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A nyíregyházi ág. evang. gymnasium története.

Főtisztelendő Czékus István ur, a tiszai ág. ev. egyházkerület superintendense, azon alkalomból, hogy 
junins 19 és 20-án gymnasiumunkat látogatásával szerencsélteti s a vizsgákat vezeti, elrendelte az úgynevezett 
visitationalis jkönyv megírását, melynek első pontja a gyom. történetének összeállítását tűzi ki feladatuk 
Ez elkészülvén, az isk. tanácsnak május hó 27. 28-án tartott ülésében felolvastatott és hitelesíttetett.

Miután közérdekűnek véljük azt szélesebb körben is megismertetni, közöljük e helyen a mint 
következik:

A.
A nyíregyházi ág. ev. egyház, egyházkerületünk mint egyik legnagyobb és legtekintélyesebb hit

községe, elég korán gondoskodott arról, hogy egyenlő lépést tartva a protestáns előbbkelő egyházakkal, meg
vesse alapját oly tanodának, melyben az ifjúság tiszta, józan, protestáns-szellemben nevelve, talpkövét vet
hesse meg a magasabb, a tudományos kiképeztetésuek.

A protestáns elvekhez való hűség, a nemzetiség ápolása, az elsőrendű egyházakkal való verseny 
kifolyása azon emlékezetre méltó szándék és intézkedés melynek részletei az u. n. „professori iskola“ (jobban 
mondva: gymnasium) felállítására vonatkozó egyházi határozatban foglaltatnak. E határozat 1806. évi aug. hó 
20-át viseli magán keletül. Ugyanis a nevezett napon tartott egyházgyülés tanácskozmányának legnevezetesebb 
tárgyát egy „főbb iskola“ felállításának kérdése képezte; mely kérdésre a protestans-buzgóság és áldozat- 
készség a jelzett: napon tartott gyűlésben még megadta a feleletet, a mennyiben 3500 frtot írtak alá egyházunk 
hívei a kérdésben levő tanintézet alapjául. Az adakozók között különösen említendők: Sexty András 100, 
Gráf András 100, Kovács András 100, Barta József 100, Markus Balázs 100, Bogár Tamás 100, Sullyán 
József 100, Dióssy József 100, Benkő István 100, Dióssy János 60, Reguly Gábor 50, Tresztyenszky Mihály 50, 
Koszka Dániel 50, Nalevanko Mihály 50, Pozsonyi György 50, Kovács Mihály 50, Miskolczi Mátyás 50, Fedor 
János 50, Resko József 50, Benedikti Dániel 50, Szmoljár Mihály 100, Pápai András 100, Leonda Pál 100 írttal.

Az 1806-ik évi aug. 20-ika, tehát középtanodánk alapításának napja.
Egyházunknak 3500 frt állván a felállítandó magasabb iskola létesítése czéljából rendelkezésére, 

ns. Dióssy Tamástól egy házhelyet vett 500 frtou, mely telken 1807. febr. 13-án le is tétetett alapköve a 
tanodái épületnek, hogy az még ez évben felállittassék, — miután a ns. Sexty András mérnök által készített 
terv az egyházközség által elfogadtatott. Az épülethez megkivántató anyagszállítást a hívek önként s dij 
nélkül teljesít ék, s Gráf András, minthogy fuvart nem adhatott, 50 frtot fizetett; hasonlóan Mányik Péter 
10 írttal váitá meg a közügy iránti jóindulatából származó ebbeli kötelességét.

Az iskolát Peczinval József kőműves mester építette, mely munkájáért az egyháztól 400 rfrtot és két 
köböl gabonát kapott.

Az 1806. aug. 20-án tartott egyházi gyűlés a meghívandó professor kötelezettségét s javadalmait is 
szabályozó, kimondván, hogy „a professor fizetése leend 350.frt, a helybeli mint a vidéki tanulóktól didactrum 
fejében 1 vfrt negyedévenként, a szegényektől 10 garas; kényelmes lak, tűzifára 50 frt, kenyérre 6 köböl 
gabona és 2 köböl búza. Kötelességei: tisztében fog állani, az iskolát az ecclesia felügyelőségével s lelkészeivel 
együtt úgy megállapítani, hogy az necsak fennálljon, de gyarapodjék s virágozhasson is. Másik főkivánságunk 
az, hogy az ifjúság szivébe igaz vallásos ismeretek csepegtessenek, és igy tartozni fog az orthodoxa theologiát, 
a mi evang, theologiánkba még eddig be nem vett előítéletek eimellőzésével úgy adni elő, hogy ecclesiánkban, 
mely az eredeti hithez szorosan ragaszkodik, senki meg ne botránkozzék s gyanú se gerjesztessék. Főleg azt 
óhajtjuk, hogy iskolai ifjúságunk igaz kér. erkölcsre mind parancsolatok, mind szép példaadás által úgy
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vezettessék, hogy az igaz vallás ismerete és erkölcsi szép szerénység mindenekben kitűnjék. A többi tanul
mányokra pedig akként fordittassék gond, a mint azt az idő szelleme és t. ur bölcs belátása fogja javallani; 
de a honi nyelv gyakorlását és tanítását mindenekfelett kívánjuk. Mig rhetorok és syntaxisták elegendő 
számmal nem lesznek, addig "a grammatika tanítása is t. urra bizatik; az alsóbb iskolák igazgatását i s .— 
nem rekesztvén ki a helybeli lelkészek, mint természetes iskolafelügyelők befolyását — a t. urnák ajánljuk.“

A hívány fentebb idézett pontjait bővebben azért is idéztük, mert abból az is kitűnik, milyen tanin
tézet felállítását czélozták híveink.

így szabályoztatván az egyház, az elöljáróság és professor közötti viszonya, meghivatni rendeltetett 
Farkas András, rozsnyói oktató, kihez elküldettek Nagy Sámuel és Mányik Péter. Farkas a meghívást el nem 
fogadta, s azért a küldöttség Karlövszky József eperjesi proíessort (szül. 1780. márc. 18. Lipóczon, Gömörme- 
gyében) hívta meg, ki, engedvén a személye iránt nyilvánuló bizalomnak, hivatalát 1806. el is foglalá s viselé 
azt 1815. évi február haváig, a mikor is Bozsnyóra ment oktatónak, innen pedig Csehiekre lelkésznek, a hol 
meg is halt mint kiérdemült főesperes 1836.

Karlövszky elfoglalván hivatalát, küzdve a kezdet nehézségeivel, hiványa értelmében járt el; azaz 
tanította a grammatistákat, donatistákat, syntaxistákat és rhetorokat (öt osztályban), azt vélvén — a mint 
ő magát kifejezi — „hogy igy valami hasznos dolgot teend.“ Minthogy pedig az iskolai épület még készen 
nem volt., addig a Fitkonidesz-féle 1814, számú ház a kállai utczán — jelenleg Kralovánszky-féle ház — bérel
letett ki évi 50 írtért. — Azonban két év eltéltével Karlövszky azt tapasztalta, hogy ő ugyan terhes 
munkát végez, a nélkül, hogy „tanítási módjából“ a tanulókra haszon háramlanék, és „hogy képes lenne java
dalmaiból megélni.“ Azért is 1808. szept. 11-én levélben megkeresi az egyházat, hogy 1) a rhetori osztály 
tanítása alól felmentessék, és 2) fizetése javittassék.

Hogy mi sikere lett Karlövszky levelének, kinyomozni nem lehet; annyi bizonyos, hogy a rhetorika 
megszűnt, valószínűleg azért, mert tanítványok nem jelentkeztek, és hogy Karlövszky 1812. julius havában 
hivataláról lemondott, hogy azt — „megváltozván a körülmények és iránta volt indulatok“ — újra elfoglalja, 
s viselje 1815. febr. 15-ig, a mikor is egyházunk és iskolánktól búcsút vett, hogy rozsnyói professori állását 
elfoglalja. —

Karlövszky Nyíregyházáról eltávozván, helyét ideiglenes minőségben Király János foglalta el, mígnem 
Gronell Sámuel, helybeli lakos. Német-Lipcsére küldetett Greguss Tamás tanító és segéd-paphoz, őt a „pro
fessori iskoläkoz“ oktatóul meghívandó. A meghívó levelet, melyet Gronell magával vitt, Greguss elfogadta, 
de kérte az egyházat, hogy uj hivatalát csak májusban foglalhatja el, mivel N.-Lipcsén a tanévet beakarja 
fejezni. S valóban Greguss T. 1815. május 8-án jött csak Nyíregyházára, s hivatalába május 11-én igtattatott 
Schulek János lelkész által.

Nem a legérdektelenebb adat, hogy Greguss hivatalba vezetése alkalmából Gronell útiköltség fejében 
20 ortot kapott; hogy a fuvar és beigtatási lakoma 256 frt 16 krjába került egyházunknak, és hogy akkor is 
midőn (Jreguss kápláni hivatalába bevezettetett a költség „felment 45 írtra.“

Greguss Tamás (szül. Nyíregyházán 1768. nov. 5, meghalt ugyanott 1825.) 1815. elfoglalván hivatalát, az 
egyház által hangsúlyozott szellemben és irányban kettős minőségben működött. Átvette a Karlövszky tanítvá
nyainak vezetését és oktatását s aztán, különösen 1820-ban „nagy erőltetéssel tölté ki, mint segéd lelkész, 
a prédikátori hivatal hiányát.“ Az egyház nem is maradt méltánytalan Gregussnak különösen mint segéd lel
késznek működése iránt, a mennyiben neki „példás hűségéért“ 200 frtot szavazott meg, s 1823. april 2-án, 
tarto tt gyűlésben őt eleinte segédnek harmadik prédikátori czimen, később pedig 1824. Schulek Gáspár lel
késznek pozsonyi theologiae professornak megválasztásából eredő lemondása után, april havában második 
rendes lelkésznek megválasztotta, ellátván őt külön híványnyal.

Greguss lelkészszé választása után az egyház, a „professori hivatalra“ és „próba tétel végett“ a követ
kezőket jelölte ki meghivandóknak — 1823. jul. 1. tartott ülésében: Hlovik Jánost, Gál György és Czirbesz 
Jánost, módosíttatván ekkor újból s pedig előnyösen a professor hiványa.

Hlovik János „a próbát le is tette,“ azaz végezte az isteni tiszteletet, aug. 17-én; azonban az ösz- 
szeült presbyterek hivatkozva azon határozatra, melyszerint Kovács Mihály és Benkő István egyháztagok a 
Tiszolczon superintendensi káplán minőségben működő Gál Györgyöt is próbára meghívni kiküldettek, — a.
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választás elnapoltatok — A küldöttség csakugyan meg is kereste Gál Györgyöt Tiszolczon, de ez, állását 
óda nem hagyhatván, határidőt tűzött ki, a mikor Nyíregyházára jövend. Kovács Mihály és Benkő István 
küldetésükben eljárva, haza térhettek volna; azonban Osgyáuba mentek, hogy az ott hivataloskodó Lucze 
Sámuelt is felszólítanák, ki azonban tagadó választ adott.

