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Adatok tanodánk ezévi életéből.
I.

Tizenegy éven át létezett mint algymnasium, a 12-ik évet 
már 5 osztálylyal élte át. Az ilynemű intézet szükségének ér
zete, mely, zárjel közt legyen mondva, köznépünk nagyrészé
ben még mindig kisebb a szükségnél magánál, — s mely neki 
léteit adott, íenállása óta, mint előre látható volt, nem csök
kent, sőt annyira növekedett, hogy iskolatanácsunk azt tekin
tetbe véve, elhatározta az osztályok lassankénti szaporítását 
még némely áldozatok árán is.

Egyik áldozat lett az előkészítő osztály, mely a tanoda 
czéljainak eddig tagadhatatlanul igen jó szolgálatokat tett és 
teljesen megfelelt nevének: de ha már választani kellett közte 
s az osztályok szaporítása közt, neki kellett elejtetnie, annyi- 
valinkább, mivel az elemi osztályok bővitése és újabb beren
dezése biztos kezességet nyújt arra, hogy az onnan feljövő nö
vendékek képesek lesznek a gymnasium első osztályában reá
juk váró igényeknek megfelelni.

A súlyosbodó teher más része a tanárokra nehezedik a 
bekövetkezett óraszaporodás által. — Világosítsuk meg nehány 
sorban ezen körülményt, mely az emberek legnagyobb része 
által nem épen helyes szempontból szokott fontolóra vétetni. — 
Nálunk a tanárokra, még az igazgatót sem véve ki, esik he
tenként majdnem 24 óra, nem számitva a könyvtári, testgya
korlatoknál felügyeleti s egyéb hivatalos és nem hivatalos el- 
foglaltatást. Kik csak azt nézik elbirja-e a tanár vagy nem,

1*



kímélni kell-e őt vagy nem, — ezt nem sokallják. Ezek közé 
tartoznak például az elég érdekesen szerkesztett M. Tanügy 
folyóiratnak tisztelt munkatársai közt is némelyek. De vegyük 
a dolognak másik oldalát. A tanár lelkülete mindég nagy be
folyással van a növendékeknek fejlődésben levő* fogékony, rög
töni változásokra képes lei-keire; az ő lelki állapota visszatük
röződik majdnem ugyanannyi ifjú tükörben, a hány hallgatója 
van az osztályban; s valamely lelki állapot igen gyakori is
métlődése lassanként elhatározólag hat a jellemképződés irá
nyára, a mi természetesen legfőbb része a nevelésnek. A ta
nár ha be jön és igaz, benső meleggel, lelkesedéssel szól az 
ifjakhoz, ez mint mondani szokták, elragad a tanulókra is; 
mindenre és mindenkire kiterjedő feszitett figyelme figyelmet, 
élénksége eleven felfogást, erőteljes fellépése tevékenységet; de 
élettelen, komor hangulata kedvetlenséget, ingerlékeny, hara
gos természete utálatot az iskola iránt, unott kedvetlen mo
dora unatkozást, figyelmetlenséget, s ennek nyomán pajkossági 
hajlamokat kelt fel hallgatóiban, miken a szigor nem sokat 
javít. — De hát képes-e egy ember folyton kiapadhatlan erő
vel, kedvvel és lelkesedéssel tárgya és növendékei iránt négy 
öt órát különböző tudományokkal, különböző osztályokban ki- 
állani naponként heteken, hónapokon, éveken vagy egész éle
tén keresztül? Ez lehetetlen, és ha tulhalmoztatik nem csak 
a test, de a lélek is elveszti rugékonyságát, kimerül : műkö
dik, tesz, dolgozik ugyan folyton, de működésén nincsen ál
dás. Ki vallja ennek legnagyobb kárát, nemde az ifjak, a szü
lők, a társadalom? — Azért óhajtandó, hogy a mostani álla
pot etekintetben csak ideiglenes legyen, és annak idején, pél
dául a remélhető VI. osztály felállítása alkalmával kellő fi
gyelemre méltattassék. Pedig hisszük, hogy a YI. osztály kény
telen lesz nemsokára létre jönni, ámbár igaz, hogy megtaka
rított tőkéinket a házvásárláskor elköltöttük, sőt nehány ezer 
forint adósságunk is törlesztendő, az évi jövedelmek pedig 
épen hogy az eddigi évi szükségletet fedezik. Azonban hála



istennek, még vannak forrásaink. A gymnasiumi alapítvány 
kamataiból 1000 frtot, mint a gymnasium által eddig nélkü- 
lözhetőt, 11 éven át a helybeli ág. ev. egyház élvezett és sa
ját szükségeire fordított. Ezenkívül az egyház javára szolgált 
azon 1000 frt is, a mennyibe az előkészítőnek nevezett elemi 
osztály került, eddig évenként a gymnasinmi pénztárnak. Leg
újabban pedig általadtuk az egyháznak azon épületet, mely 
28 óta gymnasiumi czélokra szolgált, ingyen, csak azért mert 
más, nagyobb épületet szereztünk magunknak. Ezeknél fogva 
senki sem veheti rósz néven, ha az alapítvány kamatait, mi
után szüksége van rá, a gymnasium saját czéljaira tartja meg 
egészen. Akadnak ugyan az egyház tagjai között többen, kik 
az 1000 frtot szívesen látnák ezután is az egyházi pénztárba 
befolyni, azon két ürügynél fogva, mert állítólag az egyházi 
adó úgy is szerfelett nagy, és az elemi iskolák fentartásának 
költségeit nem győzik.

