kellemesen és tanulságosan töltötték el a 
napot. E helyen köszönetemet fejezem ki a Társulati Főmér
nök úrnak szíves engedélyéért, amelynek folytán tanulóink az 
Armentesítő Társulat tulajdonát képező területen időzhettek.

Hivatalos látogatás. Érintkezés a felsőbb hatóságokkal.
A VKM 34.167/1934. V. sz. rendelkezésével Ady Lajos 

debreceni tankerületi kir. főigazgatót küldötte ki az elmúlt tan
évben is az iskolánk feletti legfőbb állami felügyelet gyakorlá
sára, ki is március 12., 13. és 14-én látogatta meg iskolánkat 
és március 14-én tartott bizalmas értekezleten számolt be ta
pasztalatairól és adott további értékes tanácsokat a tanári 
karnak. A főigazgató úrnak mindenre kiterjedő figyelméért, fárad
ságos munkájáért, elismeréséért, biztatásáért és jó tanácsaiért 
e helyen is az iskola kormányzóhatóságának és tanárikarának 
igen hálás köszönetét fejezem ki.



Kócza Géza testnevelési szakfelügyelő február 7-én és 8-án 
látogatta meg iskolánkat, megjelent a testnevelési órákon és 
tette meg értékes megjegyzéseit. A szakfelügyelő úrnak is, aki 
minden egyes látogatása alkalmával iskolánk iránti szimpátiá
jának is kifejezést ad, a legőszintébb köszönetünket fejezzük ki.

A június 1. és 2-i iskolai ünnepélyek alkalmával, vala
mint a szóbeli érettségi vizsgálat ideje alatt dr. Raffay Sándor 
püspökünket tisztelhettük magunk között. A szarvasi evangé
likus gimnázium iránti szeretet és hála, amely az ő lelkében 
oly példátmutatóan él, hozza őt el évről-évre mi közénk és a 
mi igaz nagyrabecsülésünk, szeretetünk és ragaszkodásunk 
lehet csak az ellenértéke annak a vonzódásnak, amelyet az ő 
részéről iskolánk irányában mindenkor tapasztaltunk.

Dr. Mauritz Béla egyetemi tanár, mint a magas kormány 
kiküldöttje időzött közöttünk az érettségi szóbeli vizsgálatok 
alatt, ez alkalommal másodszor. Az ő szeretetreméltó egyéni
sége váltja ki lelkűnkből azt az óhajt, hogy őt minél többször 
tisztelhessük magunk között.

És e helyen kell megemlékeznem mély tisztelettel és 
igaz ragaszkodással iskolánk felügyelőjéről, dr. Melich János 
egyetemi tanárról, aki iskolánk belső és külső életének bölcs 
irányítója és aki minden alkalommal tanújelét adja annak, 
hogy nehéz tisztét úgy tölti be, hogy minden munkássága, min
den cselekedete az iskola anyagi és erkölcsi értékét van 
hivatva emelni. Büszkén valljuk őt magunkénak és amikor a 
legnagyobb büszkeséggel emlegetjük nevét a magyar tudósok 
messze határokon túl ismert névsorában, akkor igaz örömmel 
köszöntjük, mint a budapesti Pázmány Péter tudomány-egye
temnek épen a jubiláns 300. esztendejében megválasztott böl- 
csészetkari dékánját és a Magyar Tudományos Akadémiának 
újonnan megválasztott osztályelnökét. Fáradozásaiért hálás kö
szönetét mondunk és értékes munkáját iskolánk érdekében 
kérjük a jövőre is.

Egészségi állapot.
Az elmúlt tanévben úgy a tanulók, mint a tanárok egész

ségi állapota általában kedvező volt. Járványos, ragályos be
tegségek nem fordultak elő. A tanárok közül sem volt senki 
sem kénytelen betegség címén hosszabb ideig mulasztani. Ügy 
az iskola orvosa, valamint a hatósági orvosok elvégezték az 
ő hatáskörükbe tartozó egészségügyi ellenőrző munkájukat, így
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dr. Ribárszky Bál iskolaorvos szeptember 21. és február 12-én 
tartott tanulóink között ellenőrző szemvizsgálatot, április 29-én 
pedig dr. Molnár János községi orvos 87 tanulónkat oltotta 
be újra himlő ellen.

Sajnálattal kell megemlékeznem arról, hogy Jóhrend Már
ton II. osztályos, igen jó tanulónk, az Árvaház ápoltja, január 
23-án tuberkolótikus bajban elhunyt. Az Árvaház udvarán tar
tott temetésén megjelent a gimnázium ifjúsága és tanárikara, 
amikor is ravatalára koszorút helyeztünk és koporsójánál Krén 
István II. osztályos tanuló mondott társai nevében búcsúzó 
szavakat. Az iskola és a tanárikar őszinte részvétét személye- 

, sen tolmácsoltam hozzátartozóinak, akikre e helyen is kérem 
az Istennek vigasztaló és megnyugtató kegyelmét. A korán 
elköltözött kis diáknak legyen emléke áldott és pihenése 
csendes.

Jótékonyság. Adományok.
Az elmúlt tanévben is akadtak jólelkű adakozók, akik az 

iskolát s a tanulóságot támogatták, azok a következők:
Dr. Melich János felügyelőtől az iskola könyvtára decem

ber folyamán több darab értékes könyvet kapott ajándékba.
Gaál István helybeli lakatos 10 pengőt adott iskolai 

célokra.
A SzÖSz 300 pengőt ajándékozott szegény alumnisták 

segélyezésére, 100 pengőt a tanulók ösztöndíjára s 68 darab 
jutalomkönyvet érdemes tanulók számára.

Dr. Melich János felügyelő 14 pengőt alapítványi kama
tainak kiegészítésére.

Editions de la Gavetta de Hongrie 5 darab jutalomköny
vet a tanulók részére.

A Magyar Szemle 11 darab könyvet jutalom céljából.
Csizmadia Károly orosházi lakos 10 pengőt jutalomdíjra, 

10 pengőt a gyorsírókörnek.
Dr. Tóth Pál képviselő 10 pengőt egészségtani jutalomra.
Liszka Gyula 10 pengőt iskolai célokra.
DMKE 17 darab könyvet, ebből 15 darabot jutalom

célokra.
Dózsa Béláné 5 pengőt és özv. Udvardy Sándorné 5 pen

gőt a majális céljaira.
Sinkovicz István 1 darab birkát a majálisra.



Á 15, illetve 20 éves találkozók 12 pengőt az alumne- 
umra, 10 pengőt jutalomdíjra.

Szarvas község a majális céljaira 80 pengőt.
Szegedi Egyetemi Luther Szövetség 2 darab könyvet 

jutalomra.
A Szarvasi Hitelbank 2 ösztöndíjra 30 pengőt, az alum- 

neumnak 20 pengőt.
Névtelen 30 pengőt iskolai célokra.
Bánhegyi Géza nagyszénás! lakos 10 pengőt latin ösztön

díjra, 10 pengőt torna jutalomdíjra.
Müller Károly majálisi plakátok ingyen nyomósa.
Finály Gábor 50 üveg szóda a majálisra.
Lustyik Pál szarvasi lakos 8 pengőt a majálisra.
Az, adományozóknak, e helyen is az iskola felügyelőbi

zottságának és tanárikarának igen hálás köszönetét fejezem ki.

Tanulók jótékonysága.
Tanulóinkat az elmúlt tanévben sem akartuk anyagilag 

igénybe venni, nem annál inkább, mert érezzük magunk is a 
szülőkre nehezedő gondoknak súlyát.

Hogy azonban a felebaráti szeretet, — a másokon — 
szegényeken való segítés kötelességérzete bennük is fejlődjék 
— kivételes alkalmakkor filléres adományokat kértünk tőlük. 
Az Országos Gyermekvédő és Frőbel Egyesület javára 2560 
pengőt gyűjtöttek, amit rendeltetési helyére juttattunk, — a 
fennmaradó kisebb összeg az Iskola-Szanatórium javára köny- 
veltetik el.

Az ifjúság körében fennálló Luther-Szövetség és Gyám
intézet — nemkülönben a Cserkészet a maga jótékonykodásá
ról más helyen emlékezik meg.

Segélyezés. Jutalmazás.
Az iskola felügyelőbizottságának határozata folytán az 

elmúlt tanévben 54 tanuló részesült összesen 2320 pengő 
tandíjkedvezményben, amelyhez az Ifjúsági Segítőegyesület 
200 pengővel járult. Ezenkívül a tanulóknak igen jelentékeny 
része abban a kedvezményben részesült, hogy a tandíjat 
csekély részletekben fizethette.

A tanárikar javaslatára ugyancsak a felügyelőbizottság 
határozata folytán az alábbiak részesültek jutalomban.
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Ösztön: és jutalomdijak.

A VKM 34.376'-1935. V. számú rendeletével Bartöá 
György Vili. osztályos tanuló 200 pengő tanulmányi segélyt 
kapott.

Róth-Teleky-ösztöndíj á 10 pengő : Bartos György Vili. és 
Harsányi Béla VIII. osztályos tanulók.

Benka Gyula-ösztöndíj 25 pengő : Bartos György VIII. osz
tályos tanuló-

Szarvas község Rákóczi-Thököly-öszlöndíj 58 pengő : Nyíri 
Zoltán VIII. osztályos tanuló.

SzÖSz 100 pengő á 25 pengő : Harsányi Béla VIII., Szent- 
péteri Géza VIII., Bencsik András VII. és Bulik András VI. 
osztályos tanulók.

Szarvasi Hitelbank h 15 pengő : Glózik Pál VI. és Enessey 
István VI. osztályos tanulók.

Dr. Melich János-féle 20 pengő : Janurik György VI. osztá
lyos tanuló.

Brózik-Masznyik-féle ösztöndíj kamatai 17 50 pengő : Csaba 
Gábor II. osztályos tanuló.

Kutlik Endre-féle alapítvány kamatai 4'50 pengő : Nádor 
Jenő VI. osztályos tanuló.

Gimnáziumi alapok kamatai kiegészítve 10 pengő : Kondacs 
György VII. osztályos tanuló.

Dr. Tóth egészségtani jutalma 10 pengő: Bánhegyi István 
VII. osztályos tanuló.

Teffert Károly ösztöndíj kamatai 3'50 pengő : Csicsely János
III. osztályos tanuló.

Bánhegyi Géza jutalma á 10 pengő : Breitner István Vili. 
és torna jutalomdíj címén Bárány József VII. osztályos tanuló.

Gaál István-féle 10 pengő : Nádor Lajos IV. osztályos 
tanuló.

Névtelen á 10 pengő : Berger Andor II., Mrena Imre V., 
Rohoska Gusztáv IV. osztályos tanuló.

Keviczky-féle alap fennmaradt kamatai 9 pengő : Wagner 
Loránd V. osztályos tanuló.

Csizmadia Károly-féle 10 pengő jutalom (magyar nyelv) 
Bánhegyi István VII. osztályos tanuló.

15. és 20. éves találkozók adománya 10 pengő : Lestyan 
G. Márton VIII. osztályos tanuló (önképzőköri szereplés).
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Jutalomkönyvek.

A Magyar Szemle könyvjutalmát kapták :

Bánhegyi István VII. o., Bencsik András VII. o., Fekete 
Katalin VII. o., Lukács Klára VII. o., Rozsnyai János VII. o., 
Zelenka Erzsébet VII. o.

Bartos György VIII. o., Harsányi Béla VIII. o., Nyíri Zol
tán VIII. o., Stauffer Ernő VIII. o., Szentpéteri Géza VIII. o.

A DMKE könyvjutalmát:

Konyecsny Samu III. o., Jánovszky György IV. o., ifj. 
Komár Pál IV. o., Mázán László IV. o., Medvegy Márton
IV. o., Tusjak István IV. o., Zelenka Lajos IV. o., Nádor Ella
V. o., Kondacs György VII. o.. Bartos György VIII. o., Erdélyi 
Lajos VIII. o., Lestyan Goda Márton VIII. o., Weisz Magda 
Vili. o„ Wieland Olga VIII. o.

A SzÖSz könyvjutalmait kapták:

a) Benha Gyula emlékkönyvekből: Kiss Lenke I. o. Melis
Rózsi I. o., Ponyiczky Sári I. o., Halász Szabó János II. o.. 
Kelle Margit II. o., Gutmann Marianna II. o., Polónyi Gyöngyi
II. o., Wagner Ibolya II. o., Bagi Alajos II. o., Juhász János
11. o.. Kovács György II. o., Medvegy János II. o., Pesti János
II. o., Kácser Zsuzsanna III. o., Mauthner Anna III. o., Varga 
Margit V. o.

b) Dr. Nádor : „Szarvas történeté“-t kapták : Kondacs János
II. o., Kellő Márta II. o., Moravcsik Lajos II. o., Blaskó Jenő
III. o., Bozóki Ferenc III. o., Csicsely János III. o., Hadadi
László III. o., Karcsai Pál III. o., Kasnyik Sándor III. o., Csa- 
bacsűdy József III. o., Sebjan Jenő III. o., Marschalkó Zoltán
IV. o.. Práznóczy Béla IV., Zvara András IV. o., Meitner 
József V. o., Négyessy István V. o.. Sárkány Ilona V. o., 
Tóth Béla IV. o.

c) Vajda Péter erkölcsi beszédeit: Dósa György III. o., Li- 
szer László III., Honéczy Zoltán IV. o., Berger Béla V. o., 
Deutsch Pál V. o., Mrena Imre V. o., Darida Mihály V. o., 
Kondacs Pál VI. o., Paál Samu VI. o., Tomasovszky Pál VI. 
o., Szakara György VI. o., Kondacs György VII. o., Kresnyák 
Dezső VII. o., Nyíri Zoltán VIII. o., Stauffer Ernő VIII. o., 
Tótfalusi Pál VIII. o., Wieland Olga VIII. o.
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d) Bartóky fabuláit : Adamik János i. o., Csabai György
I. o., Dauda Mihály 1. o., Dörnyei Béla I. o., Klimaj János I.
o., Koszti György 1. o., Krecsmárik László I. o., Kresnyák 
Pál I. o., Steinfeld Ottó 1. o., Szvák Mátyás 1. o., Trucz Ká
roly 1. o„ Vadányi János I. o., Krén István II. o.

A Szegedi Egyetemi Luther^Szövetség könyvadományát:

Bartos György VIII. o., Lestyan Goda Márton VIII. o.

Vallástani jutalmat kaptak, a Gyámintézet adományából, 
a vallásianból kiváló alábbi tanulók :

Lestyan Goda Márton VIII. o., Kondacs György VII. o., 
Zelenka Erzsébet VII. o.. Bulik András VI. o., Enessey István
VI. o., Janurik György VI. o., Nádor Jenő VI. o., Darida Mi
hály V. o., Medvegy Antal V. o., Nádor Ella V. o., Nagy 
Lenke V. o., Mázán László IV. o., Nádor Lajos IV. o., Ro- 
hoska Gusztáv IV. o., Zelenka Lajos IV. o., Tusjak István IV. 
o., Csicsely János III. o., Konyecsny Samu III. o., Csaba 
Gábor II. o., ifj. Kovács György II. o., Moravcsik Lajos II. o., 
Medvegy János II. o.. Koszti György I. o., Szvák Mátyás I. o., 
Kiss Lenke I. o., Ponyiczky Sári I. o.

Francia jutalomkönyvet kaptak a francia nyelvben szorgalmas 
és jeles alábbi tanulók:

Meitner József V. o., Varga Margit V. o., Bánhegyi Ist
ván VII. o., Janurik György VI. o„ Vértessy Dezső VI. o.

Tornajutalomban részesültek:

Kiválóbb tanulóink ügyességükért érmeket és díszokleve- 
ket nyertek. Ezekről részletesebben másutt történik megemlékezés.

Jótevők ünnepe:

Jótevőinkről az idén is a tanévzáró ünnepély keretei kö
zött emlékeztünk meg. Leróttuk hálánkat azok iránt, akik az 
iskola alapításától kezdve — különböző időkben — alapítvá
nyaikkal és adományaikkal könnyítették meg az iskola sorsát. 
Megemlékeztünk a régi szarvasi földesuraságról, gróf Bolza 
József, gróf Bolza Antónia, gróf Schröffl Jozefáról, akik 1834-
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ben 308 kisholdat kitevő alapítványukkal biztosították az iskola 
fennmaradását és Mezőberényből Szarvasra való áttelepítését, 
amely áttelepítésnek körülményeiről a múlt évi Értesítőben már 
meg is emlékeztünk a 100 éves forduló alkalmából. 1856-ban 
fenntartó egyházmegyéink tették meg alapítványaikat úgy, hogy 
ezeknek évi kamatai voltak a későbbi időkben az iskola 
jövedelmi forrásai. Sajnos, hogy a mindeneket pusztító és 
romboló nehéz idők, egyházaink helyzetét is megnyomorították 
olyan mértékben, hogy ma ezek a járulékok alig jöhetnek 
számításba.

A legutóbbi időkben, 1933-ban néhai özv. Pokomándy 
Sándorné született Radimeczkv Vilma úrnő hagyományozott 
értékesebb ingatlant, egyötöd házat és mintegy 27 kisholdnyi 
földet — végrendeletében — az iskola szegénysorsú tanulóinak 
segélyezésére.

Az iskola épületei és bútorai.

Változás ezekben a tanév folyamán nem volt. A szüksé
ges javításokat és tatarozásokat annakidején elvégeztettük.

A tanév folyamán érkezett fontosabb iratok.

422—1934. VII. 9. Püspöki hivatal Két tárgyból bukottak 
nem kapnak javítóvizsgálati engedélyt.

1036—1934. VII. 12. Püspöki hivatal. A műalkotások ismer
tetése tárgyában.

933 —1934. VII. 13. Püspöki hivatal. A VKM 97.089 —1934.
V. számú rendeletével Povázsay Pál szolgát (pedelus) nyug
díjazta.

1148-1934. Vili. 3. Püspöki hivatal. A VKM 33.407—1934. 
V. számú rendeletével Gasztonyi József helyettes-tanár fizetés
kiegészítését kiutalja.

1262-1934. Vili. 28. Püspöki hivatal. A VKM 34.131 — 1934. 
V. számú leiratában tudomásul vette Raskó Kálmán igazgató 
további alkalmazását s véglegesítését.

1285—1934. IX. 2. Püspöki hivatal. A  tanév megkezdése 
tárgyában.