A Gál György által kitűzött határidő elmúlván a nélkül, hogy o Nyíregyházára jött volna; egyházunk 
egy újabb küldöttséget menesztett, mely „elébb ugyan Gál Györgyhöz, de ha a dolog nem sikerülne, máshova 
menjen, és ha bár hol is ezen hivatalra ügyes férfiút találna, hívja meg teljes felhatalmazottsággal, próba 
nélkül is, ha máskép nem lehetne.“ E szószerint idézett világos utasítás szerint Dióssy Tamás és Xralovánszky 
András valának kiküldve következő tartalmú híványnyal kezükben: „Fizetés 300 fit pengő kész pénzben, 
melyek angáriánként a pénzfolyamhoz képest az eklézsia cassájából fizetendők; 10 köböl gabona, 4 köböl búza; 
tanítási dij minden tanítványtól 2 fit, 4 öl fa 4 szekér szalma, névnapi és bizonyítvány kiadási díj s kényel
mes lakás.“

Úgy látszott, hogy a második küldöttség nagyobb sikerrel fog járni, mint az első, a mennyiben Gál 
György küldötteinknek megígérte eljövetét ugyan, azonban később az egyházhoz Írott egyik levelében először 
kevésnek találván a neki felajánlott fizetést, 400 frtot, több életet, a szalmához még két szekér szénát stb. is 
óhajt, és, a mennyiben a magyar szóban járatlan, 3 vagy 4 hónapig felmentetni kívánja magát a magyar 
nyelven való prédikálástól; — utóbb pedig ezen óhajainak teljesítését sem tarthatta elegendőnek, mert sept. 
6. kelt levelében végképen lemondott a Nyíregyházára való jövetelről. S igy miután más alkalmas egyént, sem 
voltak képesek találni, a másodízben kiküldöttek is hiába jártak.

Ily helyzetben egyházunk megbizá Benkő István egyháztagot, hogy ez szólítaná fel Jurányi Sámuel 
hittudományi jelöltet a megürült „latin iskolai“ tanítói szék elfogadására. A megbízás, illetőleg a felszólítás 
nem volt eredménytelen; mert Jurányi engedett a megbízásnak, azon feltétel alatt, ha a „nemes ecclesia neki 
a magyar nyelvnek tökéletesebb betanulására egy esztendőt Debreczenben tölteni engedne.“ Az egyház 
Jurányi kívánságába beleegyezett s ő 1823 nov. 4. Debreczenbe, innét pedig ismét az egyház beleegyezésével 
s pénzén 1824. Bécsbe ment theologiára.

A jelen szükség .Jurányi megválasztása által tehát még nem vala] elhárítva. Ezen akkor úgy segí
te tt egyházunk, hogy Krmeszky György (szül. Liptó megyében Szelnie városában 1801. april 15.) eperjesi 
candidatust hívta meg helyettes tanítóul, ki elfogadván a meghiváát 1823. október elején megérkezett s mint 
helyettes oktató Nyíregyházán 2 évet töltött, a mennyiben 1825. jun. 29. vett búcsút tanodáinktól s az egy
háztól, mely., neki 50 frtot adott útiköltségül s fuvart Eperjesig. Alig távozott Krmeszky, a midőn Jurányi 
Sámuel (szül. 1804. febr. 20. Nyíregyházán) mint a professori hivatalra elválasztott „egyed“ abban okt, 23. 
közakarattal megerősittetett. Meghívó levelében fizetésképeu áll: 300 frt pengő pénzben, exclusive ad per
sonam; alkalmatos lak, 4 köböl búza, 10 köböl gabona, 4 öl tűzifa, 4 szekér fütő, azonfelül a tanitványokoktól 
fizetendő tandíj: helybeliektől 30 pengő krajezár, a vidékiektől l pírt; névnapi ajándék; beiratási és bizo
nyítvány kiadási dij. Ezen fizetés 40 pengő írttal javíttatott 1835, akkor, a midőn őt a tokaji egyház lelké
szének meghívta. Az egyház jóindulatának ezen újabban nyilvánított tanujele következtében meg is köszönte 
Jurányi a tokaji egyháznak az iránta tanúsított bizalmat, s Nyíregyházán maradt haláláig, hol mint lelkész 
halt el 1858-ban, 1854-ben szűnvén meg már működni mint professor, a mennyiben ekkor egyházunk nem 
lehetvén eleget a kormány rendszabályainak főbb iskolája rendezését és újjá szervezését illetőleg azt beszün
tette, hogy újat állítson a kormány rendeletének, a nevelés és tudomány igényeinek megfelelőt, 1861. 
September 1-én.

Mielőtt tovább folytatnék iskoláink történetét, jelezni óhajtjuk annak szervezését, berendezését, a 
felügyeletet a múltban, különösen azon 20 évi időszak alatt, a mikor Jurányira volt annak vezetése bizva; de 
meg azért is, mivel 1861-ben iskolánk uj korszakba lép.

Egyházunk „felsőbb latin professori“ iskolájának (ezen elnevezések egy és ugyanazon fogalmat fe
jeznek ki — algymnasiumot) felállításával —• mint az az egyházi jegyzőkönyvekből és a tanárok részére kiál
lított híványokon látszik — azt czélozta, hogy ifjaink egyházunk híveinek gyermekei, kik a tudományos pá
lyára szánják magokat, itt, egyházunk felügyelete alatt, protestáns szellemben, erk. lesben, vessék meg tudo
mányos kiképeztetésiik alapját. E czél elérésére oly eszközöket használt mint más egyházak melyek belátták,
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mily fontos tényező általában az iskola s magasabb oktatás nemkülönben az egyház és Protestantismus szol
gálatában. Hogy az eszközök melyeket használt a tanügy igényeinek meg nem feleltek az kétségtelen, de hogy 
ez elégtelen, sok tekintetben gyarló eszközök lelkiismeretes felhasználása által nagy eredményt mu
tattak fel régi jó professoraink“ a protestáns felekezet múltja bizonyítja.

Karlovszky Józseftől Jurányi Sámuelig (1806—1754.) mindig egy professora volt az iskolának. Hogy 
mint és mennyit végeztek ifjaínk ez iskolában, azok tudnák megmondani, kik még ily módon ellátott tano
dába jártak. Annyi bizonyos hogy azok, kik jól bevégezték a 4 éves tanfolyamot Nyíregyházán, máshol a 
rhetoricába vétettek fel. így tehát végzett a professor annyit, hogy iskolánkat a mai elnevezés szerint, al- 
gymnasiumnak nevezhetjük.. Külömben tájékozás végett két tantervet vettünk föl vázlatunkba. Az egyház még 
Karlovszkyra bízza pl. a tanagyag beosztását osztályában illetőleg osztályaiban elégnek tartván maga részé
ről, ha a valláshoz való hűséget, a jó erkölcsöt és a nemzeti nyelvhez való ragaszkodást híványilag kötötte a 
megválasztott oktató szivére.

1824. már találhatni egy részletes tantervet is, mely szerint nevezetesen taníttattak: a) latin osz
tályban: grammatica Rhenius szerint,— vallás tudománny Seiler szerint, — bibliai historia Hübner szerint, 
— egyetemes historia, földleírás, — magyar királyok históriája Palma szerint, — természet históriája Kra- 
lovánszky szerint, — számvetés, — olvasás és irás. b) A donatisták osztályában taníttatott: donatus Dunay 
szerint, kis és nagy káté Herder magyarázata szerint, egészség káté, — földleirat, — egészség historia Raff 
és Bartholomaeides szerint, — egyetemes história Márton szerint., imádságok, énekek, olvasás, irás, 
számvetés.

A tananyag fennebbi beosztással egész 1836-ig megmaradt, ekkor az iskolai gyűlés által is elfogadva 
ekkép módosul: I. Szókötési és nyelvtani osztály: a) szókötési osztályban: szókötés, resolutio syntacticaj 
syntaxis ornáta, periodologia, prosodia, Cornelius és Ovidius, stilus kötött és folyó beszédben, számvetés, a 
földmérés elemei. E tantárgyak latin nyelven adatnak elő, b) nyelvtani osztályban: nyelvészeti resolutio, gra- 
matica, Gedieke, Márton magyar olvasókönyvének latinra fordítása, c) közös tudományok: hittudomány er
kölcstan, reformatio története, Magyarország története, magyar polgári katekismus, természettudomány (tan) 
természetrajz, földleírás, magyar nyelvtan, helyes irás, szavalás, szépírás.

II. donatisták osztálya: donátus két esztendőre, katekismus, erkölcstan, Hübner történetei, reformatio 
története, ének, imádságok, polgári katekismus, egészséget tárgyazó katekizmus, természettudomány, magyar- 
ország földleírása 2 esztendőben, magyar nyelvtan, számvetés, szépírás, szavallás, olvasás.

1840. hasonlóan változáson ment keresztül, a tanterv és tananyag, különösen annyiban, a mennyiben 
a  magyar nyelvnek tanítására nagyobb súly fektettetik. Valószínű, hogy e, csak dicsérni való intézkedésre 
alkalmat a következő esemény szolgáltatott.