Nem lehet csekélyleni az egyházi adó nagyságát, ámbár 
túlságosnak sem mondható. Jómódú családok fizetnek éven
ként 5, 6, 8, legfeljebb 12 frtot már a legvagyonosabbak, 
hogy ezért az egész éven át az egyház jótéteményeiben, val
lás- és erkölcstanitásban, isteni tiszteletben részt vehessenek. 
Ezekből tartják fel a nélkülözhetlen egyházi, papi hivatalo
kat, templomot stb. Mindezekért egy egész család részéről 
azon évenkénti nehány forintot sokalni nem szabad, annyival 
kevésbé, mert tudjuk, hogy a falusi evang. egyházakban is 
egy-egy vagyonosabb földmivelő nem ritkán 30 írtig sőt azon 
felül is járul szentegyháza fentartásához kész pénzben, termé
nyekben és munkában.

Az iskolai költségek nem elégségesek? Nem nagy csoda 
ott, hol a tandíj 1 írt, szegényektől semmi. Igen, de korunk 
az ingyenoktatást hangoztatja, követeli. Már maga az elneve
zés sem igen helyes, mert ingyen tanítókat nem kapunk, csak 
az a kérdés, kicsoda fizesse a tandijat, a szüle vagy más, mert 
valakinek csakugyan meg kell azt fizetnie. Miután pedig észt-
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szerű és törvényszerű azon követelés, hogy a szüle saját gyer
mekeiről minden tekintetben gondoskodni tartozik, természe
tes következés, hogy valamint ő nem fizet tandijat másért, 
úgy az ő gyermekeiért se fizessen tandijat kivüle senki más, 
nevezzük azon mást akár államnak akár egyháznak, mert 
mindkettő csak más egyesektől szedett adójövedelemmel ren
delkezik, és azoknak mint elvont fogalmaknak pénzük nincs.

Nálunk egy elemi iskolás fiúnak egy évi tanittatása ke
rül mérsékelt számitás mellett 9 frtba. A fiú 1 frt tandijat 
fizet. Világos, hogy szülei 8 frt ajándékot kapnak az egyház
tól; ha két testvér jár iskolába 16 frtot, három testvér-ta
nuló után 24 frtot, legyen bár 20, 100 vagy 1000 holdnyi 
birtoka, s egyéb vagyona, az mindegy, az atya jólélekkel ta
karítja meg az egyháztól nyert 8, 16, 24, stb. frtot, még a 
mellett saját meggyőződése szerént talán buzgó evangélikus, 
patronusa az ecclesiának, iskolának, iskolatanitóknak, szerepel, 
rendelkezik az egyház ügyeiben, és panaszkodik az egyház 
szegénységén. De azt fogja felelni talán valaki: az egyházba 
is fizetek évenként aránylag még akkor is ha gyermekem 
nincs az iskolában. Kell is hogy fizessünk tisztelt egyháztag 
azon egyháznak, melyhez tartozunk, ha akarjuk hogy legyen, 
de még sem követelhetjük, hogy az egyház ezért szellemi 
adományain kivül még gyermeknevelési nagyobb költségein
ket is viselje és fedezze. Kimondom nyiltan, őszintén, mert 
meggyőződésem szerént ebben látom egyházam és nemzetem 
jövőjének biztositékát, hogy ha akarjuk a czélt, akarnunk 
kell az eszközt; ha akarjuk népünk mivelődését, hogy ne le
gyen nyers, tudatlan, de a minőnek lennie kell, a minket kör
nyező előretörő, terjeszkedő nemzetek közt, — akarnunk kell 
az iskolákat, tehát a tandijakat, s ez esetben nem fogunk any- 
nyit panaszkodni egyházunk szegénységén. Ki a nép nem fi
zető hajlamainak liizelegve ellenkezőt állit és cselekszik, bár 
a nép barátjának hiszi és vallja magát, ellensége az annak.

Igen i§ mulaszthatlan humanus és keresztyényi köteles-
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ségünk a vagyontalanok neveltetéséről egyházilag, községileg 
és átalában társadalmilag gondoskodni, de hogy a vagyonos 
ember is ezekre szoruljon, teljességgel ellenkezik minden jó-*
zan felfogással.

Elég ha az állam, ez egyház alkalmat és módot ad hozzá* 
felügyel, gondoskodik ily intézetek felállításáról, rendről és 
alkalmatos tanerőkről; egyébbel nem terhelhetjük. Képzeljük 
csak a jövendőt, midőn városunk minden tanköteles gyerme- 
ke, vagy 5000-en felül, legalább 60,000 frtnyi évi költségbe 
kerülő jól berendezett tanintézetekben fog neveltetni úgy a 
mint kell: hol venné akár a város, akár az egyházak a szük- 
séges költségeket, ha nem a szülők magok teremtenék azokat elő,

A magyarnak legújabban többektől észlelt hibája, mely 
tapasztalat szerént csak absolut kormányok alatt szokott a 
nemzetek testében elharapózni, hogy mindent az államtól vá
runk, és mellőzzük az egyedül czélra vezető módot, mely sa
ját erőnkben, munkásságunkban és áldozatkészségünkben rej
lik. Óvakodjunk ezen hibától.

Ha pedig gyermekeink neveltetését illetőleg csakugyan 
rá kell szorulnunk akár az államra, akár a községre, akár az 
egyházra, ez inkább a közép és mindenesetre a felső taninté
zetek tekintetében követelhető a következő okoknál fogva is : 
Az elemi osztályok látogatására mint minimumra minden em
ber törvényileg kényszeritliető, a felsőbbekre kényszeriteni 
nem, csak buzditani, serkenteni, kedvezmények, ösztöndijak ál
tal kedvet adni lehetséges.