1329—1934. IX. 7. Püspöki hivatal. Dr. Weidlein János 
tanár illetményeinek kiutalása.
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1342-1934. IX. 8. Püspöki hivatal. A  VKM 34.000-1934. 
V. számú rendeletének betartása az osztályfőnöki óra tár
gyában.

1406-1934. IX. 22. Püspöki hivatal. VKM. 34.687—1934. 
V. Madách-ünnep.

1411-1934. IX. 23. Püspöki hivatal. VKM 34.167—1934. 
V. A legfőbb állami felügyelet gyakorlására Ady Lajos tanker, 
főigazgatót küldték ki.

1541 — 1934. X. 9. Püspöki hivatal. Engedély az 1—IV. o. 
magántanuló leányoknak a bejárásra.

1733— 1934. XI. 2. Püspöki hivatal. VKM 81.000-1934.
VII. Vívás tanítása.

1737-1934. IX. 2. Püspöki hivatal. VKM 35.588-1934. V. 
Dr. Felsővályi János tanár előlépése.

1777-1934. XI. 8. Püspöki hivatal. VKM 36.086—1934. V. 
Magánvizsgák tudomásulvétele.

VKM 36.651 —1934. V. XI. 14. November 15-én szünet 
tartandó.

1216—1934. XI. 21. Püspöki hivatal. Luther-Biblia fordí
tása. Érmek.

138-1935. II. 6. Püspöki hivatal. VKM. 34.376 -1935. V. 
Barlos György Vili. o. t. 200 pengő tanulmányi segélyt kap.

300— 1935. III. 12. Püspöki hivatal. VKM 37.175-1934. V. 
Magyaros formaruha viselése tárgyában.

432—1935. IV. 3. Püspöki hivatal. II. Rákóczi Ferenc halála 
200 éves fordulójának megünneplése.

581 —1935. IV. 26. Püspöki hivatal. VKM 35.507—1935. V. 
Keresztesi Lajos tanár előlépése.

310., 480— 1935. IV. 27. Püspöki hivatal. VKM 34.719- 
1935. V. A gyorsírás tanításának tárgyában.

586— 1935. IV. 27. Püspöki hivatal. VKM 34.936—1935. V. 
Persia elnevezése.

470—1935. IV. 29. Püspöki hivatal. Iskola-Szanatórium
segélyezése.

722—1935. V. 22. Püspöki hivatal. A Hivatalos Közlönyben 
megjelent rendeletek végrehajtása tárgyában.

761— 1935 V. 29. Püspöki hivatal. A tanév berekesztése. 
847-1935. VI. 17. Püspöki hivatal. VKM 3000-1935. V. 

számú rendeletének végrehajtása.
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Nyugdíjazás.
A VKM 97.089—1934. IX. számú rendelkezésével Pová- 

zsay Pál iskolai altisztet (pedelus) 1934. IX. 1-től nyugdíjazta. 
Nevezett altiszt 28 esztendőn át állott az iskola szolgálatában, 
ezen idő alatt hűségével és becsületességével iskolai hatóságá
nak elismerését méltán kiérdemelte. Most, amikor már kivált 
az iskola szolgálatából — őszintén óhajtjuk és kívánjuk, hogy 
a becsületes munkás jól megérdemelt nyugalmát családja kö
rében megelégedéssel sokáig élvezhesse.

Az eltávozott Povázsay Pál helyébe az iskola hatósága 
Benkó György eddigi udvarost alkalmazta helyettesnek, akit 
1935. június 8-iki ülésén állásában véglegesített.

öregdiákjaink Szövetsége. Találkozók.
A Szarvasi Öregdiákok Szövetsége, amelyet ezelőtt 10 

esztendővel alapított meg a leghálásabb Oregdiák-Főpásztorunk 
Dr. Raffay Sándor püspök és amely Szövetségnek a műkö
dése adta meg az impulzust más iskolákból kikerült régi diá
kok számára hasonló Szövetség megalakítására, élénk egyesü
leti életet fejtett ki az elmúlt tanévünk folyamán is. Az 
Egyesületnek tulajdonképeni székhelye Budapest, mert ott 
tömörítheti legjobban magába a volt diákok sorozatát, azonban 
működése kiható és messzire ható és évről-évre lelkes kegye
lettel jönnek le a Szövetség tagjai a régi Alma Mater falainak 
közelébe, hogy hálájukról és szeretetükről tegyenek tanú
bizonyságot a régi iskola és annak tudós és lelkes tanítói, 
nevelői iránt.

Ez a Szövetség, hogy a lepergett 10 esztendő alatt mit 
tett, arról élénken tesznek tanúbizonyságot nemcsak a 95 össze
jövetelen fölvett feljegyzéseknek sorozata, nemcsak ami iskolánk
nak jegyzőkönyvei, amelyek ismételten és ismételten jegyezték 
fel jótékonykodásait, de élénk tanúbizonyságot tesz tiszteletre
méltó működéséről a gimnázium tulajdonát képező régi épület
nek frontfala, amely magában hordja immár az iskola nagyjai
nak évről-évre odaállított emlékét.

E tanév végén jubiláns évi közgyűlést tartott, mert 10 
éves fordulóját ünnepelte a Szövetség megalakításának. Es ez 
a 10 éves forduló ünnepélye, mely központja lett a mi szoká
sos tanévvégi ifjúsági ünnepélyünknek is, kezdődött az évtized
del és fél évszázaddal innen kikerült hálás öregdiákok talál-
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kozásával és végződött ismét azzal a kegyeletes gesztussal, 
amikor az iskola egy kiváló nagyjának, egy messze határokon 
túl is ismert, nagynevű zenealkotó és művész emlékét leplezte le.

Május 31-én érkezett meg az Öregdiákjaink Szövetségének 
nagyobb része s az esti vonatnál lelkesen éljenző tömeg 
fogadta őket, élükön a helybeli két evangélikus intézet tanári
karával és a lelkészi karral. Dr. Haviár Gyula m. kir. közjegyző, 
kormányfőtanácsos fogadta szeretetteljes szavakkal az érkező
ket, amelyekre dr. Raffay Sándor püspök, a Szövetség elnöke 
válaszolt meghatódottan „hazajöttünk ismét, ide Ti hozzátok“ 
így kezdvén szavait. A bevonulás és elszállásolás után a 
vendégek és a városbeliek az Árpád-Szálló dísztermében gyü
lekeztek, ahol megtörténtek a 10, 15, 20, 25, 30, 40 és 50 
éves találkozók. Külön csoportosultak az egyes évfolyambeliek 
és megható volt látni a találkozókat, akik szeretettel csüngöt- 
tek egymáson és legmeghatóbb volt látni az aránylag elég 
szép számban megjelent 50 éves találkozósokat, élükön a 
Püspök úrral. A találkozás tulajdonképen műsoros est kereté
ben folyt le, amelynek számai mind a régi boldog idők világát 
varázsolták elő és amely műsornak számai között különösen 
szívet-lelket megindító volt, Nemes Erdős Dezső találko
zónak bűbájos nótája és muzsikája, amellyel magával 
ragadott mindnyájunkat. A találkozó, amelyen többen család
jaikkal és hozzátartozóikkal jelentek meg, belenyúlt a késő 
éjjeli órákba és azután oszlott szét a társaság, hogy az elkö
vetkezendő további ünnepségeknek is pihent erővel lehessen 
részese.

Az 50 éves találkozón megjelent régi diákok névsora a 
következő : Dr. Raffay Sándor ág. h. ev. püspök, Benedikty Kál
mán nyugalmazott gazdasági főintéző, Gönczi György nyugal
mazott bányatanácsos, Hegedűs Kálmán nyugalmazott várme
gyei árvaszéki elnök, Kemény Gyula nyugalmazott MÁV. főfel
ügyelő, Konok Tamás nyugalmazott miniszteri tanácsos, 
Küzdényi Szilárd nyugalmazott árvízmentesítő igazgató főmérnök, 
dr. Kun Árpád nyugalmazott polgármester, Mály Lajos részvény
társasági gazdasági felügyelő, dr. Schall Kálmán egészségügyi 
tanácsos, tb. vármegyi főorvos, Ónodi Szabó Károly nyugalma
zott kir. járásbíró.

Fájdalom a következő napra elgondolt terv kivitele úgy
szólván lehetetlenné vált. Beborult az égboltozat és szakadat
lanul hullott az eső, egyébként az Isten gazdag áldása, amely
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azonban teljesen megzavarta az elkészített programmot. Reggel 
8 órakor az evangélikus ótemplomba vonult az ünneplő kö
zönség, ahol Szántó Róbert — a negyedszázados találkozósok
nak egyik kiválósága — evangélikus lelkész, tartott szívhez 
szóló magasszárnyalású hálaimát, ami után a helybeli protes
táns leányegyesület énekelt rendkívül gazdag változatossággal 
Rohoska Jenő karnagy vezetésével. A templomi istentisztelet 
után, a zuhogó eső miatt nem volt mód a kivonulásra, az 
egész ünnepi közönség az iskola főépületébe volt kénytelen 
beszorulni és várni a lehetőséget arra, hogy onnan mozdulni 
tudjon.

10 és fél óra körül vonult be a közönség az iskola torna- 
csarnokába, ahol a SzOSz megtartotta jubiláns közgyűlését, 
amelyet az elnök dr. Raffay Sándor püspök nyitott meg és 
megnyitás után a gimnázium igazgatója a következő szavak
kal üdvözölte a jubiláló közgyűlést, annak elnökét, az 50 éves 
találkozóra idejött Püspököt, a Szövetség tisztikarát és tagjait.

Métóságos és Főtisztelendő Püspök O r!
Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim 1
Kedves Öregdiák Társaim I

Az Isten háza — a templom — megszentelt falai között 
elhangzott áhítatos ének és imádság után, bizonyságot téve az 
ének áhítatos akkordjain arról, hogy hiszünk egy Isteni Örök 
Igazságban — magyar hazánk föltámadásában — és mély 
alázattal hajtva meg fejünket a szent magyar géniusz örök éle
tét jelentő nemzeti trikolór előtt, itt jöttünk össze a természet 
játékának kényszerítő hatása alatt is — az Alma Mater falai
nak közvetlen közelében — hogv itt öregek és ifjak, a múlt és 
a jelen, a régiek és újak szemtől-szembe állva — meleg testvéri 
szeretettel köszöntsük egymást s azután elvegyülve az ifjúság 
soraiban a gyorsan elröppent múlt régi kedves emlékeivel 
telítődjék meg a lelkünk. A múltnak kedves emlékeivel, amelyek 
a gondtalan — boldog itt eltöltött ifjú években lelik gyökerü
ket, amelyek kiollhatatlanu! élnek szívünkben, s amelyek 
csodálatos és varázsos erejüknél fogva biztatnak reménytelen
ségeinkben, felemelni tudnak eleseltségünkben, támogatni gyen
geségünkben és idehoznak időnként bennünket a nevelő édes
anya kitárt karjai közé, hogy mélységes hálaérzettel telítődjék 
meg lelkünk azok iránt, akik e kedves, boldog időket annak 
idején számunkra megépítették.

Kedves Öregdiák Társaim! Az évről-évre megismétlődő
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ez a találkozása a múltnak és jelennek,— nemcsak minket — 
nemcsak a város egész közönségét indítja könnyes meghatódott- 
ságra, hanem távol a város határain túl is — idegen helyeken — 
tiszteletet parancsol és követésre méltó példát állít fel. És ezen 
évről-évre megismétlődő összejövetelek sorában, ünnepélyessé
gében mindenekfelett álló ez a mostani, mert nemcsak kegyelettel 
óhajt áldozni a múlt emlékeinek, nemcsak emléket óhajt emelni 
az iskola volt s messze országokban is ismert, dicsőséget szer
zett nagy fiának, hanem ünnepelni óhajtja ennek a nemes 
egyesülésnek, a Szarvasi Öregdiákok Szövetsége megalakulá
sának 10 éves fordulóját és mindenekelőtt szeretettel akar meg
emlékezni arról, aki ennek a Szövetségnek megalakítója volt, 
s aki 50 esztendővel ezelőtt az Istennek gazdag tálentumai 
által megajándékozva indult útnak ez iskola falai közül 
és ma 50 esztendőnek áldásos — eredményekben gaz
dag — munkája után imádságos lélekkel tér ide vissza, hogy 
lerója háláját az Alma Mater iránt és örök időkre szóló taní
tást adjon ezzel is mindazoknak, akik ez iskola falait már 
elhagyták, avagy a jövőben elhagyni fogják.

És e hármas alkalom egybeforrad a régi iskola iránti 
ragaszkodó szeretetetben, a visszaemlékezés édes érzéseiben.

Ünneplő közönség — 10 éve immár annak, hogy életre 
lett híva a Szarvasi Öregdiákok Szövetsége — életrehívta az, 
akinek lelke elválaszthatatlanul egyesült iskolájával, életrehívta 
azért, hogy akiknek lelkében a hála virága él az, továbbápolja 
és nemesítse és hogy a lelkekbe oltsa bele azt a gondolatot, 
hogy a vett jótéteményekért jóságot kell cselekedni, azokról 
soha meg nem feledkezni és a régi iskolát a nehéz időkben 
minden erővel anyagilag és erkölcsileg támogatni. És én meg
győződéssel teszek hitet arról, hogy a SzÖSz ennek a nemes 
célnak nemcsak, hogy megfelelt, hanem önmaga iránti meg
becsülésre és mélységes tiszteletre és hálára kötelezte nevelő 
iskoláját. A távol innen tartott nagyszámú összejövetel, amely 
áldozott az iskola emlékének, a volt nagy tanárok és kiváló 
tanítványok szellemének, a hazafias eszméknek és gondolatok
nak, minden nemzeti megmozdulásnak és az évről-évre itt meg
tartott összejövetelek, amelyek ércbevésték a nagyok emlékét, 
a sok segítség, támogatás és adomány valóban a nemesszívű 
emberbarátok igaz cselekedetei voltak. A 10 évnek története 
egy mondatban foglalható össze : A hála és szeretet munkája 
volt az, amely önmagában hordja gazdag jutalmát.
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Vajha ez a nemes emberbaráli szeretet, ez a ragaszkodó 
hűség, ez a boldog múlt iránti rajongó lelkesedés, ez az évről- 
évre megújuló visszatérés által adott példa is hozzájárulhatna 
az iskola nevelő munkájához s kerülhetnének ki belőle az 
egymást váltogató generációk sorából olyan férfiak, kiknek 
lelkében az iskola iránti hálás kegyelet olyan mélyen fog 
gyökeret verni, mint az évtizedekkel ezelőtt kikerülteknek 
lelkében.

És ünnepélyessé teszi ezt az összejövetelt — mélyen tisz
telt közönség — azoknak a találkozása, akik egy és több év
tizedekkel ezelőtt váltak ki ez iskolának falai közül és akik itt 
egymással találkozva megfürösztik lelkűket a boldog ifjúkorra 
való visszaemlékezés forrásának üdítő vizében.

Itt vannak immár a félévszázadosok, egy teljes emberi 
élet idejével a hátuk megett, az idők sok-sok viszontagságai
nak súlyával is terhelve, a nemes munkában talán meg
fáradva, de meg nem törve, hanem további cselekvésre és 
munkára, további példaadásra teltrekészen. Óh boldog öregek 1 
akik részesei voltatok a jobb világnak és akiknek szíve-lelke 
ott él még mindig abban a szép múltban, akik láttátok a régi 
határokat és akik soha el nem múló és csökkenő hittel hiszi
tek azok visszatérését, tanítsátok továbbra is e szűk határok 
között felnőtt ifjúságot, tanítsátok szent meggyőződéssel, hogy 
amit Ti láttatok, amit Ti éreztetek, az erős munkával, szent 
hittel és bizodalommal vissza fog térni ezek számára is. De 
itt vannak azok is, akik 45, 40, 30, 25, 20, 15 és 10 évvel ez
előtt hagyták itt az iskola falait — a fiatalabb és idősebb öreg
diákok, akik szintén szívük mélyébe zárták régi emlékeiket 
és ezalkalommal azok felelevenítő hatása alatt boldogan borul
nak egymás kebelére.

De ünnepélyessé teszi e mostani összejövetelt annak a 
nagy férfiú emlékének a megörökítése is, aki nevét a halha
tatlanok sorába írta be kiváló tehetségével és alkotásaival és 
akinek emlékét az elismerés és példaadó kegyelet a közeli 
órákban avatja az örök dicsőség honába megtért iskola nagy
jai közé.

Kedves Öregdiák Társaim 1 E pillanatban lelkes öröm 
kapja meg a múltba visszatekintő lelkemet. Látom ez iskola 
nagy és értékes magvetését, látom a régi nagyok munkájának 
eredményét, látom abban, hogy mennél távolabb mentek idő
ben, annál közelebb jöttök lélekben hozzá és ez az átható és 
mindenkit mélyen megható vonzalom, amely a múlt iránti

4
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háláját a jelen érdekében való áldozatos cselekvésekkel rója 
le, indít bennünket mindannyiunkat a Ti megbecsüléstekre az 
irántatok való tiszteletre és őszinte vonzalomra.