1836. valaki a megye előtt bevádolja az egyház iskoláit, az elemieket épen úgy, mint a latint, hogy 
azokban a magyar nyelvet nem tanítják. Kralovánszky András egyházi felügyelő jelen lévén a megye- 
gyűlésen, egy küldöttség kineveztetését kéri, a vád mibenlétét megvizsgálandó. A küldöttség junius 23. valóban 
megjelenik szolnoki Járrny Imre vezetése mellett a közvizsgákon. Minden iskola: hat elemi és a latin iskola 
növendékei vannak jelen, és a professor tanítványai megvizsgáltatnak, a vallástudományokból, a magyar 
grammatikából, Magyarország históriájából. A vizsga nagy közönség jelenlétében fényesen sikerül s egy 
„nemzeti dal“ éneklésével befejeztetett. A küldöttség elnöke Járrny Imre, elismerésének kifejezést akarván 
adui, 40 db. magyar könyvet osztatott ki. Elismerőleg nyilatkoztak a vizsgát illetőleg többi tagjai is a kül
döttségnek: Elek Mihály, Elek Salamon és Finta Márton, kiket az egyház a „Nagyvendéglőben“ megvendégelt. 
Hogy a megye ezután is figyelemmel kisérte iskoláinkat, kitűnik abból, hogy egy megyei küldöttség több Ízben 
meglepte tanintézeteinket, minek azon jó eredménye lett, hogy iskoláinknak a magyar nyelvben lett szép elő
menetelét a hírlapok is dicsérték, — mígnem 1841. újra egy mellékesemény adta elő magát. Szabolcsmegye 
alispáni hivatala ugyanis a következő levelet küldte egyházunk elöljáróságához: Nemes Ecclesia! Ágostai 
vallástételt tartó nagytiszteletii superintendens Jozefiy urnák az egyházhoz küldött és a szláv nyelv fentartását 
ajánló levelének foglalatja a t. vármegye közgyűlésén megemlittetvén, és azt a megye rendel a honi nyelv 
felvirágzására hozott törvényekkel összeütközőnek látja, szükségesnek találják; e tárgy mibenléte felől teljes 
világosságot vehetni, s ennek megszerzésére elnökletem alatt egy küldöttséget nevezett ki. En a küldöttséget
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a kívánt munkálatra f. é. pünkösdim 2-ik napjára összehívtam. Ezen határozatot a nemes ecclesiának tudtul 
adván, felszólítom a ns. ecclesia elöljáróit, hogy akkoron a küldöttség előtt jelenjenek meg, szives indulattal 
maradván a nemes ecclesiának, Dadán, april 24. 1841. lekötelezett szolgája Jármy Imre, alispán.“ Az alispán 
ezen levele egyházunknak nehezére esett, több kifejezését az alispánnak kifogásolta is, s a convent határoza
tából egyedül Kralovánszky András jelent meg a küldöttség előtt, ki átolvasta ott a főpásztori levélnek 
magyar fordítását és néhány iskolai gyűlés határozatának kivonatát. A küldöttség értesülvén a dolgok 
mibenlétéről, a megye teljesen informálva lön; egyházunk pedig, hogy jobban meggyőzze a közönséget, 
miszerint nem képezik iskoláink a panslavismusnak gyupontjác — bár a városban e nemű tendentiának már 
voltak liivei — 1841. máj. 26. tartott ülésében elhatározta, miszerint a téli és nyári vizsgákra rendes meg
hívókat nyomat, a mit meg is tett, mely meghívókból a legközelebb megtartott nyári vizsgákra, Jármy Imre 
alispánnak 6 példányt küldött.

A mennyiben ft. Joseífy superintendens neve és levele előjött, megjegyezzük, hogy a főpásztor 1840. 
dec. 6 . 1839. sz. alatt egy latin nyelven fogalmazott levelet valóban küldött az egyházhoz, melyben tanítóinkat 
paranesolólag eltiltja a vallásnak magyar nyelven való oktatásától. E levél az, mely a megye közbelépését 
eredményezte.

Visszatérve iskoláinkban divó tanrendszerre, megemlítendő, hogy egyházunk körében sokat foglal
koztak az u. n. zay-ugroci tanrendszerrel is, azonban ez itt be nem vétetett, sőt a negyvenes évektől bizonyos 
hanyatlás vala észrevehető e tekintetben, a mi annak tulajdonítható, hogy az iskolák körében ezen elv lön 
uralkodó „quod cuique libet.“

1851. april 15. tárgyaltatott végre a kormány által kiadott: „Obligativ-Gimnasial-Schulban“ egy 
bizottság által, melynek: tagjai voltak, a lelkészek és felügyelőkön kívül: Kralovánszky András, Meskó Pál, 
Draskóczy János, Juhász Mihály, Juhász Dániel, Barta Sámuel és Maczkó kurátor. E bizottság kimondá, 
miszerint az uj tanterv igen nehéz, sőt kivihetetlen, és olyan, mely mind az oktatókat, mind a tanítványokat 
nagyon terheli; továbbá igen költséges és olyan, a mely által „a tanulás és iskoláztatás gátlása czéloztatik.“ 
Ezen leckerend tárgyalása az utolsó momentum régibb tanintézetünk történetében — mert a Thun-féle 
organisatio folytán — am in t jelezve v o lt— az iskola megszűnt, hogy 1861. megifjodva, szervezve, a kor, 
a magasabb műveltség és nevelés igényeinek megfelelőleg — újra megkezdje áldásos működését.

Említők a tanoda feletti felügyeletet. A mi a tanoda feletti helyi kormányzatot illeti, azt az egyház és 
város előkelő tagjai — ezek tulnyomólag ecclésiánk hívei valának — a lelkészekkel és magával a professorral 
gyakorolták, egészen 1820-ig, a mikor is, különösen Schulek Gáspár lelkész unszolására — egy hat tagból álló 
első e nemben — iskolai tanács alakult, „iskolai igazgatóság“ czim alatt, azon czélból, hogy e testület „mint 
tulajdonképeni felügyelői és gondviselői“ az iskolának, a netalán felmerülő szükséglet, hiányokat constatálván 
az egyházi közgyűlés előtt tegyenek jelentést. Tagjai e felügyelőségnek: Sexty András, Dióssy Tamás, Dras
kóczy János, Kralovánszky András, és Benedikty János valának, kik azután közös megegyezés után ültek 
össze, legtöbbször az egyházi inspector elnöklete alatt. — 1813-tól már a presbytérium választja az inspectort 
éspedig szavazattöbbséggel. így választatnak meg felügyelőül: dr. Benedicty Dániel, dr. Pozsonyi János, 
Kralovánszki András, Draskóczy János, dr. Kralovánszky Lajos, Kovács Ferencz, Májerszky Lajos.

Hogy e felügyelőség különösen az elemi iskolák érdekében állíttatott fel, az a korbeli iskolai jegyző
könyvekből kétségtelenül kitűnik; de hogy e testületnek jóhatása volt a professori iskolára is, az is bizonyos, 
bár — mint fentebb említve van a professor mint lelkész is egyszersmid, egyúttal felügyelője is volt isko
lájának — mig nem 1831-től a választott iskolai felügyelők hatáskörükbe a professori iskolát is bevonják.

A felügyelőségre vonatkozó adatok felemlitésével befejeztük rövid és vázlatos történetét a professzori 
iskolának. Miolőtt azonban az újjá született gymnásium történeténék vázolásába fognánk, megemlítjük még, 
hogy 1843-ig a tanodának, illetőleg a prfessornak semmi tudományos gyűjtemény, könyvtár, nem állott ren
delkezésére, pótolván azt egyesegyedül néhány a professor tulajdonát képező, és az Andaházj^-Szilágyi-féle 
alapítványból megszerzett tankönyv, — a tábla meg a kréta. 1843 azonban „dimidium facti, qui bene coepit 
habet“ elv szerint egy könyvtár megalapítását, indítványozza Miklóssy Sámuel lelkész, mely indítvány elfogad
tatván, Kralovánszky Lajos, iskolai feliig-ĵ elő, Kralovánszky András, egyh. felügyelő és Farbaky Dániel lelkész 
aláírásával következő felhívás bocsáttatot ki: „A helybeli sz. egyház kilencz iskolai könyvtárának gyarapi-
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fására minden t. ez. urak és asszonyok ezennel kéretnek, a felesleg való magyar, vagy más nyelven irt köny~ 
veiket vagy kegyesen ajándékozni, vagy ha becsesebbek volnának sorshúzás alá bocsátani.“ A felhívásnak lett 
sikere. Az adakozók között első volt, Kralovánszky András, ki Luther Mártonnak „Biblia D. i. die ganze heilige 
Schrift“ czimü müvét, pompás két fólió kötetben ajándékozta. Az akkor begyült könyvmennyiség az időközben, 
vásárolt szakkönyvekkel képezte alapját, a gymnásiumnak jelenleg is birtokában lévő u. n. „tudományos“ 
könyvtárnak. E gyűjtemény 1852-ben már 500 kötetre szaporodott. Ekkor ugyanis Miklósfy Sámuel lelkéss 
közadakozás utján gyűjtött 75 v. forinton, megvette Martinyi Imrének 276 kötetből álló legnagyobb részben 
német nyelven Írott és szépirodalmi tartalmú könyvtárát.

Ezek után térjünk át a tanoda történetének folytatólagos vázolására.

B .

1854. megszűnt az egyház által alapított és pénztárból fentartott latin oskola: még pedig — amint 
fentebb említve volt azon oknál fogv, mert nem hitte magát egyházunk képesnek, anyagilag elég vagyonosnak 
arra, hogy az akkori kormány az iskolát szervezni rendelő intézkedéseinek eleget tehessen. Mihamar érezhetővé 
közóhajjá vált azonban egy magasabb intézetnek újból való szervezése, és amennyiben nemcsak egyházunk 
látta be nagy horderejét minden tekintetben a beszüntetett gymnasium megnyitásának, hanem Nyíregyházának 
mint városnak, értelmesebb polgárai is feladatuknak, kötelességüknek ismerték e tekintetben a lehetőt meg
tenni: a városi hatóság már 1855. évi márczius havában egy reál tanoda czélba vett felállítása által kívánt 
a közhiányon segíteni. A vallási hitfelekezetiség mellőzésével felállíthatni czélzott ezen tanoda azonban az 
akkori kormányzat elveinél fogva, de meg a felekezetek közötti bizalmatlanság, féltékenység és érdekössze. 
ütközés folytán is — melynek szószólója az akkori r. katli. plebánus, a későbbi kassai püspök, Perger János 
volt. — nem sikerülhetvén: az ágost. egyház mondhatnék, azon kényszer helyzetbejött, hogy teljesen önerejére 
utalva bár, tegye meg a szükséges lépéseket és hozza meg a pénzbeli áldozatot, mely gymnásiuma szervezése, 
újra megnyitása által igényeltetik. S valóban a ft. Máday Károly superintendes által eszközöli egyházi láto
gatás, — mely a canonica visitátiő folytatása volt, alkalmával egyházunk közgyűlése határozatilag kimondá, 
hogy a beszüntetett gymnásiumi osztályok első kettejét megnyitja.

Egy év telt eí e határozat keltétől számítva, amikor az iskolai tanács— e testület a régi gymnásium 
beszüntével sem szűnt meg működni — hatásköréhez tartozónak vélé, a közgyűlés határozatát a gymnásium 
megnyitását illetőleg az egyház áltál tettre emeltetni az által, hogy 1861. juh 6-án tartott ülésében kimondá 
miszerint az egyháztanácsot e tekintetben megsürgeti, első gymnásiumi tanárul ajánlván Palánszky Sámuelt 
ki ez idő szerint a legmagasabb elemi fiúosztály tanítójaként működött.

Az egyház, az iskolai tanács közbelépése folytán intézkedett is, mert Palánszky Sámuel, régi hiványának 
épségben tartása mellett, tanárrá választatván, a gymnásiális épületbe költözött s működését 1861. évi szept.
1-én meg is kezdi, átvevén Diecz Sámuel tanítótól, mint ideiglenes könyvtárnoktóí, egyúttal a könyvtárt is. *)

Az 1861. évi sept. 1-je tehát a gymnasium újból születésének napja.
Hogy mimódon fejlesztette volna egyházunk gymnasiumát tovább,— ha vájjon egyátalán képes lett 

volna-e erre, különösen a kebelében dúló, a patens kérdése által lángra lobbantott belviszály következtében —- 
azt nehéz megmondani. De éppen e válságos pillanatban jött az egyháznak segélyére Nyíregyháza városa.