Az elemi tanittatás költsége 10—12 frt, a közép és fel
sőbb tanintézeteké nálunk 50 frt, sőt néhol nehány 100 frt 
is, mi lehetetlenné tenné a felsőbb kiképeztetést sok tehetsé
ges ifjúnak, ha élelmezésén, szállásán ruházatán, könyvein stb. 
kivül csak tandíjban nehány száz frtot tartoznék fizetni, s 
igy az ily kiképeztetés csak némely dús néposztályok kizáró
lagos sajátjává lehetne, mely körülmény eltekintve egyebek
től teljességgel felforgatná a jelenlegi, demokratikus elvek
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után törekvő társadalmat. Végtére azért is, mert a felsőbb 
kiképzést nyert egyének tevékenységének gyümölcsét annyira 
sőt nagyobb mértékben a társadalom közjava mint áz ön jó
lét aratja, mig az elemi osztályt végzettek tevékenységi kö  ̂
rének középpontja leginkább az önérdek, és csak második 
sorban, közvetve, a közjó. Példákat könnyen idézhet akárki, 
még sem állhatom meg, hogy legalább egyet ne emlitsek. A 
földmivelő a társadalom táplálékát szerzi meg, de 8 frtot érő 
búzáját 8 írton adja e l : az ő haszna az úgy mint azé a ki 
megveszi. Egy jó orvos ellenben gyakran 1—2 forintért 
megmenti egészségemet, talán életemet, mi nekem ezerekkel 
érhet fel, s igy mindenesetre többet használt tudományával 
nekem mint magának. így van az ügyvéd, mérnök, a biró, pap, 
tanitó s egyéb tisztviselő, és sok más. De nem folytatom, hogy 
hosszadalmas ne legyek.

Másik forrásunk lehetne az alapítványi okmány azon 
pontja, melyben az alapitó város megigéré, hogy ha az uzso
ratörvény megszűnvén, a tőkétől 6%-nál nagyobb kamatot 
fog kapni, ezen többletből is a gymnasium fog húzni 5/6"°d 
részt. A kedvező feltételek immár megvannak, és ámbár a do
log némileg bebonyolitva látszik, de egy kis jóakarat, egy kis 
méltányosság mind a városi tanács és képviselet, mind a ta
karékpénztár részéről, meglelhetné a sikeres megoldás szálait; 
s ezt annyival inkább remélhetni, amennyiben ismerünk kebe
lükben elég lelkes tagot, kik a nevelés szent ügye mellett 
eddig is minden alkalommal határozott nyilatkozatokkal száll
tak ki a közélet különféle küzdterein. Látjuk ugyan, hogy a 
város vezérférfiainak most annak pénzügyi rendezése ad gon
dot első sorban, és elismerjük részünkről is, hogy igen helye
sen; ez is egyik okvetlen feltétele a város jövendő felvirág
zásának : ez azonban nem zárja l̂ i tevőleges részvétét közép
tanodája fejlesztésében, minek elég bizonysága azon általános 
érdekeltség volt, midőn illetékes helyről a kállai reáliskola 
behozatala' pendittetett meg. Részemről ugyan nem tartom
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czélszerűnek addig más után kapni, mig az első sincs kellő
leg betetőzve és biztositva, mert aki sokat markol, rendesen 
keveset szőrit, és non minor virtus quam parare est parta 
tueri, nem kisebb érdem megtartani a szerzeményt, mint újat 
szerezni, helyzetünkben annyival inkább, mert, egy közoktatás- 
ügyi miniszter szavait idézve : „a gymnasium és a reáltanoda 
feladata ugyanaz, csak hogy külön eszközökkel működnek a 
közös czél elérésére. Az egyik a régi nyelvek művelése, a 
mathematika s a természettudomány által, a másik az uj nyel
vek és szintúgy a mathematika s a természettudomány által.“ 
Idővel talán szükség lehet rá, de most a költséges áthozatal
lal egy történeti emlékű városát megyénknek megfosztottuk 
volna egyetlen nagyobb művelődési eszközétől, anélkül hogy 
mink lényegesen nyertünk volna valamit.

A rendezett pénzügyi viszonyok után törekvő irány tehát 
nem szoríthatja sarokba a nép szellemi érdekeit, azon elvet 
tartva szem előtt, mely egy egyszerű -hellén mondatban igy 
hangzik : „boldog a kinek van vagyona és esze, mert arra 
fogja felhasználni vagyonát, a mire legjobban teheti;“ a má
sik pedig igy szól : „a vagyon ész nélkül olyan, mint a szilaj 
ló gyeplő nélkül;“ tegyük hozzá, elragadja az embert.

Ezen, leginkább helyi viszonyokból folyó és helyi érde
keinkre vonatkozó észrevételeinkért bocsánatot kérve, térjünk 
már most a czikk czimsorában kifejezett feladatunkhoz.

Múlt évi szeptember 1-sőjén kezdődtek a beiratások ezen 
tanévre. A tanulók most sem gyülekeztek pontosan a kitűzött 
időben, mert még 10-én is a létszámból csak 121-en voltak 
beirva. Szintoly sajnos azon körülmény, hogy a fiuk nagyrészt 
szülőiktől nem kisértetve szokták magukat bejelenteni. A tan- 
dij beszedését az eljárás egyszerüsitése és a szülők kényelme 
tekintetéből az iskolai tanács ettől fogva az igazgatóra bizta.