Én, mint a Ti régi iskolátoknak ez időszerinti vezetője, 
mélységes tisztelettel és szeretettel köszöntőm a Szarvasi Öreg
diákok Szövetségének itt megjelent és távolmaradni kényszerült 
tagjait az iskola kormányzóhatóságának és tanárikarának ne
vében. Köszöntőm meleg szeretettel külön is annak érdemes 
vezetőségét, dr. Raffay Sándor elnököt, Főpásztorunkat, a Szö
vetség megalkotóját és munkatársait 1 Köszöntőm a hűséges 
és lelkes, a mindannyiunk által körülrajongott Szontagh Tamást 
és Návay Aladárt, a fáradhatatlan buzgalmú és a 10 éves 
munkában gazdag érdemeket szerzett Kemény Gyulát, Siki 
Bélát, üdvözlöm a lelkes Horváth Dezsőt és a tisztikarnak 
mindenegyes ügybuzgó tagját 1 Szeretettel köszöntöm az összes 
találkozókra összegyűlteket, mély tisztelettel üdvözlöm a meg
jelent ünnepi közönséget, köszöntőm mindannyiukat azzal az 
őszinte óhajjal, vajha ez a lelkes összefogás, meleg érdeklő
dés és ragaszkodás, amely e kicsiny területen oly nagy értéket 
jelent, nagy területen is ne kis értéket jeléntene s tenne szol
gálatot annak a megkívánt nagy Egységnek, amely egyedül 
lehet alapja a mi boldogabb jövendőnknek s amely, hogy 
mielőbb bekövetkezzék, azt adja a Mindenható 1

Az Isten éltessen, áldjon és hozott Benneteket körünkbe 1 
Az igazgatónak szavai után Bartos György Vili. osztályos 

tanuló a jelenlegi tanulók nevében köszöntötte az Öregdiáko
kat, majd azután az Elnöknek mindenkit megható válasza 
zárta be a közgyűlés kezdetét. Ezután a megállapított Pro
gramm szerint folyt le az évi, illetve jubiláns közgyűlés, ennek 
végeztével a folytonosan zuhogó eső miatt az ünnepélyes 
kivonulást mellőzve, a tanulóság is és az egybegyűlt vendég
sereg is, a közeli Erzsébet-Iigetbe távozott. Itt folyt volna le a 
tanulók juniálisa, amely bár a rossz idő miatt mégis le volt 
folytatható, az időjárás miatt azonban látogatottságából, ünne
pélyességéből és kedélyességéből mégis veszíteni volt kény
telen. A közös ebéd után, amelyen az Öregdiákok számos 
tagja és több helybeli vendég vett részt és a tanulók közös 
ebédje után, délután 4 óra körül, amikor az eső szűnni kez
dett, meglehetősen szép és nagy érdeklődő közönség előtt 
tartottuk meg a gimnázium udvarán a tornavizsgát. Ennek 
lefolyása után tanulóink az egész közönséggel együtt levonul
tak a hősök emlékszobrához, ahol rövid kegyeletes emlék-
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ünnepély folyt le. Mivel ezidőre már az időjárás is kedve
zőbbre fordult, az egész közönség ismét a ligetbe vonult, ahol 
6 óra után megkezdődött az ifjúság táncmulatsága és innentúl 
elég kellemes időben és kellemesebbé vált hangulatban foly
tatódott az ifjúság juniálisa, amely csak a korai reggeli órák
ban ért véget.

Másnap, június 2-án Chován Kálmánnak, a kiváló zene
művésznek emlékét leplezte le a Szövetség, az ifjúság és 
nagyszámú érdeklődő közönség jelenlétében. Előzőleg ünnepi 
istentiszteleten vettünk részt az ótemplomban, ahol Püspök 
Urunk tartott magasszárnyalású imát és a fanítónőképző-inté- 
zet énekkara szerepelt művészi énekével. S ezek után részt- 
vettünk még azon a rövid,de igen kegyeletes ünnepélyen, amelyet 
evangélikus egyházunk rendezett Chován Zsigmondnak.az egyház 
egykori kiváló kántortanítójának és orgonistájának, Chován 
Kálmán édesapjának emlékére, a régi Chován-iskola épülete 
előtt és amely ünnepélynek keretében lett leleplezve Chován 
Zsigmondnak emléktáblája is a régi lakóházának falában.

A Chován Kálmán emlékünnepélynek lefolyásáról ki
adandó Chován-emlékalbum fog részletesen megemlékezni, itt 
csak annyit említünk meg, hogy az igen megindító és kegyeletes 
ünnepélyt a Szövetség elnöke, a Püspök Úr Öméltósága nyi
totta meg és tartott megindító visszaemlékezést a Chován-csa- 
ládról. Dr. Horváth Dezső mesteri módon jellemezte a nagy 
Chován zenei működését.

E helyen emlékezem meg arról is, hogy dr. Horváth 
Dezső kezdeményezésére november hó 17-én itt Szarvason 
nagy Chován-emlékünnepélyt rendeztünk, amely az esti órák
ban az Árpád-Szállóban tartott ünnepi hangversenyben csúcso
sodott ki és amelynek művészi számai között legkiemelkedőbb 
volt — az azóta örök nyugalomra tért — kiváló zenefőiskolai 
tanárnak, Laub Istvánnak zongorajátéka.

A június 2-i Chován-emlékünnepély lefolyása után az 
Árpád-Szállóban volt ünnepi közebéd, amely után szétment a 
közönség, eltávoztak a vidéki vendégek, elmentek Öregdiák
jaink, hogy az itt szerzett kedves emlékekkel gyarapodva, 
lelkűk továbbra is azzal a szeretettel csüngjön ezen az iskolán, 
amint ez náluk eddig tapasztalható volt.

A lezajlott ünnepségekkel kapcsolatban e helyen is meg 
kell emlékeznem azokról, akik az ünnepségek sikere érdeké
ben sokat tevékenykedtek és fáradtak. Elsősorban hála illeti 
Főpásztorunkat, aki az ünnepélyek minden változatában cse-
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lekvőleg, szereplőleg, sőt irányítólag vett részt. Őszinte köszö- 
netünket kell kifejezni Siki Bélának, a SzOSz főtitkárának, a 
mindenek főrendezőjének és megrendezőjének, őszinte köszö- 
netünket fejezzük ki dr. Haviár Gyula kir. közjegyző, kormány
főtanácsosnak, a Szövetség alelnökének, aki szintén jelentéke
nyen vette ki a maga részét az ünnepségekben, de a sok fára
dozásért különösen köszönetünket fejezzük ki 3 kartársunknak, 
Tótfalusi Aladárnak, aki az ifjúság juniálisát rendezte és annak 
lefolyását irányította, Szabolcs Károly és Wagner Géza taná
roknak, akiknek e téren már közismert buzgó fáradozásuk és 
szakértelmük nélkül az ünnepélyek lefolyása alig lett volna 
sikeres. És őszinte köszönetünket fejezzük ki e helyen még 
mindazoknak, akiknek neve itt fel nem sorolható részletesen, 
de akik anyagilag, vagy erkölcsileg támogatói voltak az ün
nepségek sikeres megrendezésében — így különösen vitéz 
Szomjas Frigyesnek, a Luther-Tanítónőképző tanárának és 
Rohoska Jenő ev. tanítónak, akik a dalkarok vezetésével és 
szerepeltetésével tették az ünnepségeket vonzóvá és értékessé.

Fontosabb igazgatói ténykedések.
Az iskola nevében az igazgató az elmúlt tanévben az 

alábbi fontosabb intézkedéseket tette :
1934. október 2., 3. és 4-én megjelent Budapesten s részt- 

vett az egyházkerületi gyűléseken.
1934. október 24., 25. és 26-án ugyancsak Budapesten 

jelen volt az egyetemes gyűléseken s az országos ev. tanár- 
egyesület választmányi- és közgyűlésén.

1934. november 30-án üdvözölte az iskola nevében Sár
kány Imrét, az iskola nyugalmazott tanárát, életének 80. fordu
lója alkalmából.

1935. május 5-én Budapesten megjelent a püspök űr és 
felügyelő úr Öméltóságánál a tanévvégi terminusok tárgyában.

1935. június 1-én a SzOSz közgyűlésén üdvözölte az is
kola nevében a püspök urat, s a SzÖSz tisztikarát, valamint a 
találkozókat.

1935. június 9. és 10-én résztvett Nyíregyházán az ev. 
tanárok országos közgyűlésén.

Mindezeken kívül megjelent, vagy intézkedett ott és ak
kor, ahol és amikor azt az iskola érdeke megkívánta.
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Fenntartó  ̂ és kormányzótestület.
Az iskola fenntartója: a békési és csanád-csongrádi ág. 

h. ev. egyházmegye.
Főhatósága: a „Bányai Ág. Hitv. Evang. Egyházkerület 

Püspöke“.
A gimnázium külső és belső ügyeit a fenntartó két egy

házmegye közgyűlésén 6 évre választott felügyelőbizottság 
intézi. Ennek tagjai:

Elnök: Dr. Melich János egyetemi nyilvános rendes tanár. 
Alelnök: Kellő Gusztáv szarvasi evangélikus lelkész. Jegyző: 
Dr. Nádor Jenő tanár. Tagjai:

a) A békési egyházmegyéből: (1932—1938). Hivatalból: 
Kovács Andor esperes (Orosháza) és Dr. Haviár Gyula kir. 
közjegyző, egyházmegyei felügyelő (Szarvas). Választott tagjai: 
Kellő Gusztáv lelkész (Szarvas), Jeszenszky János lelkész (Tót
komlós), Czinkoczky Kálmán földbirtokos (Szarvas), Dr. Tóth 
Pál orvos, országgyűlési képviselő (Szarvas).

b) A csanád-csongrádi egyházmegyéből: (1934—1940). 
Hivatalból: Egyed Aladár esperes (Szeged), Purgly Emil nyug. 
földmívelésügyi miniszter, egyházmegyei felügyelő (Makó). 
Választott tagjai: Brózik Károly lelkész (Tiszaföldvár), Kárász 
Mihály földbirtokos (Ambrózfalva), Sztik Gusztáv lelkész (Csa- 
nádalberti), Dr. Albertényi Adolf ügyvéd (Szentes).

c) A tanári kar részéről hivatalból: Raskó Kálmán igazgató 
és Szabolcs Károly tanár, gimnáziumi pénztáros, a tanárikar 
képviseletében Dr. Nádor Jenő és Tótfalusi Aladár, utóbbi úgyis, 
mint internátusi igazgató.

d) Az elnök által esetről-esetre behívott tagok : a pénztári 
ellenőr és a gimnázium gazdaságának vezetője. Ezidőszerint: 
Wagner Géza tanár és Sárkány György gazda.

V.
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e) A gimnázium ügyésze Dr. Benczúr Vilmos ügyvéd.
A gimnázium felügyelőbizottsága a tanév folyamán 

két ülést tartott, szeptember 19-én és június 8-án. Az előzőn 
az igazgató jelentésével kapcsolatban tudomásul vette a tanév 
megkezdésével kapcsolatos intézkedéseket, a tanévi beirat
kozások eredményét, tudomásul vette a vizsgálatok lefolyását, 
meghallgatta a pénztáros, internátusi igazgató és a gazda 
jelentéseit. Alkalmazta az internátusi felügyelő-tanári állásra 
Pálos György okleveles tanárt. Megválasztotta továbbá egy 
évre Benkó György udvarost pedelusnak, s Ribárszky Pál 
szarvasi lakost udvarosnak. A június 8-iki ülésen ugyancsak 
meghallgatta az igazgató és a különböző tisztségeket veze
tőknek jelentéseit, megállapította a jövő évi költségvetést.

Megválasztotta s helyettes tanári-állásában véglegesítette 
Gasztonyi Józsefet, intézkedett egy zene-tanári állás szervezé
séről, s ennek betöltéséről. Állásában megerősítette a pedelust 
s így alkalmazta tovább az udvarosokat is.

Az intézet anyagi forrásait képezik s a tanulóktól beszedett 
tandíjjövedelem, az alapítványi földeknek hozama és az állam
segély, amely ezidőszerint a tanári fizetéseknek 75 százaléka.

Sajnos, hogy a nagyon nehezen behajtható tandíjak, a ter
mésnek értékcsökkenése, az iskolára háruló nyugdíjíerhek, 
lakáspénzek, szolgaszemélyzet és egyéb fenntartási költségek, 
az elmúlt tanévben is erősen megpróbáltak bennünket.

. i i l l ! l l l l l l l l l l l l l ! l ! l l l ! l l l 1' '



VI.

Az intézet személyzete.
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O S S Z C ?  e n n é l  a z  
S e tl  i s k o l á n á l

a) Működe

1 Raskó Kálmán mennyiségtan
fizika igazgató 32 27

2 Dr. Felsővályi János latin-görög r. tanár 34 7

3 Gasztonyi József német-francia h. tanár 3 3

4 Keresztesi Lajos magyar-latin r. tanár 18 18

5 Korim Kálmán vallástan r. vallás- 
tanár 8 8

6 Lang János latin-német r. tanár 29 27

7 Dr. Nádor Jenő történelem
földrajz r. tanár 23 23

8 Oláh Miklós testnevelés r. testneve
lési tanár 26 26

9 Pálos György mennyiségtan
fizika

bejáró
tanár 1 1

1 0 Dr. Ponyiczky Zoltán földrajz-termé
szetrajz r. tanár 23 15
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testület.

Mely tárgyakat, mely osztás 
lyokban, heti hány órában 

tanított ?
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e J e g y z e t

tanárok

mennyiségtan VII. osztály 
(3), fizika VII. osztály (4) 7 A fizikai szertár őre.

görög V. o. (5), VII. o. (5) 
latin VII. o. (5). természet

rajz I. o. (2)
17

német I. o. (1), francia V. 
o. (5), VI. o. (6), VII. o. (5) 17 Internátusi felügyelő.

magyar II. o. (4), latin II. o. 
(6), VIII. o. (5), természet

rajz II. o. (2)
17 A II. osztály főnöke s ezen 

osztály könyvtárának őre.

vallástan I—Vili. o. ä (2), 
bölcsészet Vili. o. (2) 18

Az ifj. Lulher-Szövetség és 
Gyámintézet elnöke, a„Kár- 
pát“ cserk.-cs. parancsnoka.

latin 1. o. (5), 111. o. (6), né
met III. o. (3), IV. o. (4) 18

A III. osztály főnöke, ezen 
o. könyvtárának őre, a dal

kar vezetője.

földrajz IV.o.(l),tört.III.o.(3) 
tört. IV. o (2), V—VIII. o. ä (3) 18

Gimn. könyvtáros, a történelem
földrajzi szertár,a régiség- és érem
tár őre, a gimn. felügyelőbizott

ság jegyzője.

torna I—Vili. o. á (2), lá
nyok tornája (2), harmadik 

tornaóra III—VIII. ä (1)
24 Az ifj. Sportkör vezetője, 

a tornaszertár őre.

mennyiségtan II. o. (4), III. 
o. (4) 8 Internátusi felügyelő-tanár.

földrajz I. o. (3), II. o. (3), III. 
(2), VII. (1), term.-rajz IV. (4), 
V. (2).VI. (3), egészs.-t. VII. (2)

18
2

A term.-rajzi szertár őre, 
az ifj. Segítőegyesület el
nöke. Az egészs.-tan tanára.
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1 1 Revuczky Vilmos latin-görög r. tanár 22 17

12 Sőjtöri Károly
i

magyar-latin r. tanár 23 14

13 Szabolcs Károly rajz, rajzoló- 
geometria r. tanár 32 15

14 Tótfalusi Aladár magyar-német r. tanár 33 33

15 Wagner Géza mennyiségtan
fizika r. tanár 25 15

16 Dr. Weidlein János magyar-német h. tanár 5 5

b) Hit'

1 Dávid Béla r. k. vallástan hitoktató 1 1

2 Halász Szabó Imre ref. vallástan hitoktató 14 . 14

3 Kelemen Albert izr. vallástan hitoktató 6 6

c) Bejáró magántanuló

1 Plenczner Edith oki. tanítónő
felügyelet 
a leányok 

felett
11 11

i
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Mely tárgyakat, mely osztás 
lyokban, heti hány órában 

tanított ?

H
et

i 
ór

as
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sz

eg
e J e g y z e t

latin V. o. (5). VI o. (5), 
görög VI. o. (6), VIII. o. (5) 21 A VI. o. főnöke, a filoló

giai szertár őre.

latin IV. o. (5), magyar IV. 
o. (3), francia VIII. o. (5), 
gyorsírás IV.—V. o. ä (2)

17
A IV. osztály főnöke, 
s ezen osztály könyv

tárának őre.

mennyiségtan I. o. (6), rajz 
I—IV. o. á (2). V—VIII. o. 
(2), osztályfőnökióra I. o. (1)

17
Az I. o. főnöke s ezen o. könyv
tárának őre. A rajzszertér őre, 
az isk.gondnoka és pénztárnoka.

magyar III. o (4), VI. o.(3) 
VII. o. (3), VIII. o. (3), német 

VII. o. (2), VIII. o. (2)
17

A VII. o. főnöke, a VI.. VII., Vili. 
o. könyvtárának őre, az önkép
zőkör tanárelnöke, internátusi 

igazgató.

mennyiségtan IV. o. (3), V. 
o. (3), VI. o. (3). VIII. o. (2) 
fizika III. o. (2). VIII. o. (4)

17 A VIII. o. főnöke, pénztári 
» ellenőr.

magyar I. o. (5), V. o. (3), né
met II. o. (3),V. o.(3), VI.o.(3) 17 Az V. o. főnöke s ezen o. 

könyvtárának őre.

oktatók

Róm. kát. hittan. 13

Ref. hittan. 9

Izr. vallástan. 8

eányok felügyelőnője

Az igazgatói iroda 
segéderője.
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d) Nyugalmazott

1 Kutlik Endre latin-görög v. r. tanár 
c. igazgató 43 43

2 Sárkány Imre történelem
földrajz v. r. tanár 32 15

3 Saskó Sámuel magyar-latin v. r. tanár 
c. igazgató 36 35

e) Az iskola orvosa.
Az iskola orvosa s egészségügyi tanácsadója: dr. Ri= 

bárszky Pál orvos.
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tanárok

Nyugalomban vanl927 óta.

Nyugalomban van 1912 óta.

Nyugalomban van 1933. óta 
1922—1928. az iskola 

igazgatója.

2. Az iskola egyéb alkalmazottai.
1. Sárkány György a gimnázium gazdaságának vezetője 

1930. IX. 1. óta. 2. Kozsuch Andrásné a közétkező szakács
nője 1932. IX. 1. óta. 3. Benkó György altiszt (pedelus) 1934. 
IX. 1. óta. 4. Mravik Pál udvaros 1906. XI. 1. óta. 5. Ribár- 
szky János udvaros 1934. IX. 1. óta. 6. özv. Glemboczky 
Pálné bejáró takarítónő 1927. IX. 1. óta.

. . i i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i ' 1’



VII.

A tanárok egyházi, társadalmi 
és irodalmi tevékenysége.

Raskó Kálmán igazgató. Békés vármegye törvényhatósági 
bizottságának tagja, a békési ev. esperesség világi főjegyzője 
és Luther-Szövetségének világi elnöke. A szegedi egyetemi 
Luther-Szövetség védnöke. A helybeli kétéves női kereskedelmi 
szaktanfolyam igazgatója A helybeli ev. egyháztanácsnak, a 
a községi iskolák, az állami elemi és az ev. egyházi elemi isko
lák gondnokságának tagja. A gróf Bolza Pálné Leányegyesület 
ellenőre, a Szarvasi Hitelbank felügyelőbizottságának rendes 
tagja, a Nemzeti Egység Körének kerületi elnöke. Több tudo
mányos egyesületnek és társadalmi egyesületnek tagja. Cikke
ket írt a helyi lapokba. Szerkesztette ezen értesítőt.