Ugyanis visszakapván a város ez időben az állam által rárótt 200,OOö frtnyi kényszerkölcsönt, nehogy 
az összeg a városban és városnál dúló, zilált viszonyok között — de meg nem tartotta-e a város e pénzt el
veszettnek akkor, a mikor azt kikölesönzé? — elzüljöu: örök hálára, Nyíregyháza városának történetében a 
legnagyobb elismerésre és emlékezetre méltó, aere perennius, azon határozatot hozá, hogy a visszafizetett 
összeg a felekezetek között, a lélek szám és birtok aránya szerint iskolai czélra fordittassék. E határozat 
értelmében a nyíregyházi ág. ev. egyház 100,000 frtot kapott, 1861. okt. 29. kelt alapítvány levél kíséreté
ben, melyet szóról-szóra im itt közlünk:

*) P a lá n s z k y  S á m u e l szül. 1828. Kimaszombatban, elemi tanulmányait ugyanott, a gymnásiumot Selmeczen és 
Iglón, a bölcsészeti bárom éyi tanfoiyamot Selmeczen, a jogot Eperjesen végezte. Az ügyvédi vizsgát letette 1864-ben.



Nyíregyháza városának alapítvány-levele.
Mi szabad Nyíregyháza város közönsége, ünnepélyesen megismerjük és kijelentjük, hogy mi az 

«ddigelé — fájdalom — szegényesen tengetett helybeli iskolai köznevelés hatályos gyámolitása érdekéből, 
•miként ez külön okiratokban de ezzel mindenekben egyenlő teljes jogerővel, Ugyanezen mai napon tartott 
közgyűlésünkben a helybeli r. katholica, görög katliolica s helvét ev. egyházak és az irzaelita hitfelekezetü 
gyülekezet népiskoláival is közegyetértésből kifolyó, méltányos arányszerinti segélyadás utján, cselekvénk, 

jelen alapítvány-levelünk rendiben, az ugyanitteni ágostai ev. egyház részére az állam költsönben kiosztott 
közlegelői földeknek vissza került, és ugyanezen város pénztára által, alapítvány czimen kezelt áraiból elöl
já ró i lelkiismeretes kötelességünk és polgári hűségünk szerint, Nyíregyháza városa részéről ezennel 100,000 
f r t  azaz egjrszázezer osztrák értékű frtnyi 5°/0 kamatokkal gyümölcsözendő alapítványt biztosítunk és egye
temlegesen kötelezünk a következő megmásithatlan feltételek alatt, úgy mint:

1- ször. Miután a helybeli ágost. evang. egyház nagyobb terjedelme és anyagi ereje mellett, elemi isko
láiról, már önerejével gondoskodott és ezek emelését a részére adományozott, patronatíusi segély által vál- 
lairól leeső számos egyházi terhek könnyítései, valamint a felsőbb iskolájában külön dijjazott egy tanárnak 
ezután amoda fordítható fizetése által belátása szerént jövőre is biztosan eszközölhetendi: ezen körülmény 
figyelembe vétele mellett az itt fenforgó százezer forintnyi alapítvány a tisztelt egyháznál már ezelőtt is 
egy tanárral fenállott, majd a letűnt korszak mostoha viszonyai között enyészetnek indult, és ezuttal ismét 
feléleszteni megkísértetek, de anyagi jelentékenyebb segély nélkül, czéljának teljesen meg nem felelhető 
algymnasiális iskolának az ügy igényeihez képesti ujjon szervezésére, illetőleg egy, a hivatásának méltóan 
megfelelő, és az ipar tudományokra is itteni szükség szerinti figyelemmel leendő evangelicus algymnasium- 
iiak ezen város kebelébeni alkotására és örökös fentartására szolgáland, megosztathatatlan és kizáró
lagos alapul.

2- szor. Ezen algymnasium ügyeinek vezetése egy iskolai tanácsra ruháztatik, mely álland egy elnök 
—  felügyelőből és tizenkét tanácsosból, kiket a hegyaljai autonom ág. ev. esperesség világi felügyélőjének, 
vagy ennek nem létében a tiszai coordinatio szerinti helyettesének hármas kijelölése folytán arra képesített, 
értelmes ág. evang. polgárokból, a helybeli ág. ev. egyháznak presbyteriuma 6 évre fog időnként választani 
azon megjegyzéssel, miszerint ha idők folytán a helybeli ágost. ev. egyház akár nagy terjedelme miatt, akár 
egyéb okokból netalán több egyházakra oszlanék, ezen körülmény, ezen, soha fel nem osztható és az első 
pontban kiirt kizárólagos czéljától semmi részben el nem vonható, és az egyház, vagy egyházak egyéb 
vagyonaival össze nem vegyíthető alapítványon mitsem fog változtatni, hanem azon esetben a kérdésbeli 
iskolai tanácsnak megválasztása a fentebbi mód szerinti kijelölés mellett, mindenik itteni ágostai ev. egyház 
kebeléből egyenlő számban kiküldendő presbyterek által fog történni, mindenkor oly módon, hogy ezen válasz
tásra nézve a kitűzendő határidőben megjelenő választóknak többsége döntőleg határozand. Hasonló módon 
lesznek a tanárok és segéd-tanárok is — azonban már magának ezen iskolai tanácsnak kijelölése mellett —• 
-az elsők életfolytiglan, az utóbbiak pedig az iskolai tanács belátása szerinti időre választandők, mely ebbeli 
választásnál az iskola tanács tagjainak is, ha hogy egyszersmind presbyterekiil lesznek meg választva szin
tén szavazatuk leend. Ugyanezen algymnasiumnak felelős pénztárnokát, úgyszintén az egyik tisztujitástól 
a  másikig netalán elhaló tanácstagok helyetteseit maga az iskolai tanács titkos szavazat utján választja meg. 
Az ezen intézethez szükséges szolgaszemélyzetet hasonlókép az iskolai tanács a körülményekhez képest 
fogadja fel. Mikhez megjegyeztetik, hogy ezen iskolai tanácsnak a gymnasium igazgató tanára szintén rendes 
tagja, a többi rendes tanárok pedig az intézeti belső rend, az úgynevezett iskolai nagyobb fenyíték kezelése 
és a tanítás körüli rendelkezések ügyágazataiban hasónlókép szavazattal bíró tagjai leendenek.

3- szor. Tekintettel arra, hogy a helybeli ág. ev. iskolákban a tantárgyak magyar és tót nyelven 
adatnak elő, valamint arra is, hogy az ág. ev. egyetemes gyűlés a felügyelete alatti összes gymnásiumokra 
nézve a magyar nyelvet rendeli tannyelvül, de még hazafiui örök hű érzelmeinket is méltó súlyba véve, —■ 
az ezen alapítványból alkotandó s fentartandó algymnasiumban a tanítási nyelv örök időkre és kizárólag a 
magyar leszen.

4- szer. A tanítási rendszer megállapítása ezen algymnasium tekintetében az ág. ev. egyház felsőbb 
^autonom hatóságainak jogköréhez tartozván, e helyütt csak annyi köttetik ki, miszerint az ezen algymná-
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siumból kikerülő tanulók, más hazai felsőbb reáltanodák vagy gymnásiumokba fokozatos osztály szerint 
felvehetők legyenek.

5- szür. Az alólirintett 45 frtos pénzláb szerinti 100,000 frt alapítványi tőke, kezelés végett, az ala- 
pitványozó Nyíregyháza városánál tartat ik meg s lefizetés végett egyedül ezen város által raoudathatik fel; 
ezen, az itteni nevelési közérdekből devalvatio alá nem eshető tőkének hasonlókép devalválhatlan 5 %  ka- 
matai pedig e folyó év október 1-ső napjától számítva félévenkint utólagosan vagyis mindenkor april és októ
ber hónap utolsó napjain 2500 frtnyi egyenlő részletekben lesznek ugyancsak Nyíregyháza városa pénztá
rából, az érintett algymnasiumi pénztárba, az algymnasiumi iskolai tanács elnökének ellenjegyzésével és hiva
talos pecsétjével ellátandó pénztárnoki nyugták mellett befizetendők. Ezen itt kötelezett 5 o|o kamatlábra 
azonban még az is megjegyeztetik, miszerint ha a kamat-kénysztr törvényhozás utján meg fog szüntettetni 
és a tőkét kezelő város ettől a mostani törvényes 6 o|0 kamatokon felöli nagyobb kamatokat huzand, ez eset
ben a gyümölcsözés szaporodásából az intézet további emelésére ezen algymnasium pénztárát és öthatodrész 
arányban részesíteni fogja.

6- szor. Ezen alapítványi 5oOO frtnyi évenkinti kamat jövedelméből és lehető szaporodásból az érintett 
előbbi iskolai tanács sajat elnökének aláírásával kibocsátandó utalványok mellett egyedül az ezen algymnásium 
ellátására és fentartására s felvirágzására szolgáló kiadásokat és költségeket fogja fedeztetni, oly megszorítás
sá!, miszerint ha általa ezektől eltérő kiadások tétetnének,ezekért a kijelölt gymnásiumi alapnak felelős leszen.

7- szer. Az előbbi 6-ik pontban érintett szükséges kiadások következőkben osztatnak ki: a) Iskolai 
helyiség megszerzése, felszerelése, tisztogatása és fentartása. b) Tanárok és személyzet fizetése, c) Szükséges 
iskolai taneszközök időnkinti beszerzése és fentartása. d) Czélszerú iskolai könyvtárróli gondoskodás és ennek 
évenkinti gyarapítása, e) A tanítványok szorgalmának buzdítására évenkinti ösztöndíjak kiosztása, f). A 
tanítványok testi erejének is nevelésére szolgáló egyszerűbb eszközök előállítása, g) Az intézet jogai és tekin
télyek fentarlátására czélzó hivatalos utazások mérsékelt költségei, hová az évenkint tartatni szokott esperes- 
ségi és kerületi gyűlésekre két küldött általi képviseltetés is soroltatik. h) A jövedelmeknek egyéb forrásokból 
is remélt gyarapodása esetében egyszersmind a szegény tanulók s ezek között különösen vagyontalan árvák 
élelemmeli gyámolitására egy czélszerü iskolai tanintézetnek is segélyzése.

8- szor. Ugyancsak az érintett iskolai tanács köréhez tartozandik az intézeti tanárok és személyzet 
számának s fizetésének, ösztöndíjaknak s egyéb rendszeres kiadásoknak jövedelemhez mért kiszabása, éven
kinti előleges költségvetés készítése és megtartása, valamint az intézetnek uj jövedelem forrásokkali gondos 
gyarapítása is. Szóval mindazon anyagi érdekek férfias s lelkiösmeretes ellátása, melyek ezen intézetet nem 
csak algymnásiumi minőségben kedveltté tehetik és folytonosan tökélesbithetik, hanem idővel Isten segítsége 
és buzgó akarat mellett, mint reméljük, még felsőbb tanintézetté is emelhetendik. Az intézetnek jövedelem- 
forrásokkali gyarapítása tekintetében azonban azon megszorítás tétetik: miszerént igen szegény tanítvá
nyoktól, különösen pedig ezen intézetbe járó szegénysorsu árváktól a tandíjakat követelni szabad nem leszen.