Ugyanezen hónap elején egész csendben megkezdődtek a 
rendes előadások még a régi épületben, melyből a hónap vé
gével átköltöztünk az ujonan szerzett, több teremmel ellátott



10

kállói-utczai épületbe, hol a tanszerek, könyvtárak stb. több 
kényelemmel helyeztettek el. Az átköltözés után felolvastattak 
és magyaráztattak az iskolai törvények, s minden ujonan ér
kező tanulónak kötelességévé tétetett egy példányt megvenni 
belőlük; a csekély bejött összeg az ifjúsági fillér-egylet javára 
fordittatott.

Hogy e gymnasiumi ifjúságnak is alkalma legyen a hasz
nos, és már mint foglalkozásnak is, az ember kedélyére jóté
konyan ható gyümölcsnemesités fogásaival megismerkedni, az 
iskolatanács e czélra az eddig csupán elemi osztályoknak szánt 
iskolai kertben jelölt ki alkalmatos tért; minek következtében 
az annak eddig használatában volt helybeli evang. tanítói tes
tület igen elismerésre méltó készséggel és előzékenységgel egy 
harmadrészét általengedte; és szabad óráinkban mind ősz szel, 
mind tavaszszal kisebb-nagyobb csapat kíséretében többször 
tettünk oda kirándulást a nevezett czélból.

Folyó évi januárius hó végével megtartottuk a téli félévi 
szigorlatokat. Ekkor történt, hogy egyik kartársunk szem- 
gyúladása oly nagy mérveket öltött, miszerint nem csak a 
szigorlatok alatt, előtt és után is hetekig kénytelen volt az 
illető a legkínosabb állapotban szobáját őrzeni, mely idő alatt 
tantárgyait kartársai osztották fel szives készséggel egymás 
közt, — hanem még nagyobb veszélytől is lehetett tartani. 
Azonban a gondos ápolás, vigyázat és orvosi segély mellett a 
baj szerencsésen elmúlt.

A járvány, mely hazánk több vidékein dühöngött, bár 
városunkat megkímélte, elővigyázati rendszabályokra intett. A 
fertőztelenitést folyamatba vettük, a zsúfolt énekórák egyidőre 
be lőnek szüntetve, s az ifjúság óraközben a szép tágas ud
varra szabad légre bocsáttatott negyedórára,- minek jó, üdítő 
hatását lehetetlen volt észre nem venni.

Februárius 3-án kezdtük meg a második félévi előadáso
kat és folytattuk junius 26-lkáig, mely napon megelőző szi
gorlatok után, az évet nyilvános vizsgával berekesztettük.
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Testgyakorlati készleteink nagyrészt ott maradtak a régi 
epület udvarán; tavaszszal tehát az uj helyiségen némely leg
szükségesebbeket újból kellett megrendelni, részint kijavitani, 
hogy ezen megbecsülhetlen gyakorlatok valamikép el ne ma
radjanak.

Május 2-ikán ifjúságunk az elemi iskolák növendékeivel 
zászlók mellett, zene kíséretében elláthatlan hosszú sorban ki
vonult a sóstói fürdőre, szokott majálesi mulatságát a város 
szívélyes részvéte mellett megtartani. Ezt azért említem, hogy 
alkalmam legyen köszönetünket nyilvánítani a tekintetes vá
rosi tanácsnak, különösen Kralovánszky Gyula főkapitány ur
nák, kiknek szívességéből a költségekre pénzsegélyt, a szegény 
fiuk részére pedig Ízletes ebédet kaptunk.

Pünkösd másod napján a tanuló ifjúsággal az ur aszta
lához járultunk.

Még egy szomorú körülményt kell jelentenem tanodánk 
ezévi folyamából. Iskolatanácsunk egyik igen tisztelt, különösen 
az elemi iskolák felügyeletében buzgóan tevékeny elnöke, tisz
telendő Bartholomaeidesz Károly ur gyászos véget ért. Vég- 
tisztessége megtételénél gymnasiumunk is több tagja által volt 
képviselve. Másik, humanus gondolkozásmódja, szakismerete és 
ügyszeretete által magasan álló elnökünk, tevékenysége sok
félekép megzsibbasztva lévén, az év vége felé más oldalú el
foglaltsága miatt csak szakadozottan vehette kezébe az ügyek 
fonalát, minek folytán iskolatanácsunk a gymnasium sürgős, 
halasztást nem tűrő ügyeiben, az elnökség távolléte eseteiben 
annak teendőivel és hatáskörével az ernyedetlen tevékenységű 
egyházi felügyelő urat bízta meg és ruházta fel.
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II.

Iskolai tanács.
Elnökség:

Riszdorfer János.
Bartholomaeidesz Károly lelkész, megh.

Tagjai:
Bartholomaeidesz János esperes. 
Bencs János.
Dráskóczy Sámuel.
Jáuószky András.
Juhász Kálmán i. tanács jegyz. 
Kacska János 
Kralovánszky Gyula.
Mányik József.

Dr. Meskó Pál.
Nikelszky Mátyás egyh. felügyelek 
Nikelszky Sámuel.
Oltványi Endre pénztávnok. 
Zajácz József.
A tanárok.
A tanitói kör elnöke.

in.
T a n e r ő .

1. Kovács János 1865 óta, latin, számtan, mértan I., II.r valláa 
L, II, III, IV. osztályban. Tanóráinak száma 22. A II osztály tanára.