Korim Kálmán r. vallástanár. Tanított a helybeli Luther 
Tanítónőképző-intézetben. Vezette a kultúrfilmelőadásokat. Angol 
nyelvtanfolyamot tartott. Alkalmilag prédikált a helyi és vidéki 
egyházak templomaiban. Cikkeket írt a helyi lapokba. A 
Szarvasi Angol-Francia Egyesület alelnöke.

Dr. Nádor Jenő r. tanár. A békési ev. egyházmegye levél
tárosa.

Oláh Miklós e. e. hadnagy. Az 1. és II. oszt. ezüst vitéz- 
ségi érem és Károly-csapatkereszt tulajdonosa. A Szarvasi 
Polgári Lövészegyesület választmányi tagja.

Dr. Ponyiczky Zoltán r. tanár. Tanított a Tessedik közép
fokú gazdasági tanintézetben.

Sőjtöri Károly r. tanár. Tanított a Tessedik középfokú 
gazdasági tanintézetben.

Szabolcs Károly r. tanár. A békési ev. egyházmegye pénz
tárának ellenőre, a szarvasi ev. egyház tanácsának tagja,
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Szarvas község testnevelési bizottságának és a helyi Levente- 
Egyesület választmányának, a városi színügyi bizottságnak és 
a Szarvasi Hitelbank Rt. választmányának tagja.

Wagner Géza r. tanár. A békési ev. egyházmegye által 
megbízott iskolalátogató. Az állami elemi iskola gondnokságá
nak és a városi színügyi bizottságnak tagja. A községi iskolaszék 
alelnöke. A Stefánia Szövetség titkára. Az iskolánkívüli Nép
művelési Bizottság ügyvezető alelnöke. A Nemzeti Egység 
szarvasi kerületi titkára. Tanított a Tessedik középfokú gazda
sági tanintézetben. Előadásokat tartott az iskolánkívüli népmű
velés keretében. Cikkeket írt a Szarvasi Közlönybe.

Dr. Weidlein János h. tanár. Az 1934—35. tanévben a 
következő dolgozatai jelentek meg: Elpusztult falvak Tolnában 
és Baranyában, Századok 1934. Die Deutschen im Kom. 
Somogy und ihre Mundart. Deutschung. Heimatblätter 1934. 
— Dorfanlagen in der Schwäbischen Türkei. U. i. 1935. — 
Jahrzeitbräuch in der mittleren Tolnau. U. i 1935. A dunai 
németségre vonatkozó nyelvészeti és településtörténeti cikkeket 
ír a Handwörterbuch für Grenz- und Auslanddeutschtum című 
műbe (Kiel). Kisebb néprajzi cikkeket írt a Sonntagsblattba 
és ennek egyéb kiadványaiba. Tanított a Tessedik középfokú 
gazdasági tanintézetben. Előadást tartott az iskolánkívüli nép
művelés keretében.

Mindezeken kívül a tanárikar tagjai, tagjai egyszersmind 
több tudományos, egyházi és világi társadalmi egyesületeknek 
s résztvesznek azok munkájában.

.,111111111111111111111111111'''
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I. osztály.
Osztályfőnök: Szabolcs Károly

Adamik János ág. h. ev. Szentetornya, Bm. 1923. í 2
Andermann György izr. Szarvas, Bm. 1924. í 1
Bencsik József r. k. Békésszentandrás, Bm. 1921. í 2
Berger Péter izr. Szarvas, Bm. 1924................. í 3

5 Bertók András ág. h. ev. Kondoros, Bm. 1922. í 3
Boros Gergely ág. h. ev. Kondoros, Bm. 1923. 2 3
Csabai György r. k. Békésszentandrás, Bm. 1920. 1 1
Csatai Pál ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1923. . . 1 3
Daubner László r. k. Nagyszénás, Bm. 1924. . 1 3

10 Dauda Mihály ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1924. . 1 1
Dörnyei Béla r. k. Szarvas, Bm. 1924................. 1 1
Erdős György izr. Szarvas. Bm. 1924................. 1 3
Fabó György ref. Békésszentandrás, Bm. 1922. 1 2
Farkas András r. k. Békésszentandrás Bm. 1921. 1 2

15 Fischer Miklós izr. Öcsöd, Bm. 1924................. 1 2
Gálát Sándor ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1921. 1 3
Gulyás Mihály ág. h. ev. Kondoros, Bm. 1921. 1 2
Győré János ág. h. ev. Kiscsákó, Bm. 1924. . 1 2
Halász Péter ág. h.ev.Békésszentandrás,Bm.l924. 1 3

20 Havran Péter ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1922. 2 3
Horváth Ferenc ref. Szarvas, Bm. 1923. . . . 2 3
Huszár Lajos r, k. Kiscsákó, Bm, 1923. . , . 1 3
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Jánovszky János ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1923. 1 3
Jánovszky Pál ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1923. . 1 3

25 Kántor Lajos ref. Szarvas, Bm. 1922.................. 1 3
Klimaj János ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1922 1 2
Korbely Pál ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1921. . 1 2
Korim Kálmán ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1924. . 1 2 idm.
Koszti György ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1922. . 1 1

20 Krcsmárik László ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1921. 1 1 ídk.
Krsnyák Pál ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1923. . 1 1
Kugyela András ág. h. ev. Kondoros, Bm. 1922. 1 2
Kuhajda Mátyás ág. h ev. Kondoros, Bm. 1922. 1 3
Maczik Mihály ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1921. . 2 4/1

or Mayer György r. k. Szarvas, Bm. 1924. . 2 3
Paluska Mihály ág. h. ev. Kondoros, Bm. 1922. 1 3
Petrásovits Béla r. k. Szarvas, Bm. 1922. 1 2
Piros Sándor r. k. Szarvas, Bm. 1922. . . . 1 3
ifj. Placskó Samu ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1924. 2 3

10 Povázsay Gyula ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1924. 2 3
Rohony Pál ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1922. . 2 3
Roszik György ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1922. . 2 4/1
Sinka Mátyás r. k. Békésszentandrás, Bm. 1921. 1 3
Steinfeld Ottó izr. Szarvas, Bm. 1924.................. 1 1

15 Sterbecz István ref. Nagyszénás, Bm. 1924. . 1 3
Szerényi Miátovics Péter r. k.Bszandrás, Bm.1923. 1 3
Szin Imre r. k. Békésszentandrás. Bm. 1921. . 1 2
Szirti Ervin ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1923. . . 1 3
Szrnka János ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1923. 1 2

5( Szvák Mátyás ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1922. 1 1
Takács István r. k. Szarvas, Bm. 1924. . . . 1 3
Tomka Pál ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1922. . 1 2
Tóth Béla ref. Öcsöd, Bm. 1922.......................... 1 3
Törőcsik József r. k. Szarvas, Bm. 1922. . . 1 3

5.5 Trucz Károly ág. h. ev. Pusztaföldvár, Bm. 1924. 1 2
Vadányi János r. k. Szarvas, Bm. 1924. . . . 1 2
Zsigmond Pál izr. Szarvas, Bm. 1921................. 1 2

Magántanulók :
Kiss Lenke ág. h. ev. Szarvas, Bm. B. 1923. . _ 2
Melis Rózsi ref. Szarvas, Bm. B. 1923. — 1
Ponyiczky Sarolta ág. h. ev. Szarvas, Bm. B.1924. — 1tdm.

Összesen: 60.

5
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II. osztály.
Osztályfőnök : Keresztesi Lajos

Andersz Frigyes r. k. Kispest, Pestm. 1922. 24/J
Bagi Alajos r. k. Békésszentandrás, Bm. 1921. 1 2
Behan István ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1922. 2 3
Belopo'.oczky István ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1921. 2 3

5 Blaskó Béla ref. Szarvas, Bm. 1921.................... 1 2
Berger Andor izr. Szarvas. Bm. 1924. 1 1
Czerjak Pál ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1921. 1 2
Csaba Gábor ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1922. . 1 1 tdk.
Deutsch István izr. Csabacsűd, Bm. 1922. . 2 4/i

10 Enyedi Antal ref. Öcsöd, Bm. 1923..................... 2 4/1
Fekete Miklós r. k. Kondoros, Bm. 1923. . . 1 3
Fischer Jenő izr. Öcsöd, Bm. 1923..................... 1 2
Galó Mihály ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1922. 1 1 tdk.
Gerő Pál izr. Szarvas, Bm. 1924.......................... 1 2

15 Halász Szabó János ref. Szarvas, Bm. 1923 . 1 1
Honéczy László ág. h. ev. Egyházasdengeleg,

Nógrád-rnegye 1922....................................... 1 2
Honti Sándor ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1922. 2 4/1
Hrencsik János ág. h. ev. Kondoros, Bm. 1921. 1 2 tdk.
Janurik György ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1922. 2 3

20 Józsa Gábor ref. Szarvas, Bm. 1923. 1 3
Juhász János r. k. Nagyszénás, Bm. 1922. . 1 2 tdk.
Kergyik Pál ág. h. ev. Kondoros, Bm. 1922. 2 4/i
Készt László izr. Szarvas, Bm. 1923.................... 1 2
Kiss Kálmán-Csaba ref. Budapest, Pestm. 1923. 1 3

25 Koffán Jenő r. k. Szarvas, Bm. 1921. . . . 1 2
Kondacs János ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1922. 1 2
Kondacs Pál ág. h. ev. Kondoros, Bm. 1921. 2 4/t
ifj. Kovács György ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1921. 1 2 tdk.
id. Kovács Györgv ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1921. 1 2

30 Kozák Imre r. k. Békésszentandrás, Bm. 1923. 2 3
Krén István r. k. Kisszénás, Bm. 1923. . . . 1 2
Laczkó Ákos r. k. Szarvas, Bm. 1922. 3 4/1
Lapis György ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1921. . 2 3
Lestyan Goda János ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1922. 2 3

35 Liska Pál ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1923. . . 24/1
Litauszky Iván ág. h. ev. Csány, Hevesm. 1923. 2 4/1

I Lőwy Sándor izr. Szarvas, Bm. 1923. . . . 1 3
1 Maczik János ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1921. . 1 3
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Medvegy János ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1921. 1 1
10 Mészáros János ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1921. 2 4 / 4

Molnár Sándor ref. Öcsöd, Bm. 1923. 1 2
Moravcsik Lajos ág. h. ev. Tótkomlós, Bm. 1923. 1 2 tdk.
Oláh Sándor ref. Öcsöd, Bm. 1923..................... 2 3
Pesti János r. k. Szarvas, Bm. 1922..................... 1 1 tdk.

10 Pollák Béla izr. Szarvas, Bm. 1922. Ism. 2 4/.
Réthy Vilmos ág. h. ev. Szaivas, Bm. 1923. . 1 3
Rónyai László ref. Öcsöd, Bm. 1922 . . . 1 2
Roszik Mihály ág. h. ev. Szarvas. Bm. 1922. . 2 3
Sámuel Ferenc izr. Szarvas, Bm. 1923. 2 3

50 Schaffer Ferenc r. k. Nagyszénás, Bm. 1923. . 1 3
Sziklai Aurél ref. Szarvas, Bm. Árvaház. 1921. 2 4/3
Steinfeld József izr. Szarvas, Bm. 1923. 2 1 ::
Valkovszky Mihály ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1921. 24/i

Magántanulók :
Guttmann Marianna izr. Arad, elszakított terület

(Románia) B. 1922......................................... — 2
Kelle Margit r. k. Szarvas, Bm. B. 1922. . . . — 2
Kellő Márta ág. h. ev. Szarvas, Bm. B. 1923. . — 3 tdm.
Meitner Anna izr. Szarvas, Brn. B. 1923. . — 3
Nemerey Eva r. k. Gyoma, Bm. B. 1923. . . . — 2
Polónyi Gyöngyi ág. h. ev. Szarvas, Bm. B. 1921. — 1
Wagner Ibolya ág. h. ev. Szarvas, Bm. B. 1922. — 1tdm.

Kimaradt:
Arnóczky Pál ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1921. Ism.
Breuer György izr. Szarvas, Bm. 1923.
Dobai Kálmán ref. Szarvas, Bm. Árvaház. 1919.
Rotstein László izr. Szarvas, Bm. 1922. . . .

Meghalt:
Jóhrend Márton ág. h. ev. Szarvas, Árvaház. 1922. tdm.

Összesen: 65.

III. osztály.
Osztályfőnök : Lang János

Adamcsok Lajos ág. h. ev. Kondoros. Bm. 1921. 2 3
Bagi János r. k. Békésszentandrás, Bm. 1921. i 4 ,

5'
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Bencsik Alajos ref. Békésszentandrás, Bm. 1921. í 2
Blaskó Jenő ref. Szarvas, Bm. 1920.................... 1 2 tdk.

5 Bozóki Ferenc r. k. Békésszentandrás, Bm. 1916. í 1 tdk.
Csabacsűdy József ág. h. ev. Csabacsűd,Bm.l922. i 2 tdk.
Csicsely János ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1920. í 1
Dankó János ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1921. í 2
Darida György ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1919. Ism. í 3

10 Dezső István ref. Öcsöd, Bm. 1921..................... 24/3
Dósa György r. k. Tápiógyörgye, Pestm. 1922. . 1 2
Fabó Ferenc r. k. Békésszentandrás, Bm. 1920. 1 2
Foltén György ág. h. ev. Szarvás, Bm. 1919. . 1 2
Füzesi Sándor ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1921. 24/i

15 Gazsó Ferenc r. k. Békésszentandrás, Bm. 1921. 24.
Hadadi László ref. Öcsöd, Bm. 1921. 1 2
Horváth Gábor ref. Szarvas, Bm. 1921. 2 4 /1
Janurik György ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1920. . 1 2
Karcsai Pál ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1922. 1 2

20 Kasnyik Sándor ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1920. 1 3

Kiss András ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1919. 2 4 / i

Kondacs János ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1921. I 3

Konyecsnyi Sámuel ág. h. ev. Csanádapáca, Csa-
nádmegye. 1921.............................. ..... 1 2 tdk.

Kovács Pál ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1921. 2 3

25 Liska Sámuel ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1920. Ism. í 3
Lisszer László izr. Beszterecz, Szabolcsm. 1921. 1 2
Litavecz István ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1921. 1 3
Mókus László r. k. Szarvas, Bm. 1921. 2 4 / i

Molnár János ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1920. . 1 2
30 Papp József ref. Szarvas, Bm. 1920. Ism. 24/2

Podani Ervin ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1921. 2 4/1
Praznóczy Iván r. k. Szarvas, Bm. 1922. Ism. 2 4  1

Sebjan Jenő r. k. Szarvas, Bm. 1921. 1 2
Sléh György r. k. Kondoros, Bm. 1921. . . 2 4/1

35 Szrnka János ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1920. Ism. 1 3
Szvák Mihály ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1917. 1 3 tdk.
Uhljar Mihály ág. h. ev. Szarvas. Bm. 1921. 1 3
Valach Pál ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1920. . . 2 4/3

Magántanulók:
Éliás Tibor r. k. Kondoros, Bm. 1922. . . . — 3
Garay Mária ág. h. ev. Szarvas, Bm. B.1920. . — 3
Kácser Zsuzsanna izr. Szarvas, Bm. B. 1922. — 2
Mauthner Anna izr. Szarvas, Bm. B. 1922. . . 2
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Kimaradt:
Blaskó Dániel ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1920. Ism.
Darabos Mihály ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1919.
Farkas Antal ref. Szarvas, Bm. 1922. . . .
Vérten Sándor ref. Szarvas, Bm. 1922. . . .

Összesen: 46.

IV. osztály.
Osztályfőnök: Sőjtöri Károly

Adamkovics Károly ág. h.ev.Tótkomlós, Bm.1921. í 3
Bencsik Imre r. k. Halásztelek, Bm. 1920. . . 1 3
Benkő Péter r. k. Szarvas, Bm. 1919. Ism. 2 3
Borka Ernő r. k. Szarvas, Bm. 1920. . . . 1 3

5 Csabacsűdy János ág. h.ev.Csabacsűd, Bm.1920. 1 2
Csatai György ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1921. . 1 3
Csizmadia Károly ág. h. ev. Orosháza, Bm. 1921. 1 2
Demeter György ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1919. 1 3
Fekete István ref. Öcsöd, Bm. 1921.................... 1 1

10 Frecska János ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1919. . 3 4/5
Gombár Pál ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1919. 1 2 tdk.
Gyömrey Gyula r. k. Békésszentandrás, Bm. 1921. 1 3
Honéczy Zoltán ág. h. ev. Egyházasdengeleg,

Nógrádmegye. 1919....................................... 1 2 Idm.
ifj. Horejsi Antal r. k. Szarvas, Bm. 1921. 1 3

15 Jánovszky György ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1919. 1 1
Jelen Pál ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1916. Ism. . 2 3
ifj. Kontár Pál ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1920. . 1 1
Kulik Sándor r. k. Öcsöd, Bm. 1920. . . . 1 3
Kupecz Antal r. k. Kondoros, Bm. 1920. . . 2 3

2 0 Laudisz László r. k. Szarvas, Bm. 1921. . . 2 3
Laurenczy Tivadar ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1917. 2 3
Magyar János ág. h. ev. Nagyszénás, Bm. 1919. 1 3
Makó Gyula r. k. Szarvas, Bm. 1921. 2 3
Marschalkó Zoltán ág. h. ev.Nagyszénás,Bm. 1920. 1 2

2 5 Mázán László ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1921. 1 1 tdk.
Medvegy Márton ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1918. 1 2
Misik Lajos ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1920. . . 1 3
Misúr Pál ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1919. . . 3 4 .
Mocskonyi Béla ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1921. 1 3



70

S
or

sz
ám

A tanuló neve, vallása, lakóhelye, 
születési ideje.

Ismétlőse ? M
ag

av
is

el
et

 |!

N

T73
N<0o

•<

H >■>w n 4L «8 í-1 cg  5 
5  «> 
H *

:«) Nádor Lajos ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1921. í 1tdm.
Pap Endre ág. h. ev. Budapest, Pestm. 1921. í 3
Petrasovits János r. k. Szarvas, Bm. 1920. 2 3
Podani János ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1920. . 2 3
Praznóczy Béla r. k. Szarvas, Bm. 1921. . . 1 2 tdk.