9- szer. Ha az alapitványozó város pénzügyi viszonyai az első pontban kötelezett 100,000 forintnyi 
tőkének akár részbeni, akár egészbeui felmondását és lefizetését előidézendik: ez esetben magának ezen 
lefizetendő tőkének, vagy tőkerészeknek teljes biztosíték melletti elhelyezése, időnkénti folytonos gyümölcsöz- 
tetőse és eljárása is, ugyancsak a fentebbi iskolai tanács felelősséggel járó joga és teendője leszen.

10- szer. Ezen algymnasium mindennemű összes bevételeiről és kiadásairól a többször említett iskolai 
tanács saját pénztárnoka által pontos számadást vezetend, ugyanezt havonként is megvizsgálja s az iskolai év 
végével hasonlókép megvizsgálva a kezelő pénztáritok által alá írva és az iskolai tanács elnöke által ellen
jegyezve egy példányban a tisztelt helybeli ág. ev. egyház presbyteriumáuak, másik példányban pedig az ala
pítványt tevő Nyíregyháza városának időnként múlhatatlanul bemutatandja. Melylyel kapcsolatban egyszers
mind ezen intézet állapotáróli kimerítő jelentést és az iskolai elöljárók, tanári kar, személyzet létszámát úgy 
az ezen intézetben azon év alatt oktatást nyert tanítványok egyéni kimutatását is előterjessztendi.

11- szer. Mind az iskolai tanácsnak, mind az ezen algymnásiumnál alkalmazva leendő tanári karnak 
mindenkor határozott figyelmeztetésül kiköttetik: hogy ezen testvéri szeretet alapítvány jövedelmeiből a 
nemzetiségek szent nevével átkos játékot űző bujtogatók, ha talán nem ismerve tanárokul vagy segédekül 
meghivatnának is, díj áztatni nem foguak.
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12-szer. Az ezen alapítvány levél szellemében kötelezett 100,000 frf. tűke utáni kamatoknak a fen
tebbi 5-ik pontban megírt módok és határidők szerinti pontos fizetését ezen Nyíregyháza városának minden 
vagyonait szabad választás alá kijelölve, sommás szóbeli per által biztosítjuk. Mely ebbeli alabitványunk során 
a hőn tisztelt helybeli ág. ev. egyháznak őszinte nagybecslilésünket. nyilvánítva, s ennek szárnyai alá helyezett 
algymnasiumnak mindenkori üdvöt s előmenetelt kívánva és annak elöljáróit s leendő minden növendékeit a 
testvéri szeretet, haza és közügy iránti hűség buzgó ápolására szivrehatóaü felkérve, Istenben vetett hazafiai 
jóreménynyel maradtunk Nyíregyházán 1861. évi okt. 29. tartott községképviseleti gyűlésünkben. Nyíregyháza 
s városa nevében kiadta Riszdorfer János, főjegyző, Meskó Sámuel polg. Májerszky Lajos főbíró, Kralovánszky 
András tanácsnok, Schmál Károly tanácsnok, Kralovánszky Mór tiszti ügyész, Suták Antal képv. Doniján 
Sámuel. Dráskóczy Sámuel, Uray Tamás, Kovács Gergely, Benczúr Miklós, Grenerczy Andor, Nikelszky. Sámuej 
Szamueli Baruch, Nikelszky Mátyás s. k. Vad András, Oláh Ferencz, Tóth István, Krajnyák György, Török 
Péter, Kralovánszky László, t. gyám, Enyingi Lajos v. főkapitány, Kolcsár Mátyás, Oltványi Endre, Kovács 
József, Bodnár István, Sztruhár Károly, Kovács János, Id. Trsztyá'.iszky József, Bartha Sámuel, Simon Endre 
r. k. pleb. Hrabár István g. k. lelkész, Májerszky Dániel, Jurányi Hugó első aljegyző, Habzsuda János, 
Gyurcsán József, Kovács András, id. Bálint Mihály, Hibján Sámuel, Morauszky András, Palicz András, 
Bukoviuszky András, id. Kovács András, id. Hibján Dániel, Barthalomeidesz János, ev. lelkész főesperes, 
mindnyájan mint városi elöljárók és képviselők.

Azt hinné az ember, hogy Nyíregyháza városának eme nagyszerű alapítványát hálás elismeréssel 
fogadja az ág. ev. egyház, s az alapitványlevél szellemében s pontozatai szerint igyekezni fog, röviddel ezelőtt 
megnyitott, egy osztályból álló gymnasiumát fejleszteni. De nem ez történt. Az egyház, mely akkor az u. n. 
„patentatisták terroiismusa alatt sinlett, élén az ügynek Markó Józseffel — kifogásolta azt, arra hivatkozván, 
hogy jogait az adományra nézve megszorítva látja, mi hosszas viszályokra adott alkalmat.

Ugyanis bejelentvén Nyíregyháza városa alapítványát az autonom hatóságnak, Szirmay István a 
hegyaljai egyházmegye világi felügyelője, az alapitványlevél 2-ik pontja értelmében — a megválasztandó 
iskolai tanácsosok névsorát személyesen 1862. aug. 14-én előterjeszti a presbyteriumnak, felhiván az egyház- 
tanácsot, hogy az iskolai tanácsosok megválasztása körüli jogával éljen. A meghívott és megjelent bresbyterek 
nem bocsátkoztak a választásba, s jelezték, hogy azt megváltoztatni főtörekvésük. Szirmay István, hogy az 
alapítvány értékét fentartsa, ideiglenes gymnasiumi tanácsot nevezett ki, melynek tagjai Májerszky Lajos 
felügyelő eluöklete alatt voltak: dr. Meskó Pál, Mathaeides Gusztáv, Bartholomaeidesz Károly, Nikelszky 
Mátyás, May Adolf, Kacska János, Bencs János, Zajacz József, Hankovszky János, Garay Mihály, Mányik 
József, Kralovánszky András. Az igy .kinevezett első iskolai tanács magát törvényesnek jelentvén ki, Nikelszky 
Mátyást pénztárnoknak választja 1862. aug. 25. tartott rendes ülésében, megbízván őt, hogy elnöki ellen- 
jegyzés mellett az alapítvány után járó s april 1-től számítandó 2500 frtnyi félévi járadékot felvegye, — a mi 
meg is törtéet.

Az egyház többsége, élőtanúk állítása szerént a patentatisták — felügyelője Markó József gazdával 
az élén — ezalatt hasonlóan sorompóba állott, s megkísértett mindent, hogy az alapitványlevél érvényét 
megdöntse. Nevezetesen az egész alapítványi ügy felterjesztetett a felsőbb politikai hatóságok elé, teljesen 
mellőzvén az autonom egyházhatóságokat. Indokai között, melyek által az alapítványt megváltoztatni czélozták 
és czélt érni reméltek az autonom-jogok és szokások megsértése volt, s különösen kifogásoltatott azon meg
szorítás, melyszerént az ág. ev. felekezet az alapitványlevél értelmében „köteleztetett“ a tőke után járó 
kamatokat „kizárólag“ gymnasiumi czélra fordítani, holott a többi egyházak a város által nekik adományozott 
összeget (ez összeg tesz összesen 47,000 irtot.) népiskolai czélra fordíthatják. Ismételjük, ezek lettek volna 
apapirosra felhozott nevezetesebb érvek; mig uton-utfélen — hiteles élotanűk állítása szerént — „földet 
kell venni!“ vagy az egyház szabad rendelkezésére bocsátani az alapítványt — hangoztatták.

A város hivatalosan értesülvén az actióról, ragaszkodott alapítványa sérthetetlen épségbentartásához, 
s megtette az alapítvány szelleméhez mért felvilágosításait a megye és a helytartótanács előtt.

Ily körülmények között az iskolai tanács sem nézhette a dolgot tétlenül, s azért 1863. máj. 13-án 
tartott ülésében elhatározá, miszerént személyes informatio végett a megyei hatósághoz dr. Meskó Pál és 
Mányik József, a nra. helytartótanácshoz pedig ugyancsak Meskó Pál és Kacska János iskolai tanácsosokat

2
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küldi ki. Meskó Pál még a Gölniczbányán tartandó kerületi gyűlésre is kiküldetik hasonló megbízással. — 
Ezek el is jártak küldetésükben, mert dr. Meskó Pál 1863. junius 27-én már jelenté, miszerént az alapítványi 
ügy a gymnasíumra nézve a legjobb stádiumban van s a protestáns ügyeket vezető Torkos Pál tanácsos a 
legjobb eredménynyel biztatá s úgy bocsátá el őket, hogy kinyilatkoztatá, miszerént az alapitványlevél 
módosításáról szó sem lehet, hanem csak arról, vájjon az egyház elf< gadja-e azt, vagy nem. Hasonló értelem
ben nyilatkozott Székács József suderintendens is, ki a küldöttségnek a gymnasium érdekében való közre
működését msgigérte.

Az egyház és iskolatanács között ezen elkeseredett harcz azonban végre is hovatovább veszített 
élességéből, az ellentétek kiegyenlítésére irányult törekvés hovatovább tért nyert, és midőn az esp. felügyelő 
által az elmondott módon kinevezett ideiglenes, máskülönben a gymnasium létrehozatala s megszilárdulása 
körül magának maradandó érdemeket szerzett iskolatanács helyébe, ennek önkéntes lemondása után az 
alapitványlevél értelmében megválasztott uj iskolatanács lépett, kölcsönös egyesség egyház és iskolatanács 
között létre is jött. Az egyezmény, a mint az az iskolai tanács 1864. nov. 21. 49. sz. alatt hozott határozatában 
olvasható, igy hangzik: „Az iskolai tanács, a jogi tekintetek mellőztével, az ügy békés elintézését s a köz- 
nevelésügy javát szem előtt tartva, teljes méltánylattal kíván eljárni; ehez képest a kiegyenlítési módozatokat 
a következőkben állapítja meg:

a) Palánszky Sámuel gymn. tanár évenkinti 500 frt fizetménye az 1861—62. iskolai évtől, illetőleg 
1861-ki október 1-től a menyiben azt az egyház saját pénztárából fizette — térítendő vissza az egyháznak, 
mi eddig teszen 1500 irtot.

b) A népiskolák és néptaitók felsegélésére évenkint járuló 1000 frt alapilványi kamatrészlet 
1863—64-ki tanodái évtől, vagyis 1863. október 1-től tetessék folyóvá.