2. Kürtösy József tanár 1858 óta. Számtan, mértan III., IV., V. 
természettan IV., hellén V. német III. és IV az első félévben, a má
sodikban a helyett történet IV. Tanóráinak száma első félévben 24, 
másodikban 23. A negyedik osztály tanára, természettani gyűjtemények 
őre, ez évi igazgató.

3. Martinyi József 1868 óta. Magyar ny. III., IV. költészettan, 
vallás V. történelem II., V. rajz I., IV. Az ötödik osztály tanára, ta
nári értekezletek jegyzője, könyvtárnok. Tanóráinak száma 22.

4. Palánszky Sámuel 1861 óta. Magyar és német ny. I., II. ál
lattan, növénytan, ásványtan, vegytan az L, II, III., V. földrajz I ,  
III. osztályban. Tanóráinak száma 22. Az első osztály tanára, terme- 
szetrajzi s vegytani gyűjtemények őre.



5. Weisz Vilmos 1864 óta. LatiD, német ny. IIT., IV., V. történet, 
III. földrajz IV. az első félévben. Heti óráinak száma az első félévben 
23, a másodikban 24. A harmadik osztály tanára.

G. Navora Alajos r c hitoktató.
7. Gutmann Joachim mózesvallásu hitoktató.
8. Nagy Lajos énektanitó.
9. Boczkó Lajos a tornászat és testgyakorlatok vezetője.

IV.
T a n t á r g y a k .

I. osztály.
1. Vallás. Keresztény kathekismus. Kk. Bauhofer György. Bibliai törté

netek kk. Varga. Kovács 2 óra.
2. Latiu. Alaktan megfelelő gyakorlatokkal, kk. Szénássy. Kovács 2 óra.
3. Magyar ny. Egyszerű, és bővített mondat az alaktannal kapcsolato

san. KK. Dr. Lutter Nándor. „Magyar nyelv elemei.“ Palánszky 3 óra. 
4 Földrajz A világ topographicus ismertetése, földrajzi fogalmak. KK.

Bellinger — Fényes. Palánszky 2 óra. 
ö. Számtan. Négy alapmivelet egész közönséges és tizedes tört szá

mokkal. KK. Mocnik — Szász. Kovács. 2 óra.
6. Mértan. Vonalak, szögek, háromszögek. KK. Mocnik — Szabóky.

Kovács 2 óra.
7. Álattan. Az összes osztályok Kriesch szerint. Palánszky 2 óra.
8. Német ny. Nyolczvan gyakorlat Brassai okszerű vezéréből. Pa

lánszky 2 óra.
9. Ütemirás W. Ottó szerint. Palánszky 1 óra.
10. Mértani rajz elemei. Zierer Géza. Martinyi 1 óra.
11. Ének. Nagy Lajos 2 óra.
12. Testgyakorlat. Baczkó Lajos 2 óra.

II. osztály.
1. Vallás. Mint az első osztályban.
2. Latin ny. Az alaktan megfelelő gyakorlatokkal. KK. Szénássy.

Kovács 5 óra.
3. Magyar ny. Az összetett mondatok és az alaktan ismétlése, Sáros

pataki nyelvtan szerint. Palánszky 3 óra.
4. Német nyelv. Njolczvan gyakorlat Brassai okszerű vezéréből. Pa

lánszky 2 óra.



5. Történet-földrajz. Első félév : Egyetemes földrajz. KK. Batizfalvy.
Második félév: Történelem, ó  Kor. KK. Batizfalvy Martinyi. 3 óra.

6. Számtan. Viszonyok, arányok, kamatzsámitás, olasz gyakorlat, mér
ték és pénzisme. KK. Mocnik — Szász. Kovács 2 óra

7. Mértan. Négyszögek, [sokszögek, területek kiszámítása, pythagorasi
tétel, az idomok átalakítása, osztása, hasonlólag. Mocnik — Sza
bóky. Kovács 2 óra.

8. Ásványtan első félévben; növénytan második félévben. Krieseh János
szerint. Palánszky 2 óra.

9. Rajz. Mértani és szabadkézi rajz elemei. KK. Zierer és Landau.
Martinyi 1 óra.

10. Ének. Nagy Lajos 2 óra.
11. Testgyakorlat. Boczkó Lajos 2 óra.

III. osztály.
1. Vallás. Keresztény hittan és erkölcstan. Palner után. Kovács 2 óra.
2. Latin modattan. KK. Varga János. I. rész : esettan. Tirocinium Sie-

belis Horváth. Erasmus redivivus. Bánhegyi, Corn.Nepos. Weisz 5 óra.
3. Magyar ny. Modattan. Mondatok s tagjaik. Szóvonzat. KK. Imre S.

Martinyi 3 óra.
4. Német ny. Nyelvtan, fordítások. KK. Ballagi. Olvasókönyv: Lüben.

Weisz. 2 óra.
5. Történelem. Közép és újkor. KK. Beck. Weisz 3 óra.
6. Számtan első félévben. Betüszámtan, hatvány és gyökmennyiségek.

KK. Mocnik — Szabóky Kürtösy. 4 óra.
7. Mértan második félévben A körről. KK. Mocnik — Szabóky.

Kürtösy 2 óra
8. Természettani földrajz. Maár Péter kézikönyve szerint Palánszky 3 óra.
9. Vegytan. Szervetlen vegytan a nem fémekről. KK. Dékán Rafael.

Palánszky a második félévben 2 óra.
10. Szabadkézi rajz. Martinyi 2 óra.
11. Ének. Nagy Lajos 2 óra.
12. Testgyakorlat. Boczkó Lajos 2 óra.