3.5 Révész Lajos ref. Öcsöd, Bm. 1921................... 1 3
Rohoska Gusztáv ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1921. 1 1 tdk.
ifj. Roszik György ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1921. 2 3
Stefáni János ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1919. 1 3
Szelényi Aladár ág. h. ev. Szarvas, Bm. J921. 1 3 tdm.

ii Szvák András ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1920. . 1 2 tdk.
Takács András ág. h. ev. Salgótarján, Nógrád-

megye. 1919. Ism. ................................... 1 3
Tokár Ervin g. k. Budapest, Pestm. 1919. Ism. 1 3
Tóth Béla ref. Öcsöd, Bm. 1921.......................... 2 2
Tóth József ref, Öcsöd, Bm. 1921. . . . . 2 3

15 Tömörkényi Tibor ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1920. 2 3
Trucz Lajos ág. h. ev. Pusztaföldvár, Bm. 1921. 1 3
Tusjak István ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1919. . 1 1 tdk.
Velky Béla ág. h. ev. Kondoros, Bm. 1919. 2 3
Weisz György izr. Szarvas, Bm. 1921. . . . 2 3

5 0 Zelenka Lajos ág. h. ev. Orosháza, Bm. 1921. 1 1 tdk.
Zvara András r. k. Szarvas, Bm. 1920. . . 1 2 tdk.

Magántanuló:

id. Komár Pál ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1919. — 3
Összesen: 52.

V. osztály.
Osztályfőnök: Dr. Weidlein János

Benczúr György ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1919. 1 2
Berger Béla izr. Szarvas, Bm. 1921................... 1 2
Darida Mihály ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1920. 1 2
Deutsch Pál izr. Szarvas, Bm. 1921................... 1 2

5 Hajdú György ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1919. 1 3
Hajdú István ág. h. ev. KiscSákó, Bm.. 1918. 3 AU
Hollay Béla r. k. Szarvas, Bm. 1920. . . . 2 3
Horváth Imre r. k. Nagyszénás, Bm. 1919. . . 1 2 tdk.
Janurik János ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1918. . 2 A .

10 Kapuszta Dániel ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1919. 1 3
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Klein György izr. Szarvas, Bm. 1920. . . í 2
Komlóvszky Pál ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1920. í 3
Krsnyák László ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1919. 2 4/2
Lapsánszky Károly r. k. Szarvas, Bm. 1920. . 2 2

15 Litavecz Mihály ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1919. 1 3
Medvegy Antal ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1920. 1 2 tdk
Meitner József izr. Szarvas, Bm. 1920. . . . 1 1
Miklya Pál ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1920. 2 4 .
Mrena Imre r. k. Békésszentandrás, Bm. 1921. 1 1

20 Nagy Béla ref. Öcsöd, Bm. 1917. Ism. . . . 2 4 3
Négyessy István r. k. Nagyszénás. Bm. 1918. 1 1 tdk.
Pfeifer Dénes ág. h.ev. Szarvas, Bm.Árvaház.1919. 2 4/1
Révész Ferenc ref. Öcsöd, Bm. 1920. . . . 1 3
Simon Ákos r. k. Fegyvernek, Szolnokm. 1920. 2 4/1

25 Stauffer Alfréd ág. h. ev. Répcelak, Vasm. 1920. 1 2
Takács Béla izr. Szarvas, Bm. 1920. 1 2
Wagner Loránd ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1919. 1 1tdm.

Magántanulók:
Nagy Erzsébet ref. Öcsöd, Bm. B. 1920. . . . — 3
Nagy Lenke ág. h. ev. Szarvas, Bm. B. 1920. — 2
Nádor Gabriella ág. h. ev. Szarvas, Bm. B. 1920. — 1tdm.
Sárkány Ilona r. k. Szarvas, Bm. B. 1920. . . — 2
Varga Margit r. k. Szarvas, Bm. B. 1920. . . — 1

Kimaradt:
Pusztaszeri Béla r. k. Mezőtúr, Szolnokm. 1918.

Összesen: 33.

VI. osztály.
Osztályfőnök : Revuczky Vilmos

Bulik András ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1917. 1 1 tdk.
Cserey Lajos ref. Szarvas, Bm. 1919. . . . 2 2
Enessey Istvánág.h.ev. Szarvas,Bm.Árvaház. 1917. í 1idm.
Glózik Pál ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1917. . . 1 1 tdk.

5 Harmati György ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1917. 3 2
Holub László ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1919. . 2 3
Janurik György ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1919. 1 1 tdk.
Kiszely Pál ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1918. . . 1 3
Kondacs Pál ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1915. 1 2

10 Krajner Gvörgy r. k. Szarvas, Bm. 1919. . . 3 3
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Laczkó Ernő r. k. Szarvas, Bm. 1919. 2 3
Lustyik Pál ás?, h. ev. Szarvas, Bm. 1916. 2 4 / i

Mauthner Ferenc izr. Szarvas, Bm. 1919. 1 3
Nádor Jenő ás?, h. ev. Szarvas, Bm. 1919. . . 1 1(dm.

15 Némethy László ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1919. . 2 1 tdk.
Paál Samu ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1919. 1 2 tdk.
Sárkány László ág. h. ev. Szarvas, Bm. Árva-

ház. 1918......................................................... 2 3
Sramkó Kálmán ág. h. ev. Pilis, Pestm. 1918. 1 3
Szakács János ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1917. 2 4 / i

20 Szakara György ág. h. ev. Nagybánhegyes,
Csanádmegye. 1917....................................... 1 3 tdk.

Szekera Pál ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1919. . . 2 3
Szűcs Lajos ref. Szarvas, Bm. 1919................... 2 3
Tomasovszky Pál ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1917. 1 3
Vértessy Dezső r. k. Budapest, Pestm. 1918. . . 1 3

Magántanulók:
Éliás Gyula r. k. Kondoros, Bm. 1920. . . . — 3
Miklós Gusztáv r. k. Szarvas, Bm. 1917. Ism. — 4  i

Szöllősi Magdolna izr. Szarvas, Bm. B. 1919. . — 3
Tömörkényi Edit ág. h. ev. Szarvas, Bm. B. 1918. — 3

Összesen: 28.

VII. osztály.
Osztályfőnök: Tótfalusi Aladár

Bánhegyi István r. k. Szentetornya, Bm. 1918. 1 1
Bárány József ág. h. ev.Szarvas, Bm.Árvaház. 1915. 2 3
Bencsik András r. k. Békésszentandrás, Bm. 1916. 1 1 tdk
Csonki János ref. Békésszentandrás, Bm. 1913. 1 3 tdk.

5 Csuti József ref. Abony, Pestm. 1915. . . . 1 3
Fekete János izr. Szarvas, Bm. 1918. . . 3 1
Filyó György ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1918. 1 3
Kondacs György ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1917. 1 2
Krsnyák Dezső ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1917. 1 3

10 Liszka Nándor ág. h. ev. Mezőberény, Bm. 1918. 2 3
Oláh Kálmán ref. Békésszentandrás, Bm. 1918. 1 3
Rozsnyai János r. k. Nagyszénás, Bm. 1918. . 1 3
Sinkovicz István ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1916. 1 2
Török Endre r. k. Gyöngyös, Hevesm. 1918. . 1 3

15 Ungár György izr. Szarvas, Bm. 1918. . . . 1 3
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Vető István ág. h. ev. Kondoros, Bm. 1913. . 1 3
Wekerle László ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1915. 1 3
Zeman Ferenc ág. h. ev. Tótkomlós, Bm. 1916. 1 3

Magántanulók :
Fekete Katalin r. k. Csabacsűd, Bm. B. 1917. — 3
Lukács Klára izr. Szarvas, Bm. B. 1918. . . — 2
Zelenka Erzsébet ág. h. ev. Orosháza, Bm.B.1917. — 2

Összesen: 21.

VIII. osztály.
Osztályfőnök: Wagner Géza

Ákossy Ernő r. k. München, Bajorország. 1914. 1 2
Bajay László r. k. Budapest, Pestm. 1915. 1 3
Bartos György ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1916. í 1tdm
Breitner István izr. Szarvas, Bm. 1917. . . . 1 1

5 Csaba Ernő ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1917. . . 1 3
Dautlich József r. k. Szarvas, Bm. 1916. 1 3
Demcsák István ág. h. ev. Kondoros, Bm. 1915. 1 3
Erdélyi Lajos ref. Szarvas, Bm. 1914. . . . 1 2 tdk.
Fischer Endre izr. Csömör, Pestm. 1918. 1 3

10 Gerő Tibor izr. Szarvas, Bm. 1918...................... 1 1
Harsányi Béla ág. h. ev. Pilis, Pestm. 1916. 1 1 fdk.
Kapuszta György ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1917. 1 3
Klein Hugó izr. Kunszentmárton, Szolnokul. 1914. 1 3
Kollár András r. k. Cibakháza, Szolnokul. 1916. í 3

15 Lestyan Goda Márton ág. h. ev. Szarvas, Bm.1916. í 2
Loderer Gyula r. k. Szarvas, Bm. 1915. 1 3
Meitner Imre izr. Szarvas, Bm. 1917.................... 1 3
Melis Mihály ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1913. 1 3
Müller Pál izr. Orosháza, Bm. 1917.................... 1 3

2d Nyíri Zoltán ref. Békésszentandrás, Bm. 1914. 1 1 tdk.
Stauffer Ernő ág. h. ev. Répcelak, Vasm. 1916. 1 2
Szentpéteri Géza r. k. Szarvas, Bm. 1918. . . 1 1
Tótfalusi Pál ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1916. 1 2 tdm.
Tóth Ferenc ref. Orosháza, Bm. 1916. . . . 1 3

25 Török Miklós r. k. Gyöngyös, Hevesm. 1916. 1 3
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Udvardy Andor ág. h. ev. Szarvas, Bm. 1916. 1 3 tdm.
Vida Kálmán ref. Békésszentandrás, Bm. 1917. í 2

Magántanulók:
Weisz Magda izr. Szarvas, Bm. B. 1917. . . — 1
Wieland Olga r. k. Szarvas, Bm. B. 1917. . . — 1

Összesen: 29.

Jegyzet. A kövérebb betűvel szedett tanulók az osztályt 
színjeles eredménnyel végezték.

Rövidítések magyarázata: tdm. tandíjmentes; tdk. 
tandíjkedvezményes; Bm. Békés vármegye; B. bejáró
leánymagántanuló.



IX.

Az érettségi vizsgálatok.
Érettségi vizsgálatokat az elmúlt tanévben csak a tanév 

végén tartottunk. Az érettségi vizsgálatokra összesen 30 tanuló 
jelentkezett a szabályszerűen előírt időben. Ezek közül 27 
rendes fiú tanuló, 2 bejáró leány-magántanuló és 1, aki mi
niszteri engedély folytán idegen intézetből jött ide és ismételte 
az érettségi vizsgálatot. Az írásbeli érettségi vizsgálatok május 
hó 15., 16., 17. és 18-án folytak le az előírott formában.

Az írásbeli érettségi tételei, amelyeket egyházi főhatósá
gunk választott ki, a következők voltak:

Magyar: 1. Petőfi leíró költészete.
Magyar : 2. A fizika a honvédelem szolgálatában.
Latin : A trójaiak megpillantják Itáliát. (Vergilius : Aeneis

III. ének, 506—532. sor).
Német: Levente temetése. Herczeg Ferenc: Pogányok 

című regényéből.
Görög : Homeros : Odysseia XIII. ének, 187—252. sor. 

Odysseus nem ismer rá ködbeburkolt honára.
Szóbeli vizsgálatok. Június 11-től 14-ig folytak le Méltósá- 

gos és Főlisztelendő dr. Raffay Sándor püspök és Méltóságos 
dr. Mauritz Béla egyetemi tanár, kormánybiztos elnöklete melett.

Az érettségi vizsgálatok eredménye a következő volt:
a) A követelményeknek kitüntetéssel megfelelvén, érettek : 

Bartos György és Breitner Islván.
b) A követelményeknek jelesen megfelelvén, érettek :Gerő 

Tibor, Harsányi Béla, Nyíri Zoltán, Szentpéteri Géza, Weisz 
Magda és Wieland Olga.

c) A követelményeknek jól megfelelvén, éretlek: ÁkoSsy 
Ernő, Bajay László, Erdélyi Lajos, Lestyan Goda Márton, Meit
ner Imre, Müller Pál, Stauffer Ernő, Tótfalusi Pál és Vida 
Kálmán.
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d) A követelményeknek megfelelvén, érettek : Csaba Ernő, 
Dautlik József, Demcsák István, Fischer Endre, Kapuszta György. 
Kollár András, Kovács Libor, Lóderer Gyula, Melis Mihály, 
Tóth Ferenc, Török Miklós és Udvardy Andor.

e) Két hó múlva tehető javítóvizsgálatra utasíttatott 1 
tanuló.

A görögből sikeres érettségi vizsgálatot tett 6 tanuló.
Az érettségi vizsgálatokra jelentkezett 30 tanuló pálya- 

választása a következő: lelkész: 2, mérnök: 1, tanító: 2, ka
tona: 1, jogi: 5, tanári: 3, orvosi: 2, tisztviselői: 5, diplomá
ciai: 1, állatorvos: 1, ipari: 2, gazdasági: 1, kereskedelmi: 1, 
gyógyszerész: 1, jegyző: 1, ápolónő: 1.

Az Elnökségnek az iskola nevében, türelmes és fáradsá
gos munkájukért igen hálás köszönetét mondunk.

Iskolánkból kiröppenő ezen kis csapatot azzal bocsátjuk 
az élet útjaira, vajha az itt szerzett ismeretek alapján meg
állapított érettség valóban azt az érettséget jelentené, amely a 
későbbi becsületes, szorgalmas, hazafias és nemzetépítő mun
kában lelné meg igazi értékét és ennek alapján tudna majd 
kenyeret adni minden igyekvőnek, egy boldogabb jövőben és 
egy szebb, nagyobb országban 1

A távozókon legyen Istennek áldása !

.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir



X.

Az elvégzett tananyag.
a) Rendes tárgyak.

Az elmull tanévben is a rendes tárgyak tanítását az 
1924-ben kiadott állami lanterv szerint folytattuk, természetesen 
figyelembe vettük mindazokat a rendelkezéseket és pótrendel
kezéseket. amelyek e tárgyban azóta kiadattak és különösen 
is tekintetbe vettük evangélikus egyházunk ezirányban kiadott 
utasításait.

Tankönyveink kizárólag államilag approbáltak voltak és 
olyanok, amelyeknek használatát egyházi főhatóságunk is jóvá
hagyta. A tanmenetet a tanárok az egész tanévre vonatkozó
lag feldolgozták és aszerint haladtak a tanítás munkájában.

. A magyar nyelvből a tanév elején megállapított kötelező 
olvasmányokat tanulóink elolvasták és elkészítették ebből az 
előírott írásbeli dolgozatokat, amelyeknek tételei a következők 
voltak :

V. osztály. 1 Tanévnyitás. 2. Emlékbeszéd a hősök teme
tőjében. 3. Megemlékezés Körösi Csorna Sándorról. 4. V. László. 
5. A hűbériség kialakulása és jelentősége. 6. A magyar föld 
vonzóereje. 7. Mikes Kelemen jelleme törökországi levelei 
alapján. 8. A növény egyes szerveinek rendeltetése. 9. Walesi 
bárdok.

VI. osztály. 1. Hol és milyen formában nyilatkozik meg 
a szép? 2. A „Macbeth“ csodás elemei. 3. Milyen tanulságo
kat meríthetünk hazánk történetéből ? 4. Arany J. „Széchenyi 
emlékezete“ című ódájának a gondolatmenete. 5. A növények 
élete. 6. Párhuzam Eötvös „Búcsú“ és Tompa „Levél egy ki
bujdosott barátom után“ című költeményei közt. 7. Melyik az 
én legkedvesebb olvasmányom és miért ? 8. A görög színház.



78

VII. osztály. 1. Az ősmagyarok műveltsége. 2. A keresz
tyén középkor irodalmi tevékenysége. 3. A vas az ember szolgá
latában. 4. Zrínyi hadtudományi munkáinak alapeszméi. 5. Az 
egyszerű gépek és gyakorlati alkalmazásuk. 6. Párhuzam 
Baróli Szabó Dávid „Egy ledőlt diófához“ és Berzsenyi Dániel 
„A magyarokhoz“ című költeményei közt. 7. A magyar szel
lem ébredése a XVIII. század végén. 8. Kölcsey hazafias 
lírája.

Vili. osztály. 1. Magyarország a XIX. század elején. 2. 
Vörösmarty „Vén cigány“ című rapszódiájának méltatása. 3. 
Himnusz és Szózat (Párhuzam). 4. Petőfi családi költészete. 
5. Az energia forrásai. 6. Tompa allegóriái. 7. Egy olvasott 
magyar regény méltatása. 8. Lant és kard.

b )  Rendkívüli tárgyak.
Egyházi főhatóságunknak intézkedése és a VKM jóvá

hagyása alapján kötelezőleg tanítottuk a folyó tanévben is az 
I. osztályban a németet, az I—IV. osztályban az egyházi éne
ket, a IV—V. osztályban a gyorsírást, a VII. osztályban az 
egészségtant.

Rendkívüli tárgyként taníttatott az elmúlt tanévben : a 
gyorsírás, a német nyelv, a francia nyelv, a műének, a mű
vészi rajz.

E tárgyakat igen mérsékelt díjazás mellett tanulhatták 
tanulóink heti 2 órában a délutáni időkben. A műének és a 
művészi rajz tanítása díjtalan volt.

1. Gyorsírás.
V e ze tő  : Sőjtöri Károly.

Kezdők: Dörnyei Béla I. o. t., Berger Andor, Gerő Pál, 
Készt László és Macik Pál II. o. t., Gazsó Ferenc III. o. t., 
Bencsik Imre és Weisz György IV. o. t., Gerő Tibor és Stauf
fer Ernő VIII. osztályos tanulók.

Haladók : Jánovszky György, Makó Gyula, Laudisz László, 
Mocskonyi Béla, Nádor Lajos, Podani Tibor, Papp Endre, 
Praznóczy Béla, Rohoska Gusztáv és Trucz Lajos IV. o. t., 
Janurik György, Nádor Jenő és Paál Samu VI. o. t., Lóderer 
Gyula és Meitner Imre VIII. osztályos tanulók. A kezdők szá
ma 10, a haladóké 15. Összesen 25 tanuló. Több tanuló tan
díjkedvezményben részesült.
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2. Német nyelv.
V e ze tő  : Dr. Weidlein János.