A két tétel összesen 2500 frtot tesz, levonván ebből az egyház által tanári dijasásra felhitéit 150(1 
frtót, valamint a néptanítók fizetésének fedezésére előlegezett 700 frtot, összesen 2200 frtot, marad az egy
házi pénztárba fizetendő 300 frt, mely összeg a hiteles kiegyenlitvény bemutatásával azonnal áttétessék. 
Egyszersmind jövőre ezen megállapodás nyomán az évenkinti 1000 frt kamatrészlet félivenként utólagosan 
azaz april 1-én és október 1-én a gymn. alapítványi pénztárnok által rendesen ki fog fizettetni.

Az egj’liáz és iskolai tanács között kötött e megállapodás folytán mind e mai napig valóban élvezi 
az egyház az alapítványi 5 o|o kamat egy ötödét aáaz 1000 frtot.

Ezen eleinte csak az egyház és iskolai tanács között létrejött egjmzség kézőbben a városhoz is fel
terjesztett helybenhagyás végett, s itt élő tanuk állítása szerint tárgy altatott s helyben hagyatott is; ámbár 
ily értelmű határozatnak a város jegyzőkönyveiben semmi nyoma, s a gymn. iskolai tanács jegyzőkönyve 
sem közük azt. Czupán annyi található itt, a mennyit Bartholomaeidesz Károly korbeli egyik lelkész kivo- 
natképen jegyzett fel az egyháztanács 1864. aug. 20—21. tarto tt ülésének jegyzőkönyvéből, mely az egyház 
kívánalmait tartalmazza a gymnasialis alapítvánnyal szemben alapitványozó Nyíregyháza várotától:

„A tanárok választásából kifolyólag eluökileg felelevenittetvén az alapítvány állásának tisztába 
liozatala, minthogy a város és az egyház között — ez utóbbinak kívánságai még eddigelé irásilag niucsennek 
biztosítva — előterjesztetnek azon pontozatok, melyek által az egyház jogai megőrzendők lennének. — 
H atározat:

„Az egyháztanács a közgyűlés által kimondott elveket s ezek alapján az alapítvány körüli jogait 
az egyháznak azon elvek szerint kívánván biztosítani, következőket igtat jegyzőkönyvébe :

Tekintettel arra, hogy a gymn. alapitvánj’-levél életbe léptetése körül a nemes város és egyházunk 
között megkezdett tárgyalások még be nem fejeztettek, de másrészt mivel ez ügy sürgőségénél fogva annak 
veszélyeztétése nélkül a gymn 4 osztály megnyitását már tovább halasztani nem lehet, az egyház további 
jogainak biztosítása tekintetéből határoztatok!

1. Az egjdiáz továbbra is jogot tart az alapítványi kamat egyötödéhez elemi iskolái, részint azok 
tanítói anyagi állásának javítása nézetéből, s ebbeli jogát az összeg kézhez vételével tettleg igénybe is veszi.

2. Tovább is ragaszkodik azon már ez úttal tettleg gyarolt jogához, hogy az iskolái tanácsot presby- 
teriuma által a hegyaljai egyházmegye kijelölése folytán maga válassza, hogy ezen tanács egyik elnöke min
dig saját lelkésze legyen, tagjai közé pedig mindig az egyházi elnökség is hivatalból tartozzék, s hogy ezea
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iskolai tanács az egyház által kiegyezési alapul a városnál beadott pontosatok szerint járjon el, s működési 
körét illetőleg a presbyterialis határozat szerint tartsa magát; s ebből kifolyólag

3. Feltartja a tanárok s pénztárnok választásának jogát, mely isk. tanács kijelölése alapján, ezzel 
közösen tartandó ülésekben történik.

4. A gymnasiumi költségvetés mindig az isk. tanács és egyházi presbyterium közös ülésében, az 
elsőnek kimutatása alapján történendik, valamint a tanárok fizetésének meghatározása is.

5. A gymnasium bevételeiről s kiadásáróli számadás vegyes választmányilag vizsgáltatik az egyli. 
és isk. elnökség befolyása alatt, s ezeknek ellenjegyzésével egy példányban az egyháznak, egyikben a vá
rosnak beterjesztetik.

6. Az isk. tanács a nevelés ügyeinek állásáról félévenként kimerítő jelentést teend.“
így hangzik teljes szövegében az egyház által formulázott óhaj, mely a városi képviselet elé is ter

jesztetett, d e — mint említve volt— e tekintetben városi határozat nem létezik; sőt értesülvén Nyíregyháza 
városának polgármestere Krasznay Gábor 1874. arról, miszerint a gymn. alapítvány után járó kamatból az 
ág. ev. egyház évenkint 1000 frtot elvon, — képviseleti határozat folytán — felelőség terhe alatt tiltja meg 
Kralovánszky Gyula isk. felügyelőnek ez 1000 írtnak az egyház részére való kiadását, a mint erről az isk. 
tanácsnak 1874. évi april 6-én 61. sz. alatt hozott jegyzőkönyvi határozata tanúskodik.

Hogy maga az egyház azonban állítólagos jogainak tudatában, az idézett egyház tanács jegyzőköny
vében foglalt elvek, kívánalmak és pontozatok értelmében járt és jár el, az való. Ennek bizonyítékául fel
jegyzendőnek véljük, miszerint az isk. tanácsnak egyik elnöke ma napis az egyik lelkész, s szavazótagjai a 
megválasztottakon kerül az egyház gondnoka, jegyzője, az alapítványi pénztárnok, s az elemi iskolák válasz
to tt  kör-elnöke, ügy szintén igénybe veszi a városi alapítvány után járó jövedelemből az 1000 frt azonban
— mint feljebb megjegyeztük — különösen egy alább elmondandó incidensből, elbírálás tárgyát képezendi 
éppen a legközelebb összeülendő egyházkerületi gyűlésnek.

Míg az egyház és gymnasium között az egyenetlenség és küzdelem folyt, s oly élesen, hogy az isk. 
tanács 1863. máj. 13-ki ülésében elrendeli, hogy „a mennyiben az egyház elöljárósága és az iskolai tanács 
között a viszony nagyon feszült: a gymn. osztályok vizsgái ne a templomban, hanem az I. osztály termében 
tartandók meg (!)“ — a hegyaljai esperesség felügyelője által kinevezett iskolai tanács a gymnasium szer
vezése érdekében működik, s 1862. évi aug. 25. 3. sz. alatt kelt határozata értelmében a II. gymn. osztály 
megnyitását mondja ki, takarékossági szempontból 450 frtnyi fizetéssel segéd tanár meghívást véleményez
vén. Ugyanezen ülés Palánszky Sámuel tanár fizetését, az egyház által kiállított híványányának fentartása 
mellett, az isk. alapítvány kamataiból 100 frltal javítja; szabályozza aztán a tandijat, mely szerint a nyír
egyházi születési ág. ev. gyermekek semmit, más hitvallásnak 8 frtot az iskolának 2 irtot Palánszky tanár
nak fizetnek;— továbbá megbízza péníárnokát, hogy a megnyitandó II. osztály számára helyiséget béreljen;
— s minthogy Szénfy Zsigmond háza 100 frt bér mellett ki is béreltetett, — s végül tetemes mennyiségű 
taneszköz megrendelését mondja ki 1863. márcz. 24. rendelvén el a testgyakorda felállítását,

1862. oct. 2. értesül az isk. tanács, lmgy dr. Emericzy Géza a segédtanári állomást elfogadja. És 
valóban Emericzy Géza*) előbb mint segéd, később mint ideiglenes tanár, 1864. aug. 19-től pedig mint 
rendes tanár működik.

Megnyitatván a II. osztály, 1863. május 3. már a III. osztály felállítása mondatott ki; és a mennyiben 
nem találtatott alkalmasnak az osztályokat külön épületekben — bár ideiglenesen is — elhelyezi, egy alkal
mas teleknek örök áron való megvétele lett közóhajjá. Kiszemeltettek: a Kobilicz-féle, Ruzsony és Szénfy- 
féle telkek. E szándék azonban csak 1873. valósult meg.

*) Dr. Emericzy Géza szül. 1839. Leibiczon, Szepesmegyében. Elemi iskoláit szülővárosában, a gymnasiumot Kézsmárkon 
végezte. Az érettségi vizsgát 1859. letevén, még az év végén Németországba ment egyetemi tanulmányok végzésére, 2 félévet a 
jénai, 4-et a göttingai egyetemen töltvén, A bölcsészeti tudori vizsgát a göttingai egyetemen tette le. Nyíregyházára 1862, válasz
tatott s 7 évig (1869-ig) volt tagja a nyir. gymn. tanári karnak, a mikos is a külföldi tanügy tanulmányozására küldetett a nia. 
m. k. minisztériumtól. — 1870. késő ősszel tért vissza a hazába, s 1871. az iglói 'anitóképezde igazgatójává neveztetett ki, mely 
minőségben mind máig működik.

2*
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Bár az egyházmegyének még 1862. belett jelentve, hogy a város egy algymnasium létesítésére, 100,000 
frtnyi alapítványt tett, mindamellett ezt az egyházmegye mint nem consumált dolgot a felsőbb egyházi ható
ságnak be nem jelenté; s igy az intézett valódi létezése hivatalosan a superenteudentián nem vala tudomásra 
hozva. 1863. jun. 27 intézkedik tehát az isk. tanács, nogy az 1863. jul. 22. Gölniczbányán tartandó egyház- 
keriileti gyűlésen a nyilvánossági jog kiterjesztése a gymnásium részére kérelmeztessék. S valóban Palánszky 
Sámuel tanár 1863. aug. 22’ már jelenti, hogy úgy az egyházmegye, mint a kerület gymuásiumunkat a kerü
letben levő nyilvános intézetek sorába bekeblezte.

Elérkezvén ideje annak, hogy az 1863|4 tanév elsejével megnyitandó III. osztály is ellátassék tanárral: 
ft. Máday Károly superintendes kéretik fel, hogy ez állásra valakit ajánljon. Ajánlatba hozatott Rajos Károly 
superentendensi káplán, dr. Emericzy Géza által pedig Koren István. Tanárrá 600 frt. fizetés és egy lakszoba 
élvezete mellett, ideiglenes minőségben, Koren István, a berlini egyetemen tanári pályára készülő egyén 
választatik meg. *) Egyúttal kibéreltetik a III. osztály helyiségéül a Szénfy Zsigmond féle ház 200 forint 
haszonbér mellett.

Kevéssel a III. osztály megnyitása után állíttatnak fel és szereztetnek meg a tornászat tanításához 
megkívántaié eszközök; a tanárok indítványára pedig megvettetik alapja az „ifjúsági könyvtárnak," — végzé
s i ig  kimondván az isk tanács, miszerint tanodánk minden .növendéke e czélra egy forintot fizetend. (Mai nap 
az ifjusági könyvtár 291 kötetet tesz.)