IV. osztály.
1. Vallás mint a harmadik osztályban,
2. Latin ny. Első f. mondattan KK. Szénássy. Corn. Nepos. Második f.

Tirocinium, prosodia és metrica KK. Horváth. Corn. Nepos. Eras
mus. Bánhegyi. Weisz 5 óra.
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3. Magyar ny. Mondattan. Összetett mondatok, körmondatok. Irálytan.
Verstan. KK. Imre Sándor. Martinyi 3 óra.

4. Német uy. Első f. Szótan, fordítások, költemények emlékelése. KK.
Ballagi. Második f. Mondattan KK. Ballagi. Olvasókönyv. Lüben V. 
Weisz 2 óra.

5. Magyarország földrajza, KK. Maár Péter. Weisz. Első f. 3 óra.
6. Történet. Második f. Magyarország története. KK. Dirner — Hanthó.

Kürtősy 3 óra.
7. Számtan. Első f Összetett arányok, lánczszabály, vegyitési és tár

sasági szabály, kamatszámítás, első fokú egyenletek egy ismeret
lennel. KK. Mocnik — Szabóky. KürtÖsy 4 óra.

8. Mértan második télévben. Tömörmértan. KK. Mocnik — Szabóky.
Kürtösy 4 óra.

9. Természettan. KK. Pisko — Kühn. Kürtösy 4 óra.
10. Szabadkézi rajz. Martinyi 2 óra.
11. Ének. Nagy Lajos 2 óra.
12. Testgyakorlat. Boczkó Lajos 2 óra.

V. osztály.

1. Bevezetés az ó szövetség könyveibe. KK. Zsarnai. A biblia olvasása.
Martinyi 2 óra.

2. Latin ny. Jul. Caesar De bello gallico 4 könyv. Ovidiusból Medea és
Penelope (emlékelve). Neander, Hero, Dido. Elbeszélések latinra 
forditva. Erasmus redivivus. Bánhegyi. Weisz 5 óra.

3. Hellén. Curtius görög nyelvtana fordította Kis L. „mi“ igékig. Schen
kel — Kis g. elemi olvasókönyvéből 68 gyakorlat görögről ma
gyarra és ugyanannyi magyarból görögre. Mesék, rövid versmüvek 
emlékelése. Kürtösy 4 óra.

4. Magyar ny. Általános és részletes költószettan. KK. Torkos. Mar
tinyi 3 óra.

5. Német ny. Verstan. Költemények emlékelése. Dolgozatok. KK. Hein
rich G. Weisz 2 óra.

6. Történelem, ókor KK, Szilágyi S. Martinyi. 3 óra.
7. Számtan. Betüszámtan. Miveletek egész számokkal, közönséges, ti

zedes, láncztörtekkel. Viszonyok, arányok, hármas szabály, arányos 
osztás. Mocnik — Arenstein. Kürtösy. Az első f. 4 óra.

8. Mértan. Egyenes vonalú idomok, azok egybevágása, hasonlósága, te
rülete. Kör. Mocnik — Arenstein. Kürtösy. A második f. 4 óra.



9. Ásványtan Dorner szerint első f Vegytan, fémek és szerves vegytan
a második f. KK. Dékán R. Palánszky 3 óra.

10. Ének Nagy Lajos 2 óra.
11. Testgyakorlat. Baczkó Lajos 2 óra.

y.
Tanszerek szaporítása.

Adományok.
A tanszerek szaporítása könuyenkitalálható okoknál fogva ez idén 

is elmaradt. Az iskola költségén csak Zierer és Landau rajz mintáit 
szereztük meg.

Adományképen jött : t. Czupra Endre úrtól Funke Natur- und 
Kunstlexicon 10 k. Nyíri közlöny 68 és 69-ediki folyama ; t. Ráth Mór 
úrtól Baráth Ferencz magy. olvasókönyv; főtiszt, tiszaker. superinten
dens úrtól a tiszai kerületi és az egyetemes gyűlés jegyzőkönyveinek 
és a tiszai kér. névtár egy egy példánya; tisztelendő Bartholomaeidesz 
Károly iskolai tanács elnöke által Magyarország evang hitközségeinek 
térképe Hátsek Ignácztól; középtanodai értesítők és emlékiratok.

Ásványok, kövületek t. özv. Andresz Károlyné asszonytól, Kovács 
Soma, Balla Gusztáv és Juhász Kálmán uraktól. Azonban legnagyobb 
hálára kötelezett le t. Kunszt János ur Losonczról, ki négy év előtt 
tett szives Ígéretét nagylelküleg beváltotta, egy általa jelesül és igen 
csinosan összállitott növénygyüjteménynyel gazdagítván természetrajzi 
tárunkat. Mindezen adományokért hálás köszönetünket nyilvánítjuk 
ezennel.

VI.
Jótétemények, ösztöndíjak, filléregylet.

Szécsy Lajos, Móry András, Sugár Ignácz tanulóknak egész évi, 
Hajnalfy Jánosnak félévi tandija engedtetett el.

Az ösztöndijakat illetőleg az egyházi tanács f. évi april 11-diki 
ülésében akként határozott, hogy a tápintézeti alapítvány kamatainak 
negyedrésze adassék gymuásiumba készülő elemi tanulóknak, s ameny- 
nyibeu ilyenek nein léteznének, gymnásiumi növendékeknek. Ebből je 
lenleg 20 forintot juttattak nekünk ; az Andakázi-Szilágyi alapítvány
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kamataiból 10 frtot; úgy hogy ez idén a vizsgák alkalmával a Szeke
res alapítvány 39 frt 52 krt. tevő kamataival együtt 69 frt jött kiosz
tás alá, az 52 kr. pedig a filléregyletnek engedtetett által.