Kezdők : Dauda Mihály, Jánovszky János, Ponyiczky Sári, 
Steinfeld Oltó, Andersz Frigyes I. o. t., Berger Andor, Csaba 
(Brózik) Gábor, Enyedi Antal, Gerő Pál, Halász Szabó János, 
Honti Sándor, Józsa Gábor, Készt László, Laczkó Sándor, 
Lapis György, Liska Pál, Litauszky Géza. Lőwy Sándor, Mo- 
ravcsik Lajos, Pollák Béla, Réthy Vilmos, Sámuel Ferenc, 
Steinfeld József II. o. t , Horváth Gábor 111. o. t., Makó Gyula, 
Misik Lajos, Praznóczy Béla IV. osztályos tanulók.

Haladók: Nádor Lajos IV. o. t., Berger Béla, Darida Mi
hály, Komlóvszky Pál, Krsnyák László, Lapsánszky Károly, 
Medvegy Antal, Nagy Lenke, Nádor Ella, Stauffer Alfréd, Ta
kács Béla, Varga Margit V. o. t., Janurik György, Lustyik Pál, 
Némethy László, Paál Samu, Szakács János, Szöllősi Magda, 
Szűcs Lajos, Tömörkényi Edit, Vértessy Dezső, Fekete János
VII. osztályos tanulók.

3. Francia nyelv.
V e ze tő  : Gasztonyi József.

Kezdők: Mauthner Anna, Kácser Zsuzsanna III. o. t., 
Berger Béla, Deutsch Pál, Komlóvszky Pál, Stauffer Alfréd, 
Wagner Loránd V. o. t.. Sramkó Kálmán VI. o. tanuló.

Haladók: Komár Pál IV. o. t., Klein György V. o. t., 
Krajner György, Vértessy Dezső, Némethy László, Mauthner 
Ferenc, Laczkó Ernő, Janurik György, Cserey Lajos VI. o. t., 
Bánhegyi István, Fekete János, Ungár György, Zeman Fe
renc VII. o. t., Harsányi Béla, Stauffer Ernő, Weisz Magda
VIII. osztályos tanulók.

4. Műének.
V e ze tő  : Lang János.

I. osztály. Csatai Pál, Dauda Mihály, Dörnyei Béla, Gálát 
Sándor, Jánovszky János, Kántor Lajos, Klimaj János, Kor- 
bely Pál, Korim Kálmán, Koszti György, Krsnyák Pál, Magyar 
György, Petrásovics Béla, Placskó Samu, Povázsay Gyula, 
Rohony Pál, Szrnka János, Takács István, Tomka Pál, Vadá- 
nyi János.

II. osztály. Andersz Frigyes, Belopofoczky István, Blaskó 
Béla, Csaba Gábor, Galó Mihály, Halász Szabó János, Honti
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Sándor, Józsa Gábor, Krén István, Lapis György, Liska Pál, 
Maczik János, Moravcsik Lajos.

III. osztály. Bencsik Alajos, Csicsely János, Dankó János, 
Dósa György, Hadadi László, Horváth Gábor, Konyecsnyi 
Samu, Kovács Pál, Liska Samu, Litavecz István, Molnár János, 
Podani Ervin, Szrnka János, Szvák Mihály.

IV. osztály. Csatai György, Horejsi Antal, ifj. Komár Pál, 
Laurenczy Tivadar, Mázán László, Misik Lajos, Mocskonyi 
Béla, Nádor Lajos, Pap Endre, Podani János, Szelényi Aladár, 
Szvák András, Trucz Lajos, Zelenka Lajos.

V. osztály. Benczúr György, Darida Mihály, Komlóvszky 
Pál, Lapsánszky Károly, Medvegy Antal, Miklya Pál.

VI. osztály. Bulik András, Enessey István, Glózik Pál, 
Janurik György, Harmati György, Kondacs Pál, Sramkó Kál
mán, Tomasovszky Pál, Vértessy Dezső.

VII. osztály. Bárány József, Csuti József, Filyó György, 
Krsnyák Dezső, Sinkovicz István, Zeman Ferenc.

VIII. osztály. Bartos György, Fischer Endre, Harsányi 
Béla, Kapuszta György, Lestyan Goda Márton, Melis Mihály, 
Török Miklós, Udvardy Andor.

5. Művészi rajz.
V e z e tő : Szabolcs Károly.

Ponyiczky Sári I. o. t., W agner Ibolya és Kelle Margit
II. o. t., Rohoska Gusztáv, Jánovszky György, Misik Lajos, 
Tömörkényi Tibor IV. o. t., Benczúr György, Darida Mihály, 
Medvegy Antal, Meitner József V. o. t„ Bulik András, Kon
dacs Pál, Szekera Pál VI. o. t., Tótfalusi Pál VIII. o. t.

. . i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ' 1’



XI.

Ifjúsági egyesületek.
m

Vajda Péter önképzőkör. Elnöke: Tótfalusi Aladár. A Kör 
109 taggal alakult meg szeptember 15-én. Tisztviselői: Bartos 
György Vili. osztályos tanuló ifjúsági elnök, Harsányi Béla VIII. 
osztályos tanuló főjegyző, Kondacs György VII. osztályos ta
nuló aljegyző, Zeman Ferenc VII. osztályos tanuló pénztáros, 
Stauffer Ernő VIII. osztályos tanuló könyvtáros, Tótfalusi Pál 
Vili. osztályos tanuló háznagy, Bajay László Vili. osztályos 
tanuló ellenőr. A Kör a tanév folyamán 9 rendes, 3 dísz
ülést és 1 záró ülést tartott. Az október 6-án tartott díszülést 
az aradi vértanúk emlékének szentelte, a január 21-ikit Madách 
Imre születési évfordulójának, a május 8-ikit pedig II. Rákóczi 
Ferenc halála 200 éves fordulójának. Ez utóbbi műsora követ
kező volt: 1. Hiszekegy. Közének. 2. Lestyán G. Márton VIII. 
osztályos tanuló „Üzen a végzet“ című dolgozatát olvasta fel. 
3. Arany János : „Rákócziné“ című költeményét szavalta Har
mati György VI. osztályos tanuló. 4 Harsányi Béla VIII. osz
tályos tanuló felolvasta „Rákóczi ifjúsága és szabadságharca“ 
című dolgozatát. 5. A „Rodostó“ című verset szavalta Varga 
Margit V. osztályos tanuló. 6. „Rákóczi jelleme“ című érteke
zését felolvasta Bartos György VIII. osztályos tanuló, ifjúsági 
elnök. 7. Petőfi: „Rákóczi“ című versét szavalta Bárány Jó
zsef VII. osztályos tanuló. 8. Himnusz. Közének.

Március Idusáról a tornacsarnokban nyilvános ünnepély 
keretében emlékezett meg, ennek műsora az előbbiekben em
lítve volt.

Február 24-én előadta az Önképzőkör ifjúsága Bónyi 
Adorján : „Az elcserélt ember“ című színművét úgy erkölcsi, 
mint anyagi sikerrel. A darabot a püspök úr jelenlétében új
ból előadták június 12-én,

6
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Itt említjük meg, hogy Vajda Péter Önképzőkörünk, 
amely éppen a négy felső osztály tanulóságát tömöríti magában 
március 26-iki díszülésében áldozott az örök emberi értékeket 
magában rejtő kiváló nagy római költő

HÓRA
emlékének. Müller Pál VIII. osztályos tanuló olvasta fel tanul
mányát „Horatius élete és művei“ címmel.

A 20Ü0 éves forduló alkalmával meg kellett emlékeznünk 
a nagy költőről, aki az ő lelkének kiváló gazdagságát oly 
pazarul szórta széjjel nemzetére és aki az összes kulfúrnem- 
zetekre mélységes befolyást gyakorolt költészetével.

Vajha a Horatius által hirdetett és sokat emlegetett római 
erények tudnák telíteni a magyar lelkeket is és az ő szelleme 
ihletné meg a magyar szíveket, akkor kétszeresen lehetne és 
volna jogunk hirdetni, hogy valóban nem haltunk meg és nem 
fogunk sohasem meghalni, hanem letiportságunk és megaláz
tatásunkból is mihamarabb fel fog virradni a feltámadás 
hajnala.

Az önképzőkör ülésein elhangzott 22 felolvasás és elbe
szélés, 23 szavalat, 5 vers és ezekkel kapcsolatban 38 bírálat. 
Erdemfokozat szerint: dicséretet nyert 13, sikerült 26 és elfo
gadható 11 tanuló munkája. A 15 és 20 éves találkozósok 10 
pengőt kitevő jutalomdíját, Lestyán G. Márton VIII. osztályos 
tanuló nyerte el.

A tagdíjakból és a március 15-i ünnepély önkéntes ado
mányaiból befolyt összeget a Kör ez évben is könyvtárának 
gyarapítására fordította. A jelenlegi könyvállomány: 225 mű.

A Kör vagyona 137*04 pengő.
Szegénytanulókat segítő egyesület. Elnöke: Dr. Ponyiczky 

Zoltán tanár. Megalakult a lefolyt tanév szeptemberében. Tandíjse
gély címén kiosztott 200 pengőt. Bevétele a lefolyt tanévben 
július 1-ig 306'10 pengő. Vagyona 2671 45 pengő, amely a 
múlt évi maradványból, javítóvizsgálati és tagdíjakból, a köl
csön könyvek használati díjaiból tevődött össze. A kölcsöntan- 
könyv állománya 410 darab. Ebből a tanév folyamán kölcsön
adva 210 darab á 30 fillér kölcsöndíjért.

Ifjúsági LuthersSzövetség és Gyámintézet. Tanárelnök: Korim 
Kálmán vallástanár. Megalakult 1934. szeptember 20-án 177
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taggal. A tisztikar tagjai: ifjúsági elnök Lestyán G. Márton 
Vili. osztályos tanuló, belmissziói titkár Barlos György VIII. 
osztályos tanuló, főjegyző Harsányi Béla VIII. osztályos tanuló, 
jegyző Zelenka Erzsébet VII- osztályos tanuló, pénztáros Ka- 
puszta György VIII. osztályos tanuló, laptáros Stauffer Ernő 
VIII. osztályos tanuló és háznagyok Melis Mihály és Udvardy 
Andor VIII. osztályos tanulók.

Havonként volt műsoros gyűlése külön a felső, külön az 
alsóévesek számára. A Szövetség keretében működő Luther 
Márton bibliakör vasárnaponként tartott'összejöveteleket az ön
kéntes résztvevők számára. Ez évben a Mester jelleme volt a 
tanulmányozás tárgya.

A gyűlések meghatározott feladata volt, hogy felolvasások, 
megbeszélések, szavalatok és egyéb művészi számok által 
fejlesszük, erősítsük és mélyítsük a növendékek lelkében a 
vallásosságot és a munkás evangélikus öntudatot.

A reformációi emlékünnepélyt a Szövetség rendezte meg 
más helyen közölt műsorral.

A tagok járatták az Ifjú Évek, az Evangélikus Élet, a 
Jöjjetek énhozzám, a Diákvilág, a Protestánsok Lapja és a 
Missziói Lap című ifjúsági, illetve egyháztársadalmi lapokat.

Az ifjúsági gyámintézet ez évben is összegyűjtötte a 
maga filléreit és a következő adományokat osztotta k i:

1. Az Egyetemes Gyámintézetnek 20'— P
2. A mezőtúri egyháznak 10'— P
3. Tandíjsegélyre 10'— P
4. Jutalomkönyvekre _____________5'60 P

Összesen : 45'60 P
Ifjúsági Gyámintézetünk kiosztott eddig: 9904 47 arany 

koronát és 866’54 pengőt.

Cserkészet. 180. számú Kárpát cserkészcsapat. Parancsnoka : 
Koriin Kálmán tanár. Csapattisztek: Szabolcs Károly tanár és 
Lestyán János ügyvédjelölt. Tisztjelölt: Pálos György tanár. 
Megkezdte ez évi munkáját szeptember 16-án. A csapat lét
száma hatvan, 6 őrssel munkálkodott.

A csapat az elmúlt nyáron 18 résztvevővel a város ha
tárában az Élő-Körös partján a Zsilip mellett táborozott egy 
hétig. Szép és eredményes táborozás volt. A táborozás befe-

6’
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jezéséül nagyobbszabású tábortüzet rendezett, amelynek egyik 
célja volt a falu népével való kapcsolat keresése.

Az iskolai év folyamán a megállapított terv szerint folyt 
a cserkészmunka. Különösen az őrsi élet kimélyítésére és az 
őrsi munka fejlesztésére törekedett. Ennek a törekvésnek egyik 
szép eredménye az Otthon őrsi sarkainak a gazdagodása és 
díszítése. Az őszi és tavaszi hónapokban a csapatösszejövete
lek a szabadban történtek.

December 16-án rendeztük meg karácsonyi ünnepélyü
ket gazdag műsorszámokkal. Ennek keretében bemutatásra 
került a Cserkészkarácsony című színdarab. Ez az ünnepély 
bevezetője volt az u. n. Jóíett-hétnek, amelynek nemes mun
kájából csapatunk is kivette a maga részét. 11 szegény csalá
dot ajándékozott meg karácsonyra ruhával, élelmiszerrel, tüze
lővel és a gyermekeket játékszerekkel. A játékokat a cserké
szek maguk készítették.

Május hó 12-én rendezte meg a szarvasi járás a cser
késznapot. Ebbe csapatunk ünnepélyes módon is belekapcso
lódott: ekkor avatta fel a parancsnok az Erzsébet-ligetben ren
dezett ünnepély keretében a csapat 16 újonc cserkészét. Ez 
alkalommal megszemlélte a csapatot és az Otthont Éry Emil 
dr., országos ellenőrző tiszt, aki megelégedését fejezte ki a 
a tapasztaltak felett. A tavaszi cserkésznap felejthetetlen élményt 
jelenteit mind a cserkészet, mind a cserkészet iránt érdeklő
dők számára.

A csapat felszerelésének értéke 2810 40 pengő.

Sportkör. Vezetője: Oláh Miklós. A VKM-nek 1924. évi 
rendelkezése értelmében a Sportkör megalakult ez évben is, 
szeptember 20-án. Ifjúsági elnök: Stauffer Ernő Vili. osztályos 
tanuló, alelnök Bárány József VII. osztályos tanuló, jegyző 
Harsányi Béla VIII. osztályos tanuló, pénztáros Zeman Ferenc 
VII. osztályos tanuló lett.

Tagjainak száma : 46.
Megalakultak a következő szakosztályok : torna, atlétika, 

céllövészet, téli sportok, asztali tennisz és tennisz.
Résztvett 10-es csapatunk az október 6-án megtartott 

helyi „Hősök kegyeleti stafétaversenyén“ s a verseny után 
megkoszorúzta a Hősök emlékművét.

1934. december hóban a Mezőtúron megtartott országos



tornász-jelvényszerző versenyen alábbi tanulóink szereztek 
jelvényeket: Brózik Ernő Vili. osztályos, Szentpéteri Géza Vili. 
osztályos, Glózik Pál VI. osztályos, Harmati György VI. osztá
lyos, Tomasovszky Pál VI. osztályos, Pusztaszeri Béla V. osz
tályos tanuló vasjelvényt, Sárkány László VI. osztályos tanuló 
vas- és bronzjelvényt.

December hó 9-én meghívásos Ping-pong versenyt ren
dezett Sportkörünk a hódmezővásárhelyi református gimnázium, 
a mezőtúri református gimnázium és a helybeli Gazdasági 
Tanintézet csapatai között. Csapatversenyben első Hódmező
vásárhely, második Szarvas. Egyéni versenyben első Szarvas, 
második Hódmezővásárhely. Párosban első Szarvas, második 
Hódmezővásárhely

A már kiírt korcsolyaversenyt a rossz jégviszonyok miatt 
nem tarthattuk meg. V

Résztvett a tél folyamán a Kecskeméten megtartott ke
rületi tornászbajnokságon Bárány József VII. osztályos tanuló, 
aki az összetett bajnokságban V-ik, míg a tavasszal Szegeden 
megtartott délkerületi versenyen VI. helyezést ért el.

Indult Sportkörünk 12 atlétája a május hó 26-án Békésen 
megtartott vármegyei középiskolák vándordíjas versenyén.

Részletes csapateredmények: Diszkoszvetésben 30'60 m. ' 
átlag. (Idei országos bajnoki eredmény 27’35 m.) Gerelyhajítás
ban 39 33 méter. (Idei országos bajnoki eredmény 3576 méter). 
Súlydobásban 9'84 méter. Magasugrásban L54 méter. Távol
ugrásban 5'44 méter. Gerely egyéniben Bárány József 45'35 
méterrel III-ik, a nyújtótornázásban is III-ik lett.

Indult még Stauffer Ernő VIII. osztályos tanuló a tavasz 
folyamán Szegeden megtartott kerületi atlétikai versenyen, 
ahol mind két benevezett számban első lett. A súlydobásban 
11 58 méter. A diszkoszvetésben 3P93 méterrel.

Az atlétikában elért eredményeikért díszoklevelet kaptak: 
Stauffer Ernő VIII. osztályos, Csaba Ernő VIII. osztályos, 
Ákossy Ernő VIII. osztályos, Melis Mihály VIII. osztályos, 
Udvardy Andor Vili. osztályos, Bartos György VIII. osztályos, 
Bárány József VII. osztályos, Csuti József VII. osztályos, Liszka 
Nándor VII. osztályos, Ungár György VII. osztályos, Vető Ist
ván VII. osztályos, Harmati György VI. osztályos, Enessey 
István VI. osztályos, Glózik Pál VI. osztályos, Szakara György
VI. osztályos tanulók.
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Különösen kitűntek az atlétikában: Stauffer Ernő Vili. 
osztályos. Bárány József VII. osztályos, Csuti József VII. 
osztályos tanulók.

A szertornában oklevelet kaptak : Demcsák István VIII. 
Bárány József VII. osztályos, Harmati György VI. osztályos 
tanuló. Különösen kitűnt Bárány József VII. osztályos tanuló.

A tanévzáró tornaünnepélyünket június hó 1-én tartottuk 
meg a következő műsorral: 1. Felvonulás a Püspök Úr 50 
éves érettségi és a SzOSz 10 éves jubileuma alkalmából szer
zett indulóra. 2. Közös zenésszabadgyakorlatok. 3. Korláttor- 
názás. 4. Tömeg talajtorna. 5. Leányok ritmikus zenésgyakor
latai. 6. Nyujtótornázás. 7. Mintacsapat talajtornája. 8. Ló
gyakorlatok. Szaltók. 9. Leányok vívógyakorlatai zenére. 10. 
Elvonulás a jubileumi indulóra. Az induló szövegét vitéz Ze- 
rinváry Szilárd írta s zenéjét, amely kiválóan alkalmas volt a 
tanulók felvonulásához s amelyről a szakértők is nagy elisme
réssel nyilatkoztak, vitéz Szomjas Frigyes a Luther-Tanítónő- 
képző tanára szerezte.