Az alapitványlevél a szorosan vett reál tudományoknak lehető mértékben való tanítást is elrendeli. 
Az isk. tanács ez oknál fogva a rajztanitást kötelezőnek mondja ki. s megbízza előbb dr. Emeriezi Géza később 
AVeisz Vilmos tanárt a rajz tanításával. Emericzy és Weisz azért 180 frtot kapnak a gymnásium pénztárából. 
Hasonlóan elrendeltatik az énektanítás; valamint megbizatik Emericzy, hogy az eperjesi kerületi tanodában 
használt formula szerint — iskolai bizonyítvány lapokat készíttessen.

Gymnásiumunk 1863 év végéig terjedő történetét kimerítvén, 1864. évben első helyen kell megemlé
keznünk az isk. tanácsnak azon intézkedéséről, mely magára az isk. tanácsra vonatkozik. Majerszky Lajos isk. 
felügyelő 1864. april. 2 tartott ülésben ugyanis előadja az isk. tancs létrejöttét, mely előadásból kitűnik, hogy 
e tanács nem az alapitványlevél értelmében választás, hanem kinevezés utján alakult. Elmondja, hogy a ki
nevezés prot. autonómiánk és hasonló esetekben megszokott praxis alapjáu ment végbe ugyan, henern miután 
ez eljárást szükségessé tevő rendkívüli állapotok egyházunkban megszűntek, kívánatos, hogy a gymn. tanács 
rendkívüli volta is megszűnjék. Az isk. tanács, osztozva felügyelője nézetében, jun. 27-én Szirmay István utódát 
Sóhalmi János esperességi felügyelőt kéri fel az isk. tanács újjászervezésére.

Az esperességi elnökség eszközölvén a candidátiót, az egyháztanács aug. 14. megejtette az isk. taná
csosok választását; s a választott első isk. tanács aug. 19. ülést is tartott. Megválasztattak: Majerszky Lajos 
felügyelete s elnöklete alatt: dr. Meskó Pál, Nikelszki Mátyás, Kralovánszki András, Matthaeidesz Gusztáv, 
Zajácz József, Mányik József, Kacska János, Lehóczky Pál, Máy Adolf, Höncli Ede, Dráskóczy Sámuel, Sexty 
József. E választott tagokhoz járultak még az isk. tanács hivatalszerü tagjaként: Bartholomaeidesz Károly 
lelkész mint elnöktárs, az egyházi elnökség, a gondnk s az egyházi jegyző. — Ezen választás óta mindég kettős 
elnökség áll az isk. tanács élén.

A választott isk. tanács első teendőjének tartotta, a működő tanárok állandósítását kérelmezni a 
presbitériumnál, 80q frt. évi fizetést ajánlván; mit az egyháztauács teljesített is, és pedig az isk. tanács által

*) Koron István szül. Aszódon, Pestmegyében, 1839 jun. 27. Az elemiekben Takács Pál, asszódi tanító oktatta. A 
gymnásium 4 alsó osztályát az azzódi algymnáziumban végezte 18I7|8 — 51|ö2 atyja vezetése ajatt, ki ott tanár volt. Az V. 0<z- 
tályt mint a pesti kegyesrendüek gvmnásiumának magántanulója végezte Aszódon 1853j4. A VI. osztályt Pesten végezte a kegres- 
rendieknél, a VII. és YlII-dikat Pozsonyban. Az érettségi vizsgát Sopronban tette le. A bölcsészeti és theolngiai tárgyakat Pozsony, 
ban hallgatta, melyek végeztével Mískolczon tette le hitjelölti vizsgát 1859. Mint nevelő működött Pozsonyban Bech államügyész 
fia mellett; 1859j60 és 1861 {S2-ik évben Fancsalon Joól Ferencz házánál Pottornyainé asszony két unokáját oktatta. 1862|Ö3 a 
hallei, göttingai, és berlini egyetemeken folytatta tanulmányait, honnan Nyíregyházára vá'asztatott meg! 1863. szept. havában 
foglalta el hivatalát, Rimaszombati an tévé le a megkövetelt tanári szakvizsgát. Alig volt Nyíregyházán egy évig a ritka képzettségű 
fiatal tanár, a mikor 1864. nov. 11. nyomtalanul máig sem tudva hova tűnt el.
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kérelmezett módon. Ekkor lettek véglegesen megválasztva s láttattak el hiványnyal: dr. Emericzy Géza és 
Koren István.

A III. osztály megnyílta a IV. osztály életbe léptetését is sürgetőleg követelte, mely oknál fogva az 
isk. tanács ai aug. 19, tartott ülésben egy negyedik tanár megválasztása felett értekezvén, Weisz Vilmos hit
jelölt meghívását határozta el, — egyelőre ideiglenes minőségben egy próba evre — 600 firtnyí évi illetményt 
az osztály mellett levő lakszobát s fűtést ajánlván fel neki. Egyúttal megujittatott a haszonbérleti szerződés 
Szénfy Zsigmond háztulajdonossal. Weisz Vilmos elfogadta a meghívást s eleinte ideiglenes minőségben műkö
dött. mígnem 1865. rendes tanárrá választatott ő is, s hiváuynyal láttatott el.

Az 1864. év történetét még két említésre méltó esemény teszi nevezetessé.
Ugyanis a felügyelő, az isk. tanácsnak 1864. szept. 7. tartott ülésében előterjeszti, hogy a helybeli 

izr. hitközség elöljárói egy sept. 1-ről keltezett közgyűlési határozat folytán értesitteték hogy a hitközség 
az ev. gymnasiumot látogató héber vallásu tanulók díjfizetési viszonya szabályozása indokából — a Nyíregy
háza városa által iskoláik j vára tett alapítvány jövedelméből évenként 150 frtot ajánl fel a gymuasium 
pénztárába fizetendőt, — a hitközség által előterjesztett feltételek mellett. Az isk. tanács az izr. közönség
nek tanintézetünk iránt nyilvánított bizalmas csatlakozását a legszivélyesebb kétséggel fogadta s intézkedett, 
hogy kölcsönösen kötelező határozatok hozassanak. Azonban a presbyterium azon indoklással, hogy az egyház 
iskolája irányában semmi más vallás felekezetit nem egyenjogosithat. — 19 szavazattal 12 ellenében az izr. 
hitközség ajánlatát elvetette.

A másik valóban megdöbbentő esemény, hogy Koren István tanár nov. 11. nyomtalanul eltűnt — 
közhiedelem szerint — hogy a Tisza hullámaiban lelje sírját.

Koren István szomorú eltűntével az isk. tanácsnak sürgősen kellett intézkednie, hogy a megürült 
tanári szék mielőbb betöltessék. Intézkedett is akként, hogy a több oldalról ajánlott Kovács János hitje
löltet az üres tanári hely ideiglenes betöltésére meghívni elhatározta. Kovács Jáuos 1865. mártius havában 
Nyíregyházára el is jött, s a tanévet bevégezvén 200 írttal jutalmaztatott az iskola tanács részéről. Később 
1865. oct. 21. már próba évre 650 frt fizetés mellett (rendes) alkalmaztatott, hogy aztán 1866. teljes fizetésre 
a hivány kiadatása mellett, rendes tanárul megválasztassék azon kikötéssel, hogy egy év elteltével a tanári 
vizsgát letegye. *)

A mennyiben azonban Kovács 1865. évnek márczius havában jöhetett csak, a tanári kar tölté be 
üstermann Pál segéd lelkész közreműködése mellett Koren István tanóráit, mely szolgálatát a tanári karnak 
az isk. tanács 600 írttal jutáimazá.

Az 1865, és 1866. évben a gymnásium mint algymnasium működik. Az 1865. év tanodánk történe
tében annyiból is emlekezetes, hogy ekkor szűnt meg zsellér lenni, a mennyiben intézkedett az isk. tanács, 
hogy Palánszky Sámuel tanár kiköltözzék az egyház épületből, — hol egyúttal az I. osztály is el volt 
helyezve, és hogy ez épület alakittassék át gymnasiumi helyiségé, 100 frtot szavazván meg Palánszky tanár
nak kiköltözködési költség fejében. Palánszky kiköltözködvén az iskolai helyiségből, még a nyár folyamában 
megtörtént az átalakítás, és az 1865—66-dik tanév már az isk. és egyháztanács jelenlétében ünnepélyesen 
mégis nyittatott az uj isk. helyiségben.

Szomorúan ériuté a gymnasimot az 1865. év julius havában buzgó és tevékeny felügyelője Majerszky 
Lajosnak halála, kinek helyét Mányik József isk. tanácsos foglalá el addig, míg sept. havában Mathaeidesz 
<xusztáv választatott meg felügyelővé.

Történeti adat gyanánt említjük fel azt, hogy az első tanodái értesitvény ez évről (1864—65) kelt.
Az 1866-ik év — a 4 osztály fel lévén állítva — a gymnasium belső rendezéséről és tanszerekkel való

*) Kovács János szül. Losonczon 1839. május 25. Elemi iskoláit szülővárosában, az algymnasiamot Osgyámlan és Rima- 
Szombatban, a felgymnásiumot Pozsonyban végezte 1858. Pestre ment, a hol 2 évi tlieologiai tanfolyamot végezett; innen I860- 
a jénai, 1661. a hallei egyetemre ment, mely városokban 2—2 félévet töltött. Haza térve 1862. két évig nevelősködltt Terbelédon 
Beniczky Gyula családjánál. Ezután 1864. a téli félévet Béqsben töltötte; s 1865. márczius havában Nyíregyházára hivatott rend
kívüli ideiglenes tanárnak. Végro 1867. az Eperjesen tartott kerületi gyűlés alkalmával, a tanári szigorlatot letevés, véglegesen 
■állandósittatott. Ez idő szerint a IV. osztály főnöke.



ellátásáról tanúskodik különösen. Minden évről feljegyezhettük volna ugyan, hogy a muzeum s a könyvtár 
mily mérvben szaporodott, és hogy honnan fedeztetett az ezen intézkedésből származott költség, azt azonban 
részletezni annyiban tartottuk feleslegesnek, miután ez intézkedés magából a tanoda fenállásából természet
szerűleg következik, de meg arról a tanév végével megjelenni szokott iskolai értesitvények is tanúskodnak. 
I t t  elég legyen annyit felemlíteni, miszerint e sorok írásakor a tudományos könyvtár 1687, az ifjúsági 
könyvtár 291 kötetből áll, a természetrajzi, valamint a physikai tanszergyüjtemény pedig 1800 frtot képvisel.

Az 1867. évben már más tekintetben is nevezetes intézkedés történik. Ez évben érkezett ugyanis a. 
gymnasium igazgatóságához ft. Máday Károly tiszakerületi superintendens levele, melyben értesíthetik tan
intézetünk, hogy a gymnasium folyamodványára ő cs. kir. apóst, felsége, dicsőségesen uralkodó királyunknak 
Ferencz Józsefnek Schönbrunnbau 1867. máj. 31. kelt legfelsőbb elhatározása folytán a nméltóságu vallás 
és közoktatási magy. kir. ministerium 1867. jun. 11. 4284. sz. alatt kelt rendelettel gyntnasiumunkát nyilvá
nossági joggal ruházta fel s az általa kiállított bizonyítványokat államérvényesekké emelendőknek Ítélte.