A szorgalmak, magukviselete és dicséretes előmenetelökért ezen 
ösztöndíjra méltónak véleményezett tizenkét tanuló közül Riszdorfer 
József, Benczúr Dénes és Nikelszky Jenő egyenként 8 írtjával, Csernák 
Samu, Molnár Sándor, Mráz János, Hajnalfy János, Noszák Pál, Kovács 
Kálmán, (II. o.) Semsei Lajos, Benczúr Bálint és Riszdorfer János 
egyenként 5 írtjával lesznek kitüntetendők a közvizsga alkalmával.

A Reguli-féle két 21 frtos ösztöndíjért felgymnásiumi osztályokat 
látogató nyíregyházi születésű ev. ifjak pályázhatnak f. é. jul. hó folytán.

Hogy a közügy iránti érdekeltség, áldozatkészség már az ifjú 
korban fejlesztessék, de egyszersmind a pályadijak által nemes ver
senyre buzduljon a tanuló ifjúság: annak körében ez évben egy fillér
egylet jött létre Martinyi kartársunk felügyelete alatt, mely hetenkénti 
egy krajczáros betétekből, s más kisebb jövedelmekből, bele értve a 
majalesi gyűjtés 6 frt 93 kr. feleslegét, 60 írtig gyűjtött össze. Ez ösz- 
szegen vásárolt magyar remek irók, latin, német szótárak, rajzminták, 
rajzeszközök, atlaszok szintén ez alkalommal fognak a- tanári kar által 
maguk a tanulók ajánlottai közül kiválasztott jelesebbeknek kiosztatni. 
A pályadijakra jelöltek a következők: Alapi Henrik, Rosenberg Ernil, 
Trajtler István, Homolay Gyula, Mráz Kálmán, Ganzl Albert, Haas 
dór, Kovács Elek, Oláh Ignácz, Ziger Sándor, Sugár Ignác/, Hornyák 
5yőző, Szmolár János, Fazekas Ferencz, Reich Lajos, Czeiger Jenő, 
Augu8ztinyi Gyula, Sziklásy G éza, Tóth Imre, Tamasovszky Sámuel, 
Hartstein Lipót.
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VII.
A tanórák táblás átnézete.
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IV. Osztályban 2 5 — 3 2 3 4 4 — 2 2 2
V. Osztályban 2 5 4 3 2 3 4 2 — — 2 2

vrn.
A tanulók táblás átnézete osztály, vallás, kor és lakhely szerint.
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A tanulók névsora és szülőhelye.
I. osztály.

1. Augusztinyi Gyula, Liptó-Szt-Miklós.
2. Benczúr Dénes, Nyíregyháza.
3. Bozán Sándor, Nyíregyháza.
4. Csepp György, N.-Várad — Bihar, kim.
5. Czeiger Jenő, Nyíregyháza.
6. Debrószky Lajos, Nyíregyháza, kim.
7. Englaender Ignácz, Nyíregyháza.
8. Erdei Lajos, Nyíregyháza.
9. Fábján Pál, Nyíregyháza.

10. Fábry Béla, Nyíregyháza.
11 Fazekas Ferencz, N.-Falu — Szabolcs.
12. Feuerlicht Samu, Tálya — Zemplén.
13. Fisch Áron, N.-Kálló — Szabolcs.
14. Fisch Jenő, N.-Kálló — Szabolcs.
15. Führer Miksa, Ladmacz — Zemplén.
16. Gráf János, Nyíregyháza, kim.
17. Grünberger Ignácz, Nyíregyháza.
18. Hartstein Lipót, N.-Kálló —  Szabolcs.
19. Hercska Mihály, Nyíregyháza.
20. Hibján Gyula, Nyíregyháza.
21. Hőénél Samu, Mühlenbach — Szepes.
22. Hoffman Emil, Nyíregyháza.
23. Huppert Jakab, Ujhely — Zemplén.
24. Jánószki László, Nyíregyháza.
25. Jánószki Pál, Nyíregyháza.
26. Jóna Géza, Oros — Szabolcs.
27. Kacska János, Nyíregyháza.
28. Kállay Ernő, K.-Semjén — Szabolcs;
29. Király Ferencz, Nyíregyháza.
30. Kiss Imre, Ujfehértó — Szabolcs.
31. Kohut János, Nyíregyháza.
32. Komoróczi Alajos Hadász — Szatmár.
33. Kovács Gábor, Téglás — Szabolcs!
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34. Kovács Kálmán, Nyíregyháza.
35. Kreisler Ignácz, Krakó — Galiczia.
36. Kürtösy Gyula, Selmecz — Hont.
37. Major Istváu, Nyíregyháza.
38. Mikecz Sándor, Kemecse — Szabolcs.
39. Moravszky Pál, Nyíregyháza.
40. Móry András, Ochtina — Gömör.
41. Nádasy Dezső, Nyíregyháza.
42. Nádasy Kálmán, Nyíregyháza.
43. Nádasy Mátyás, Nyíregyháza.
44. Olay Lajos, Nyíregyháza.
45. Papp László, Kék — Szabolcs.
46. Petrisin János, N.-Várad — Bihar.
47. Prok Pál, Nyíregyháza.
48. Puhy Pál, Nyíregyháza.
49. Reich Lajos, Nyíregyháza.
50 Riszdorfer János, Nyíregyháza.
51. Semsei Lajos, Nyíregyháza.
52. Szabó Sándor, Dombrád — Szabolcs.
53. Sexty Ödön, Bártfa — Sáros.
54. Sziklásy Géza, Tarczal — Zemplén.
55. Szőlősy Lajos, Kék — Szabolcs.
56. Sztankovjanszky Dani, Nyíregyháza.
57. Schütz Lajos, Gölniczbánya — Szepes.
58. Tomasovszky Samu, Nyíregyháza.
59. Tompos István, Nyíregyháza
60. Tormási József, Nyíregyháza.
61. Tóth Imre, Kék — Szabolcs.
62. Vass István, N.-Kálló — Szabolcs.