Vitéz Bánhegyi Géza Úr 10 pengős tornajutalmát Bárány 
József VII. osztályos tanuló nyerte el.

A céllövészetet az év folyamán az V—VIII. osztály összes 
tanulói rendszeresen gyakorolták.

Gyorsírókor. Vezetője : Sőjtöri Károly okleveles gyorsírástanár. 
A kör 1934. szeptember 17-én alakult meg. Ifjúsági elnök: 
Janurik György VI. osztályos tanuló, főjegyző: Rohoska Gusz
táv IV. osztályos tanuló, aljegyző : Jánovszky György IV. osz
tályos tanuló, pénztáros: Paál Samu VI. osztályos tanuló, 
ellenőr: Gerő Tibor VIII. osztályos tanuló, könyvtáros: Stauffer 
Ernő VIII. osztályos tanuló.

A használt tankönyvek: Katona Dávid fogalmazási és 
irodai gyorsírása, továbbá Radnay Béla beszédírása.

A körnek gazdag gyűjteménye van folyóiratokból és szak
művekből. A kör készpénzvagyona kb. 12 pengő.

A házi versenyek sikerült dolgozatait jutalomban részesí
tettük.

A nehéz viszonyok miatt a versenyek közül csak a békés
csabaira ment el két tanulónk. Az eredményről az értesítés 
még nem érkezett meg.



A „Gyorsírástudomány“ szabatos írási pályázatán Ro- 
hoska Gusztáv IV. osztályos tanulót megdicsérték.

Ifjúsági énekkar. Vezetője: Lang János gimnáziumi tanár. 
Tagjainak száma 95. Tanult hét négyszólamú karéneket, 
amelyeket az intézet ünnepélyein, október 31-én, március 15-én 
és a tanévzárón előadott. Vagyona 308'99 pengő.
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XII.

Könyv* és szertárak.
Gimnáziumi könyviár. Őre: dr. Nádor Jenő. A könyvtár 

gyarapodott 642 művel 689 kötetben. Ebből vétel : 53 mű 75 
kötetben, ajándék 589 mű 614 kötetben. Az ajándékozók : dr. 
Melich János, dr. Szigethy Lajos, a budapesti tudományegye
tem rektori hivatala, Ballai Károly, Hankó Márton, dr. Nádor 
Jenő, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium, a Békés vár
megyei Népművelési Bizottság, a Székesfővárosi Statisztikai 
Hivatal, a Harangszó, dr. Weidlein János, a Székesfővárosi 
Pedagógiai Könyvtár, Bánkúti Dezső, Az Országos Ev.Tanáregye
sület, Diószeghy Sándor, dr. Benkő Katinka, dr. Tóth Pál és 
az egyes iskolák (értesítőkkel). Az adományokért e helyen is 
hálás köszönetét mondunk. A könyvtár állománya a tanév 
végén : 24.677 mű 34.005 kötetben. (A könyvtár folytatólagos 
címjegyzéke egyelőre még nem közölhető).

Ifjúsági könyvtárak. Őrei az alsó négy osztályban az osz
tályfőnökök, az V—Vili. osztályokban a magyarnyelv tanárai.

Állomány a tanév végén :
gyarapodott, kiselejtezve, megmaradt.

1. o. 41 —■ 204
11. o. 43 19 129

III. o. 28 8 113
IV. o. 37 — 141
V. o. 24 — 266

VI. o. 15 — 251
VII. o. 27 — 276

Vili. o. 17 — 496
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Régiség: és éremgyiijtemény. Őre: dr. Nádor Jenő. A régi
ségtárat ajándékaikkal gyarapították: gróf Bolza Géza (1 darab 
mammuth-agyar, 1 darab bölényszarv), dr. Palágyi Jenő, Arad 
(2 darab régi kép), dr. Molnár János (1 darab orsógomb), Ri- 
bárszky János udvaros (2 darab őskori jávorszarvas-agancs, 
2 darab mammuth-agyar, 1 darab bölényszarv). Palkovils Ist
ván kiskőrösi evangélikus segédlelkész (5 darab Petőfire vonat
kozó okmány fényképe), Orbán János, Pilis (1 darab a Tábor
hegyről, 1 darab Jézus elfogatása helyéről való kődarabka, 1 
darab törmelék a római katakombákból. E 18 darabot kitevő 
gyarapodással a tanévvégi állomány 429 darab.

Az éremtárat gróf Bolza Géza 3, Kiss Mihály bankigaz
gató 51, Mravik Pál udvaros 1, Ribárszky János udvaros 3, 
a „II. Rákóczi Ferenc és kora“ kiadója 1 darab éremmel, 
illetve papírpénzzel gyarapították. Ezen 59 darabbal együtt az 
állomány a tanév végén 5328 darab.

Az adományokért az adományozóknak hálás köszönetét 
mondunk.

Földrajzi: és történetiszertár. Őre: dr. Nádor Jenő. E tan
évben nem gyarapodott. Állománya a tanév végén : 85 darab 
földrajzi, 41 darab történeti térkép, 266 szemléltetőkép : ősz- 
sz.esen 392 darab 147930 pengő értékben.

Fizikai szertár. Őre: Raskó Kálmán. Gyarapodása az elmúlt 
tanévben : 1 darab szakkönyv ajándék, 1 darab látcső 18 
pengő. A fogyasztáshoz szükséges anyagok a tanév folyamán 
beszereztettek.

Állománya : 686 darab eszköz, vagy bútordarab 1516 
darabban, 20 mű 41 kötetben, háromféle folyóirat változó 
számban. A felszerelés értéke : 37.927 85 pengő.

Természeírajzi szertár. Őre: dr. Ponyiczky Zoltán. Állomá
nya : 7968 darab, értéke : 12.230 pengő. Ez évben 5 darabbal 
gyarapodott ajándékozás útján.

Természetrajzi és földrajzi vetíthető képek gyűjteménye.
Őre: Dr. Ponyiczky Zoltán. Állománya : 541 darab, értéke : 674 
pengő. Változás e tanévben nincs.

Rajzszertár. Őre: Szabolcs Károly. Gyarapodás 1 darab 2 
pengő értékben. 1 víztartó kicserélése 6 pengő értékben. Állo
mánya : 1746 darab 5265’03 pengő értékben.
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Filológiai szertár, őre: Revuczky Vilmos. A íolyó tanévi 
gyarapodás : Lyka Károly: Képek és szobrok című műve 1 
darab 10 pengő értékben. A filológiai szertár állománya 1935. 
június hó 30-án 1158 darab 2810 pengő értékben.

Zeneszertár. Őre : Lang János. Nem gyarapodott. Állomá
nya 10 darab 1656 20 pengő értékben.

Tornaszertár. Őre: Oláh Miklós. Gyarapodás az elmúlt 
tanévben : 1 darab versenygerely 12 pengő, 1 darab diszkosz 
14 pengő, 3 pár futócipő 36 pengő értékben. Állománya : 629 
darab 9159‘50 pengő értékben.

. I i l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l |1 '



XIII.

Statisztika.

A tanulók O  s i  t á 1 y o k

Ö
ss

ze
se

n

í. 11. III. IV. V. VI. VII. Vili.

1  2  
S «
s-8
*3  -1

I l i  viz!
| . g  évk  
.8 s ella  
'  mei
< VÍZÍ

ö ss
nyi
c
'C0onco
E

5gál
özb
n á c
?ha
igái

zesen
lv én o s
fiú
leány
bejáró leán y  

atot tett 
en  kilépett 
soltatott 
t
atlan m aradt

6 0
5 7

3
57+3

6 5
5 8

1

6
53+7

4

1

46
4 2

1

3
39+3

4

5 2
51 

1

5 2

33
28

5
27+5

1

2 8
24

2

2
26+2

21
18

3
18+3

1 
! 

1 
1 
ÜL

l 
I

3 3 4
3 0 5

4
1

24
299+ 25

9

1

A vizsgálatot tett tanulók adatai
1924 ben 19 2 — — — — 21
1923-ban 13 2 2 3 5

— 1922-ben 17 2 0 7 — — — _ — 4 4
1921-ben 10 16 2 0 2 2 3 — — 71

«J 1920-ban 1 — 11 13 16 1 — — 4 2
V)»2 a) 1919-ben — — 2 14 9 12 — — 3 7N
<r —1 1918-ban — — — 1 3 5 9 3 21
öfi :3 4) 1917-ben — — 1 1 1 8 4 8 2 3
S N 1916-ban — — 1 1 — 1 3 10 16
J “ 1915-ben — — - — 1 3 3 7

1914-ben — — — __ — — — 4 4
1913-ban — — _ _ — — 2 1 3

ö ssz ese n 6 0 6 0 4 2 5 2 3 2 2 8 21 2 9 3 2 4
j£
1* m agyar 6 0 6 0 4 2 5 2 32 2 8 21 2 9 3 2 4
°  ném et — —
 ̂ i ' .B tűt - — — — — — — —
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A  t a n u l ó k
0  s z t á 1 y  o k

S0>C0
<üN

i. II. III. IV. V. VI. VII. Vili. :0
a>-*■*
£ ném et is __ 4 1 _ 2 — 1 2 10
V
E francia is — — — — — — — — —

•**s> angol is — — — — — - — — —
"öS►xC

tót is i i 13 9 6 3 5 1 4 5 2

ág. h. e v a n g é lik u s 3 3 2 8 2 2 3 4 16 19 10 10 1 7 2
reform átus 7 10 6 4 3 2 3 4 3 9

V) róm. k a th o lik u s 13 12 11 12 8 5 5 8 7 4
görög k a th o lik u s 1 — — 1 — — — — 2

>
izraelita 6 10 3 1 5 2 3 7 3 7

ö ssz e se n 6 0 6 0 4 2 5 2 3 2 2 8 21 2 9 3 2 4

közép- é s  k isb irtok os 11 15 12 7 5 6 4 2 6 2
egyéb  ő ster m e lő 2 — 1 2 2 - - — — 7
iparos 13 8 5 11 3 1 — 5 4 6
kereskedő 7 8 6 7 11 4 2 6 51
tisztviselő 10 9 6 8 3 5 7 4 52

nsCfl pap, tanár, tanító 8 10 4 8 4 6 3 5 4 8
N0 orvos, g y ó g y sz .,  ügyvéd 3 4 2 2 — — 2 3 16

-£ katonatiszt — — — — 2 — — — 2
"Se egyéb  ér te lm iség i — — — — — —• — 1 1
u3 nyugd. k a to n a tisz t — 1 — — — — — — 1
0) nyugd. a ltisz t — — — — — — — — —

2 árvah ázi ta n u ló — 2 — 1 - 2 1 — 6:sN« magánzó — 2 2 — 1 1 — — 6
nyugd. t isz tv ise lő 2 — 2 2 1 — — 3 10
katonaaltiszt 1 — 1 2 — 1 1 — 6
n a p sz á m o s 2 1 — 1 — 2 1 — 7
hadirokkant 1 — 1 1 — — 1— — 3

ö ssz e se n 60 6 0 42 52 3 2 28 21 29 3 2 4

T a n u l m á n y i  el  ős

O sz tá ly

1 2 3 4 5 6 7 8

H ittan M a g y a rs
n y e lv

L atin:
n ye lv

G ö rö g :
n y e lv

N ém et:
n y e lv

F ra n c ia :
n y e lv

T ö r té n e :
lem F ö ld ra jz

1 2 3 | 4 1 2 ) 3 4 1 | 2 3 , 4 1 ! 2 ! 3 4 1 í  2 3  4 1 | 2  | 3 ! 4 1 i  2 3 4 1 2  3  4

I. 3421 5 — 11 16 33 11,23 26 — _ _ _ !_ _ _ _  _ _ _  _ _ _ _ ---1--- - - - - -  - - - - - |- - - - - - -  - - - - - - _ _ _  _ _ _  _ _ _ ■ - - - - - - 13 16 29 2
II. 40 18 2 - 15 14 2 8 3 13 16 27 4 15 22 18 5 — - - - - - - - - - - - - - - — --- ---  ~ 17 1 5 2 5  3

111. 21 17 4 - 13 11 17 i 5 15 15 7 --- --- i ---  — 8 4 1 19 4 9 4 4  18 1 3 1821  -
IV. 24 20 8 — 12 16 2 3 i 10 10 31 1 9  15 28 — ------- !—  — 14 14 2 4 - 13 17 22
V. 22 8 2 - 7 12 13 — 7 13 9 3 1 2 3 - 12 7 10 3 9 12 1 4 12 7 12 1 - - - - - - - - - - - - - i - - - - - - - 1 —

VI. 17 10 1 — 6 9 13 — 7 6 12 3 3 3 3  — 7, 5 7 - 9 5 14 — 10 8 1 0 - — -  — 1 - - - - - |  —

VII. 16 4 1 - 7 9 5 5 2 1 4 - 2 1 3 5, 6  10 - 3  5 7 '— 9! 7 5 — 5 9 7 -

VIII. 25 4 —  - 9 13 7 — 11 4 4 4 2 2 3 - 10 9 1 0 - 7 10 5 - 10 8 1 1 . - - - - - -  - - - - - i  | - - - - - -
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A  t a n u l ó k
0 s i  t á  1 3 o k

Ö
ss

ze
se

n

I. 11. 111. IV. V. VI. VII. Vili.

h e ly b e li 3 7  3 9 2 8 3 5 24 2 4 8 16 211
m egyeb eli 2 3  17 11 15 7 2 11 5 91

0> más megyebeli és pedig :
’Z C sanád  m egye —  — 1 — — 1 — — 2
JS'© H ev es  m eg y e -  1 — — — — 1 1 3
J2 P est m eg y e -  2 1 2 — 1 1 3 10

S z a b o lc s  m egye —  — 1 — - — — — 1
JC S zo ln o k  m egye — 1 — — — — — •— 2 2
?3 V a s m egye --- 1 --- — — 1 — — 1 2
1fi elszak íto tt tér. va ló 1 — — — — — 1

id egen  országb eli —  — — _ 1 1

ö ssz e se n 6 0  6 0 42 5 2 3 2 2 8 21 2 9 3 2 4

B e já r ó  ta n u ló k  : B ék ésszen tan d rás : 21 . C sa b a csű d 5,
K iscsá k ó : 1, K on doros: 9, K u n szen tm árton : 1, N a g y szén á s : 9.
O rosh áza: 1, Ö csö d : 14, S ira tó : 1. Ö sszesen : 72 tanuló.

:Su m ulasztott órák 1338 1288 9 9 4 1797 9 1 6 9 7 9 5 3 2 7 3 5 8579
igazolt órák 1338 1288 987 1792 9 1 5 9 7 9 5 3 2 7 3 5 8566

<3 igazo la tlan — 7 5 1 — — — 13aE nem  m ulasztott 10 13 7 10 4 7 3 5 5 9

'm •« *5 b etegség i esetek 137 149 127 100 7 5 9 3 72 3 6 7 8 9
ob's sú ly o s  b etegség 1 2 — 1 1 1 1 1 8

£> járván yos 14 19 3 29 8 — — 4 77

: 3  2S n ém etn ye lv 5  18 4 1 11 9 1 _ 4 9
15 =
T3 -2 fra n cian yelv --  --- 2 1 6 9 3 3 24
ÍR gyorsírás 1 4 1 12 — 3 — 4 25
3 ffN «m m ű vész i rajz l |  2 — 4 4 3 — 1 15

én ek 2 3  17 13 14 5 9 6 8 95

m e n e t e l  t á r g y a n k é n t .
9 10 11 12 13 14 15 16 17

Természet
rajz F iz ik a M ennyi«

sé g ian F ilo zó fia R ajz T estgya«
k o r iá s

Egészség«
ta n É nek G y o r s ír á s

í 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3  4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3  | 4 1 2 3 4 1 2 3 4

27 20 1 3 - _ 19 22 19 _ __!__ _; __ 16 33 11 — 19 26 15 - __j__ 1_____ __[__ — —
30 19 11 - — 122 1  21 6 —  — —  — 25 17 18 — 18 16 1 8 - — I—  —  - 9 3 1 - —

— --- — 6 19 17 — 4 15 17 6 — i— 17 15 10 — 11 15 12 12 — — I — — — —
8 13 30 1 --- --- --- — 8 12 32 — — 1— — 1— 16 23 13 22 20 5 — — — |- — 13 2 — 19 21 10 1
8 11 11 2 --- ---1--- — 5 13 14 — — — —  - 5 — 1— — 7 14 4 — — j — !— — 7 - — --- 14 14 3 —
8 3 17j— ---1 — I--- 6 8 14 — — — — I — 3| 1 - 10 11 2 - —  —  — I  — 7 - --- -  - — — —

— — --- — 6 6 9 4 7 10 — —  — 10 6 1 4 9 5 6 - —
— — — 11 9 9 8  10 11 — 23 6 I ---1-------- — 19 5 — — |—  — !— 8 - — — — _ _ —
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A tanulók 0  s i  i  <i 1 y  o k

Ö
ss

ze
se

n

I. II. 111. IV. V. v i .  1VII. VIII.

o je le s 11 8 2 8 6 6 3 8 52
|  jó 19 2 0 16 10 12 4 4 6 91
§ e lé g sé g e s 2 8 18 12 32 7 15 14 15 141

J  egy tárgyból elégtelen 2 11 8 1 4 3 — — 2 9
* két tárgyból e lég telen — — 1 — 1 — — — 2

55 több tárgyból e légtelen — 3 3 1 2 — _ — 9

ö ssz e se n 6 0 6 0 4 2 52 32 2 8 21 2 9 3 2 4

■s p é ld á s 4 8 3 0 2 4 3 5 18 13 15 2 7 2 1 0
í  jó 9 2 2 14 14 8 9 2 — 7 8
|  sz a b á ly szer ű — 1 — 2 1 2 1 — 0 7
o</)
í  teljesfizető 5 7 5 0 37 41 27 19 19 2 3 2 7 3
S  tand íjm entes 2 3 — 3 2 2 — 3 15
S ta n d íjk ed v ezm én y es 1 7 5 8 3 7 2 3 3 6

A felvett tanulók számának alakulása 
az 1920—21sik tanévtől.

Tanév
I. 11. III. IV. V. VI. VII. VIII. Összesen

ny
ilv

.

é C e ny
ilv

.

£ ny
ilv

.

£ ny
ilv

.

£ ny
ilv

.

E ny
ilv

.

E ’>>C £ ny
ilv

.

E

1920—21 81 33 59 23 62 22 51 20 3 5 1 8 27 1 5 45 9 27 10 387 149
1 9 2 1 -2 2 78 28 62 16 48 14 51 2 1 27 11 38 9 26 15 32 6 362 120
1 9 2 2 -2 3 83 11 52 18 42 9 38 9 40 7 28 6 30 9 21 8 334 77
1 9 2 3 - 2 4 95 9 52 12 47 13 36 8 25 5 32 6 23 2 29 3 339 58
1 9 2 4 -2 5 78 17 78 8 45 6 37 11 28 6 23 3 28 3 27 1 344 55
1 9 2 5 - 2 6 58 5 59 8 66 8 41 5 23 6 29 4 22 5 25 3 323 44
1 9 2 6 -2 7 59 1 50 3 48 4 66 7 33 4 18 •5 25 2 21 5 320 31
1 9 2 7 - 2 8 45 0 Ili 0 38 6 45 5 46 1 33 6 23 3 22 2 298 22
1 9 2 8 -2 9 33 0 44 0 39 1 32 3 37 7 45 5 33 4 10 4 282 20
1929 - 3 0 50 1 23 0 39 0 36 2 30 4 31 5 43 3 30 8 282 25
1 9 3 0 -3 1 60 4 43 1 29 0 33 1 28 3 27 4 28 10 42 5 290 28
1 9 3 1 -3 2 72 4 50 3 37 1 30 0 21 5 29 3 31 4 29 5 299 25
1 9 3 2 - 3 3 44 2 67 2 40 2 33 0 21 5 20 3 29 1 31 3 285 18
1 9 3 3 - 3 4 59 9 43 2 59 0 42 3 27 4 20 3 25 3 25 1 300 25
1 9 3 4 - 3 5 57 3 58 7 42 4 51 1 28 5 24 4 18 3 27 2 305 29
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Az iskola felszerelése ériéke s ezek változása 

a tanév folyamán.

a
C s o p o r t

A tanév folyamán 
történt gyarapodás

A tanévi 
gyarapodás 

értéke
Tanévi

állomány Ennek értéke
N( «t-O5/3 vétel ajándék P f d a r a b P f

1 B ú to rz a t — ■ — — —
1009 2 5 '5 8 4

2 I ro d a  é s  h á z i 
f e ls z e r e lé s e k

- - — — — 1
3 G im n .k ö n y v t. 53  m ű  

75 k ö te t
589  m ű  
614  köt.

pontosan
nem

állapítható
meg

2 4 .6 7 7  m ű  
3 4 .0 0 5  köt. 3 8 9 9 8 69

4 Ifjú sá g i é s  
Ó n k . k ö n y v t.

232
21 —

674
75

50
60

1876
225

1 674  50 
275  60

5 R é g isé g -  é s  
é re m g y ü jt . — 18

59
bizony
talan — 429

5328

nincs
megálla

pítva

6 F ö ld ra jz  é s  
tö rt. s z e r tá r — — — — 392 1’479 ,30

7 F iz ik a i sz e r t. 1 — 18 - -
6 8 6  e s z k ö z  
1516 d a r a b 3 7 9 2 7 85

8 T e r m .ra jz  é s  
k é m ia i  s z e r t . — 5 — — 7968 1 2 2 3 0 —

9 V e tí th e tő
k é p e k — — — - - 541 674 —

10 F ilo ló g ia i
s z e r tá r I — 10 — 1158 2 .810 —

11 R a jz -  é s  
m ért.- s z e r t . 1 — 2 — 1746 5 '2 6 5  03

12 Z e n e s z e r t á r — — — 10 1 656  2 0

13 T o r n a s z e r tá r 5 — 62 — 626 9 159 50



XIV.

Internáhis
és a vele kapcsolatos alumneum.

Igazgatója : Tótfalusi Aladár tanár.
Felügyelő tanárok: Gasztonyi József és Pálos György.

Az 1934—35. tanévben az internátusi növendékek száma 
21 volt, akik az elmúlt tanévben is együtt étkeztek az alum- 
neumba járó tanulókkal. A tápintézetbe ezidén 1 tanuló járt 
rendesen, 5 pedig időközönként. A tápintézetbe járó növendé
kek feltűnő apadása a bejáró tanulók számának nagymérvű 
emelkedésében leli magyarázatát.

A tápintézet javára az elmúlt tanévben is szupplikált két 
tanulónk. Az eredmény a súlyos gazdasági viszonyok ellenére 
is kielégítő volt. A gyűjtés tiszta eredménye : 815‘67 pengő.

Az intézet nehéz pénzügyi helyzete ezidén is csak mér
sékelt segélyek nyújtását tette lehetővé. Zelenka Lajos IV. o. 
t. 100 P, Trucz Lajos IV. o. t. 125 P és Trucz Károly 1. o. t. 
125 P-s segélyben részesültek, a Szarvasi Öregdiákok Szövet
ségének 300 P-s adományából pedig 7 internátusi növendék, 
névszerint : Harsányi Béla Vili. 60 P, Konyecsnyi Samu III. 
50 P, Pap Endre IV. 50 P, Sramkó Kálmán VI. 50 P, Dósa 
György III. 30 P, Zelenka Lajos IV. 30 P és Trucz Károly I. 
30 P-s segélyt kapott.

A közétkező céljaira a SzÖSz a fentemlített 300 P-t ado
mányozta, a Szarvasi Hitelbank 20 P-t, a 15 és 20 éves talál
kozósok pedig 12 pengőt. Fogadják a nemesszívű adakozók 
a vezetőség hálás köszönetét.

Az internátus és a tápintézet ellátási díjai az elmúlt tan
évben is a régiek voltak : az internátusbán teljes ellátásért — 
napi háromszoros étkezés mellett — 50 P-t fizettek havonként
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a növendékek, a tápintézetben ebédért és vacsoráért havi 20, 
csupán ebédért havi 15 P-t.

Az 1935—36. tanévben az ellátási díjak az eddigiek 
maradnak.

Az internátus és tápintézet étrendjére és egyéb ügyeire 
vonatkozólag részletes útmutatásul szolgál az internátus „Tájé- 
koztató“-ja, melyet válaszbélyeg ellenében készséggel elküld 
minden érdeklődőnek a vezetőség.

Az internátus növendékei a következők voltak :
1. Bajay László Vili.
2. Csúthy József VII.
3. Dósa György III.
4. Enyedi Antal II.
5. Fischer Endre VIII.*
6. Harsányi Béla VIII.
7. P. Kiss Kálmán II.
8. Konyecsnyi Samu III.
9. Pap Endre IV.

10. Pusztaszeri Béla V.*
11. Sramkó Kálmán VI.

20. Vértessy Dezső VI.
21. Zelenka Lajos IV.

16. Török Endre VII.
17. Török Miklós VIII.
18. Trucz Károly I.

12. Stauffer Alfréd V.
13. Stauffer Ernő VIII.
14. Takács András IV.
15. Tokár Ervin IV.

19. Trucz Lajos IV.

* Évközben kimaradtak.

..iilllllllllllllllllllllllli1'
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XV.

Tájékoztató 
az 1935—36. tanévre.

Beiratkozások. A jövő tanévre szóló beiratkozások július 
1. és 2-án, folytatólag szeptember 4., 5-én lesznek délelőtt 
9 — 11 óráig és délután 3—5 óráig az iskola tornacsarnokában.

Az I. osztályba beiratkozni szándékozók magukkal hoz
zák elemi iskolai bizonyítványukat, születési anyakönyvi ki
vonatukat és újraoltási bizonyítványukat. Ugyanezeket tartoznak 
a beiratkozás alkalmával felmutatni azok, akik ez iskolába 
először iratkoznak be. Akik már az iskola növendékei voltak, 
azok csak az előző év sikeres elvégzését tanúsító bizonyítványt 
mutatják fel.

Azok, akik az intézetnek magántanulói óhajtanak lenni, 
ugyancsak ezidőben tartoznak jelentkezni ugyanolyan okmá
nyokkal, mint a  rendes tanulók.

Mivel magánvizsgák júniusban, szeptemberben és decem
berben tartatnak, az e vizsgálatokon résztvenni szándékozók 
legalább két hónappal előbb tartoznak eziránti kérelmüket az 
igazgatóhoz beterjeszteni. Magántanuló csak az állandó lakó
helyéhez legközelebb fekvő középiskolába vehető fel. A tör
vényes kornál idősebbek magántanulókul csak az egyházi 
főhatóság engedélyével vehetők fel. A magántanulók a vizsgá
latok alkalmával tartoznak személyazonosságukat is igazolni. 
Helybeli tanulók magántanulókul csak kivételes esetekben, 
orvosi bizonyítvány alapján vehetők fel.

Az egyetemes Egyház határozata folytán a jövő 
tanévben is mind a nyolc osztályba felveszünk leányos 
kát bejáró magántanulóknak.



Más típusú tanintézetből ide átjönni szándékozók csak 
megfelelő különbözeti vizsgálat letétele után vehetők fel.

Fizetendő díjak. Úgy a nyilvános, mint magántanulók be- 
iratásidíj címén 45 pengőt fizetnek.

a) Helybeli keresztény tanulók egész évi tandíja 80 P.
b) A békés és csanád-csongrádi esperességek kötelékébe 

tartozó protestáns tanulók egész, évi tandíja 90 P.
c) Egyéb vidéki protestáns tanulók egész évi tandíja 

100 pengő.
d) Vidéki nem protestáns tanulók egész évi tandíja 

110 pengő.
e) Az izraeliták egész évi tandíja, úgy a helybeli, mint 

vidékieknél, 155 pengő.
A beiratkozás alkalmával lefizetendő a 45 pengő beira- 

tásidíj és az a), b), c), d) csoportnál 20 pengő híján az egész 
tandíj, 20 pengő pedig február 1-én, az e) csoportnál pedig 
a 45 pengőn kívül a beiratkozás alkalmával 115 pengő fize
tendő, február 1-én pedig 40 pengő.

A magántanulók ezenkívül, ha evangélikusok 100, a nem 
evangélikusok 110 pengő magánvizsgálati díjat fizetnek a 
vizsgálat előtt. Ugyanígy a bejáró leány-magántanulók.

A különbözeti vizsgálatok díja tárgyanként és osztá
lyonként 5 pengő.

A bejáró leány-magántanulók bejáró magántanulói-díj 
címén még 20 pengőt fizetnek egész évre.

Tisztviselők gyermekei tandíjkedvezményben nem része
sülnek.

Tandíjkedvezményben nagyon korlátolt mértékben csak 
az általános jeles, vagy legalább jó osztályzatú igen szegény 
tanulók részesíthetők.

Szegény tanulók az 1. félévi tandíjat kérelem alapján 4 
részletben (szeptembertől decemberig) fizethetik.

A teljesen szegény tanulók tandíjukat 10 pengős havi 
részletekben fizetik szeptembertől kezdve.

A 45 pengő beiratásidíj azonban nem részletezhető és 
ennek lefizetése nélkül a beiratásnak nincs helye.

A tandíjkedvezmény és a részletek iránti kérelem meg
felelő szegénységi bizonyítvánnyal felszerelve a beiratkozás 
alkalmával az igazgatónak adandó be.

Magántanulóknak tandíjkedvezmény nem adható.
Rendkívüli tárgyak és azok dijai. A német-, francia- vagy
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angolnyeiv külön is tanulható, évi 20 pengőért, amely 1Ó pen
gőnként a félévnek elején fizetendő.

A gyorsírás szintén tanulható, egész évi díja 10 pengő, 
lefizetendő a tanév elején.

Ének és rendkívüli rajz tanítása ingyenes.
A rendkívüli tárgyakat tanulni szándékozók e szándékukat 

a beiratkozásnál az igazgatónak jelentik be.
A már egyszer befizetett díjak vissza nem téríttetnek és 

a rendkívüli tárgyakra beiratkozottak kilépés esetén is tartoz
nak a díjat megfizetni arra a félévre, amelyben kiléptek.

Önképzőköridíj, sportdíj, Luther-Szövetségi, illetve Gyám
intézeti díj a tanév elején állapíttatik meg, ezek fillérnyi össze
geit a tagok szintén a tanév elején fizetik. Minden tanuló tar
tozik ezenkívül az oktató filmelőadásokra a tanév elején 2'40 
pengőt fizetni.

Az V. osztályba tartozók a beiratkozás alkalmával tar
toznak jelenteni, hogy a francia vagy görög nyelvet óhajtják-e 
tanulni ?

Javítóvizsgálatok. Javítóvizsgálat csak egy tárgyból tehető, 
két tárgyból az egyházi főhatóság csak kivételes esetekben ad 
engedélyt, ha az illető orvosi bizonyítvánnyal igazolja, hogy 
hosszabb ideig betegeskedett és magaviseleté kifogástalan volt.

Az I—IV. osztályú tanulók javítóvizsgálata szeptember
3- án, az V—VII. osztályú tanulók javítóvizsgálata szeptember
4- én reggel 8-tól a megfelelő tantermekben tartatik meg.

Az egy tárgyból bukottak jogosultak a javítóvizsgálatra, 
a két tárgyból bukottak az egyházi főhatósághoz intézendő 
kérelmeiket kellő indokolással július hó 1-ig adják be az 
igazgatónak. A Vili. osztályos tanulók javítóvizsgálata szep
tember 2-án lesz.

Különbözeti ,̂ pótló: és magánvizsgálatok. Az erre jogosul
tak írásbeli vizsgálata szeptember 5-én, szóbeli vizsgálata 
szeptember 6-án tartatik meg.

Javító:, pótló: és kiegészítő érettségi vizsgálatok. Egyházi 
főhatósági rendelkezés folytán a budapesti és szarvasi evan
gélikus gimnázium e vizsgálatai szeptemberben Szarvason tar
tatnak meg. Ennek írásbeli része: szeptember 3., 4., 5., 6-án, 
szóbeli része: szeptember 7-én tartatik meg.

Felmentések. Mindazok, akik megfelelő okok folytán a 
torna alól, vagy a szombati írás alól, vagy a rajz technikai 
része alól felmentést kérnek, eziránti kérelmüket a beiratkozás 
alkalmával tartoznak az igazgatónak beadni.
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Tanévnyitó. Tanévnyitó istentisztelet szeptember 9-én 

reggel 8 órától tartatik, ez időre tartozik a már beiratkozott ta
nulóság az intézetben megjelenni. Utána tanévnyitó és törvény
olvasás lesz a tornateremben, ezután pedig az órarendnek 
leírása az osztálytermekben.

A tanítás kezdete szeptember 10-én reggel 8-tól.
Vidéki és bejáró tanulók. A vidéki tanulók a beiratkozás 

alkalmával tartoznak bejelenteni szállásadójukat, szállás csak 
oly helyen és családnál vehető fel, amelynek erre vonatkozó
lag az igazgatótól engedélye van. Nem engedélyezett lakásról 
a tanulók eltávolíttatnak. A szállásadók tanuló tartás iránti 
kérelmüket augusztus 15-ig jelentsék be az igazgatónál.

A vidékről bejárni szándékozó tanulók eziránli kérelmüket 
ugyancsak a beiratkozás alkalmával jelentik be az igazgatónak. 
Gyenge és nem megfelelő viselkedésű tanulónak a bejárha
táshoz engedélyt nem adunk. A bejáró tanulók tartoznak az 
állomásról autóbuszon bejönni, aki ennek a rendelkezésnek 
eleget nem tesz s emiatt naponként késik, bejárhatási kedvez
ményét elveszíti.

Hátralékosok. Mindazok, akik az elmúlt tanévben bár
milyen címen hátralékban maradtak, csak az esetben vehetők 
fel a következő tanévre, ha a beiratkozás idejére tartozásaikat 
rendezték.

Iskolai törvények. Az iskolai törvények megtartása a 
szünidőre is kötelező mindazokra nézve, akik ez intézetnek a 
jövő tanévben is növendékei óhajtanak lenni. Az iskolai 
törvények ellen vétők a jövő tanévre felvételre nem számít
hatnak.

Internátus és közétkező. Az iskolával kapcsolatos inter
nátusba a jövő tanévre 25 tanuló vehető fel. A felvétel iránti 
kérelmek augusztus 25-ig küldendők be az internátus igazga
tójához. Amennyiben be nem töltött helyek maradnának, úgy 
a felvétel később is megtörténhetik. Az internátusba elsősorban 
alsóbbosztályú és protestánsvallású tanulókat veszünk fel.ameny- 
nyiben ilyen jelentkező elegendő szómban nem volna, felve
hetők más vallásű és felsőbbosztályú tanulók is.

A közétkezőbe (alumneurn) ebéd és vacsorára felekezeti 
különbség nélkül és osztályra való tekinet nélkül vehetők fel 
a tanulók.

Díjak: Az internátus egész tanévi díja a teljes ellátásért 
(lakás, mosás, fűtés, világítás, napi háromszori étkezés) 500 P.
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Az 500 P 10 havi egyenlő eloleges részletben fizetendő, úgy 
azonban, hogy hosszabb szünet, vagy mulasztás esetén vissza
térítésnek helye nincs.

A közétkező évi díja ebéd és vacsora: 200 P, csak ebéd : 
150 P. Ezek a díjak is 10 havi egyenlő előleges részletekben 
fizethetők. Visszatérítésnek helye azonban itt sincsen.

A késedelmes fizetők az internátusból és a közétkezőből 
is eltávoiíthatók.

Ügy a gimnáziumba való felvételre, fizetendőkre, magán-, 
kölönbözeti- és pótlóvizsgálatokra, valamint az internátusba 
való felvételre és egyéb szükséges tudnivalókra vonatkozólag 
kérelem és 20 filléres bélyeg beküldése mellett szívesen küld 
részletes tájékoztatót az igazgatóság.

Ruházat. A magyaros formaruha viselését a jövő tanévre 
tanulóink figyelmébe ajánljuk. A magyaros sapka viselése 
kötelező lesz.

Tornacipő beszerzése minden tanulóra szintén kötelező.

Jegyzet. Tankönyvjegyzéket itt nem adhatunk. Az 1935—36. 
tanévben javarészben ugyanazon tankönyvek maradnak meg, 
amelyek az 1934—35. tanévben használtattak. A tankönyvekre 
vonatkozólag a kiadott jegyzék alapján tájékoztatót adnak a 
helybeli könyvkereskedők, akiknél mindennemű tankönyv 
iskolai szer beszerezhető.

es
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