n. osztály.
1. Andresz Ernő, Nyíregyháza.
2. Barzó Pál, Nyíregyháza.
3. Bloch Ignácz, Sényő — Szabolcs.
4. Csernyik János, Nyíregyháza, kim.
5. Flentisz Andor, Kövi — Gömör.
6. Hajnalfy János, Nyíregyháza.
7. Hornyák Győző, Miskolcz — Borsod
8. Hurai Samu, Nyíregyháza.



9. Jóna László, Oros — Szabolcs.
10. Kovács Kálmán, Nyíregyháza.
11. Kovács Mihály, Nyíregyháza,
12. Kralovánszky Gyula, Hadház — Hajduker.
13. Kriston Gábor, Kemecse — Szabolcs.
14. Lengyel Gyula, Mád — Zemplén.
15. Löffler Samu, N.-Kálló — Szabolcs.
16. Megyeri Pál, Kemecse — Szabolcs, kim.
17. Merle Ákos, Nyiregyháza.
18. Nagy Ferencz, Nyiregyháza, kim.
19. Noszágh Pál, Nyiregyháza.
20. Ondrej Samu, Nyiregyháza.
21. Schack Lajos, Nyiregyháza.
22. Simkó András, Nyíregyháza.
23. Sugár Ignácz, Miskolcz — Borsod.
24. Szécsy Lajos, Nyiregyháza.
25. Szmolár János, Nyiregyháza.
26. Tóth Gyula, Rakainaz — Szabolcs.
27. Werdonics Sándor, Késmárk — Szepes.
28. Ziger Sándor. Nyiregyháza.

III. osztály.
1. Báthy Kálmán, Nyiregyháza.
2. Bencs Pál, Nyiregyháza.
3. Csernák Samu, Nyiregyháza.
4. Feder Herman, Nyiregyháza
5. Friedlieber Ignácz, Nyiregyháza.
6. Gansl Albert, Ipolyság — Hont.
7. Haas Ignácz, Nyiregyháza.
8. Hartstein Sándor, N.-Kálló — Szabolcs.
9. Istvánffy Lajos, Nyiregyháza.

10. Istvánffy Miklós, Nyiregyháza.
11. Juhász Pál, M.-Izsép — Zemplén.
12. Jung Lajos, Munkács — Bereg.
13. Klein Ignácz, Nyiregyháza.
14. Kovács Elek, Nyiregyháza.
15. Meskó Károly, Nyiregyháza.
16. Molnár Sándor, Nyiregyháza.
17. Mráz János, Nyiregyháza.
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18. Mráz Kálmán, Nyíregyháza.
19. Nemes Imre, Bogdány — Szabolcs, kim.
20. Oláh Ignácz, Nyíregyháza.
21. Orbán Károly, Nyíregyháza.
22. Prok András, Nyíregyháza.
23. Reicbman Zsiga, Nyíregyháza.
24. Rosenberg Sándor, N.-Kálló — Szabolcs.
25. Szakács Lajos, Nyíregyháza.
26. Tompos Endre, Nyíregyháza.
27. Weiler Ferencz, Nyíregyháza.
28. Weisz Ignácz, Nyíregyháza.

IV. osztály.
1. Bencs János, Nyíregyháza.
2. Brill Illés, Sáros — Sáros.
3. Flegmán Berti, Nyíregyháza.
4. Grósz Ignácz, Tolcsva — Zemplén.
5. Homolay Gyula, Nyíregyháza.
6. Kellner Károly, Dorog — Hajduker.
7. Klein János, Apagy — Szabolcs.
8. Lenhárt Samu, Nyíregyháza.
9. Megyeri István, Kemecse — Szabolcs. -

10. Nikelszky Jenő, Nyíregyháza.
11. Trajtler István, Rima-Szombat — Gomör.

V. osztály.
1. Alapi Henrik, Bogdány — Szabolcs.
2. Benczúr Dénes, Nyíregyháza.
3. Homonnay Bálint, Fóny — Abauj.
4. Leuchtman Salamon, Mád — Zemplém
5. Meskó Pál, Nyíregyháza.
6. Palaticz Lajos, Rohod — Szabolcs.
7. Pick Lipót, Szalka — Szabolcs.
8. Riszdorfer József, Nyíregyháza.
9. Rosenberg Emil, N.-Kálló — Szabolcs
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X.
V i z s g á k .

Jun. 20—25 szigorlatok az osztályok saját termeiben.
Junius 26-án délelőtt 8 órakor az I. és II, délután 2 órakor a

III. IV. és V. osztály nyilvános közvizsgája a templomban.

Jövő tanévre a beiratások napja szept 1-seje; 2-ik és 3-ikán 
javitó és felvételi viszgák; 4-kén az előadások veszik kezdetüket.

A hatodik osztály megnyílta felől, mikor bizonyos lesz, lapok 
utján értesíteni fogjuk a t. közönséget.

Igazgató lesz Palánszky Sámuel.

XI.
Figyelmeztetés a jövő évre.