Tapasztalta továbbá a tanári testület, miszerént az elemi iskolákból átlépett tanulók a gymn. tan
tárgyakat csak nehezen fogták fel, számosán pedig gyengeségük miatt a If-ik osztályba nem valónak 
átbocsáthatók, — minek okát ugyan a kétnyelvűségben — magyar és tót, — a tanulók nagy számában, de 
különösen a gynmasiumban megkívántaié előismereteknek sok tekintetben nem kellő tanításában találták; 
és igy egy gymn. előkészítő osztály felállítását ajánlók. Az isk. tanács tárgyalván a tanári testületnek 
részletesen is kidolgozott fentebbi indítványát, — azt elfogadta s foganatosítás végett, — a mennyiben az 
előkészítő osztály felállításánál — az egyház is, polgári iskolája átalakításának tekintetéből, különösen 
érdekelve volt; de mert meg nem is tartotta magát az isk. tanács illetékesnek és jogosultnak, e tekintetben 
egyedül intézkedni, — 1867. jul. 24. tartott határozata által ez ügyet áttette'az egyháztanácshoz, kérvén a 
presbyteriumot a sürgős intézkedések megtételére.

Azonban egy évnek kellett elmúlnia, mig e terv valósait, illetőleg, mig az egyház és gymnasium 
között ez osztályra nézve megállapodás jöhetett létre; különösen a megválasztandó tanár teendőjét s fize
tését illetőleg. Magára vállalván azonban a gymnasium ez uj osztály felállításából származott minden 
terhet; a pályázat a gymn. előkészítő osztály osztálytanári állására kihirdetetett, A pályázati határidő 
elteltével megválasztatott Martinyi József 1868. sept. 19-én ideiglenesen s oly módon, hogy nevezett tanár a - 
felső polgári iskolát is vezeti s a rajzot, mint kötelező tantárgyat a gymnasium 4 osztályában tanítani fogja; 
fizetésül a pályázat értelmében részére a gymn. alapítványból 600 frt s 200 frt lakbér — vagy e helyett 
természetben lakás biztosíttatott *)

Az 1868. év tehát különösen nevezetes az előkészítő osztály felállítása által, melyben az első évben — 
miután kibéreltetett a Szénfy Zsigmond-féle lakosztály és miután teljesen felszereltetett és a tandíj szabá- 
lyoztatott — egyedül Martinyi József tanár tanított, azonban már a második évben itt Palánszky és Veisz 
tanárok s Nagy Lajos énektanitó is közreműködtek.

Martinyi József meghívásával az eddig négy tagból álló tanári testület egy ötödikkel szaporodott, 
kit követett Nagy Lajos egyházi orgonista mint hiványilag lekötött rendes müénektanitó a gymnasiumban, 
ki mai napig is mint ilyen működök.

Mig az 1868. év egy illetőleg két uj tanárnak alkalmazásáról tanúskodik, addig az'1869-dik év egy 
jeles képzettségű régibb tanárától fosztja meg tanodánkat. Dr. Emericzy Géza eltávozását értjük, ki elfo-

*). Martinyi József szül. Rimaszombatban 1841. márt. 21. Elemi iskoláit szülővárosában kezdte.. A gymaasiumot ugyancsak 
Rimaszombatban a prot. egyesült gymnasiumban, Rozsnyón s Kézsmárkon végezte, honnan — letevén 1863, jun. 29. az érettségi 
vizsgát — a pesti prot. theologiai intézet növendékei közzé lépett. A theolegiai tudományokat végig hallgatva — fslo «lóban 
lévén az egyesült prot. theologia Pesten — a hitjelölti vizsgát 1866. jun. 27. Pozsonyban tette le. Az 1868. évet a jénai egye
temen töltötte, Idöközbeg nevelősködött: Fabiny Theopbil septemvir, gyermekeinél Pesten, Görgey Arthurnál Yiktringben Knrin- 
thiában és b. Podmaniezky Ármin családiánál Aszódon Nyíregyházára 1868. választatott meg, előbb ideiglenes, később rendes 
tanárnak a gymn. előkészítő osztályhoz. Az előkészítő osztály beszüntetésével rá az Y-ik osztály osztálytanársága bizatott — uj 
híványnyal láttatván el; jelenleg a YI. esztály főnöko. A megkövetelt tanári szakvizsgát a magyarhoni ág. h. ev. egyházegyetem 
által kinevezett bizottmány előtt 1869. sept. 13. Rozsnyón tette le, a mikor is főgymnasiumi képesittefcést nyert a magyarnyelv és 
irodalom, földrajz és egyetemes történelemből.
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^adván a közoktatási magas minisztérium által a külföld iskoláinak, tanügyének tanulmányozása céljából 
megszavazott állami segélyt, 1869. aug. 9. Nyíregyházán viselt tanári állomásáról lemondott.

Az Emericzy Géza távoztával megürült tanári állomásra többen pályáztak, kik közül a presbyte
rium az isk. tanács egyhangú ajánlatára Kürtösy József losonci gymu. tanárt választotta meg. *)

Azon isk. gyűlésben, — 1869. oct. 18. — melyben Kürtössy az egyház tanács által megválasztott 
rendes tanárként üdvözöltetik, egjr, a gymnasiumnak Ítélt törvényszéki végzés is olvastatott. Ugyanis meg
szűnvén Nyíregyháza városában a polgárság által alapított dalárda, a városi törvényszékben a Suták Antal 
-és neje Reguly Zsuzsámra által említett dalárdának végrendeletileg hagyományozott 106 frt 35 i |2 kr ösz- 
szeget a gjunnasiumnak ösztöndíj alapul Ítélte. Ezen .összeg be is folyt a pénztárba és Il-ik Suták — Reguly 
alapítvány czimen kezeltetik. Ez alapítványnál megjegyezzük, hogy az alapítványokról, a mennyiben azok 
régebben léteztek, a ft. superintendens ur által megkövetelt külön kimutatásban lesz szó. I tt csak annyiban 
említetnek a mennyiben egyik vagy másik alapítvány időközben hozatik a gymn. igazgató tanács tudomá
sára. így lett bejelentve 1870. márcz. 17. az egyháztanácsnak a Szekeres János-féle alapítványra vonatkozó 
következő határozata, mely szerint az 1868. márcz. 27-től kamatozó 600 frtos Szekeres-féle alapítvány kamat 
jövedékből a tiszakerületi seminariumot illető, két évre eső— 1870-ig — kamatjutalékot; 20 frtot levonván? 
utasittatik az egyházi gondnok, hogy a még fentmaradt kamatjövedéket az isk. tanácsnak átadja, hogy azt, 
nevezett tanács, Szekeres János végrendelete szellemének megfelelőleg a gymnásiumba járó legkitűnőbb 
ifjak között belátása szerint kiossza.

Ha az 1870)1. esztendő kevés, különösebben kiemelendő adatot szolgáltat tanodánk történetéhez, 
annál többet járul az 1871|2-iki tanév.

Mindenek előtt ki kell emelni az isk. és egyháztanács azon intézkedését, mely egy uj iskolai helyi
ségre vonatkozott.

E vázlatból kitűnt, hogy tanodánk vajmi soká zsellérkedett, és hogy azután is, a mikor Palánszky 
tanár az egyház épületéből kiköltözködött, hogy az a gymn. 4 osztály számára alkalmas helyiséggé alaki- 
tassék, a gym. előkészítő osztályt bérelt házban kellett elhelyezni. Ez ebből folyó mindennemű kellemtlen- 
ségnek véget vetendő, alkuba bocsátkozott tanodánk elöljárósága a Nyíregyházán „első házvásárló társaság“ 
czimen létező testülettel az ennek tulajdonát képező Hudacsek — Fisch-féle ház megvásárlása czéljából. És 
u, vétel megtörtént a mennyiben a gymnasium 19,000 frt vételi összegen az említett ház tulajdonába jutott; 
— amint erről Riszdorfer János, Matheidesz Gusztávnak utóda a felügyelőségben — 1873. márcz. 22. értesíti 
is az isk. tanácsot, oly értelemben, hogy ezen, a gymnásium iskolai helyiségül megvásárlóit 1056 és 1507. 
számú ház és telek a hitelesen kiállított és aláirt öröklevél alapján, mint uralgó telek az 1107-ik lapról az. 
f>027-ik számú uj telekkönyvi lapra tisztán a gymnasium nevére átvezettetett.

E ház vásárlásából és az épületnek átalakításából majdnem 9000 frtnyi adósság háramolt az intézetre 
Azonban iskolánk pártfogói mihamar 1599 frtot adtak. Azok közül kik adományaikkal emléket emeltek 
magoknak, különösen megemlitendők: Aschenbrenues J. 122 frt 50 kr. Nikelszky Mátyás 98 frt. Krasznay 
Gábor, Haas Mór, Rfszdorfer János, Kralovánszky Gyula, ifj. Hibján Dániel, Hibján Sámuel, Nikelszky Sámuel, 
Hoffmann Adolf, Engländer Sámuel, Vidliczkay Józstf, Kornstein Ignácz, Glück Dávid 49—49 frtot, Groák 
IZsigmond, Andresz Károly, Homolay László, Sári Pál, ifj. Török Péter, Vad András, Jánőszky András, Stern 
Emánuel, Kacska János, Maar Adolf, Hankőszky János, id. Bencs János, Szmolár Pál, Lányi Gábor, Hudák 
Andrásné, 24—50 kr. — 24—50 kr; Gredig Jeremiás és Tester 100 írt, Fábry Károly 25, Meskó Pál, id. 
Gyurcsáu József, Rudics János 20—20 frt, Jánőszky János 18 frt; Kovács Mihály, Nádassy József, Mányik 
-József, Szeszich Lajos, Kolm S. Herman, Fried Jakaa, 10— 10 frt, stb. stb. A fentebbi adományok és az isk.

*) Kürtösy József, — családi nevén Putz — 1835. márcz. 17. született Nógrádm-gyében Nagy-Kürtösön, hol atyja nép
tanító volt. A kiváló szellemi tehetségekkel megáldott gyermek gondos szüleinek vezetése alatt kezdte meg első tanulását; míg 
további kiképeztetését Losoncz, Ostyán és Pozsonyban nyerte. Bevégezvén gymnasiumi, bölcsészeti és hittudományi tanulmányait, 
Tihanyi Ferencz temeai gróf gyermekeinél nevelősködött 2 éven át. 1858-ban a selmeezi főgymuasiumban hivatott meg tanárnak, 

hot 1863-ig tanított. A selmeezi hegyi lég nem kedvezvén egészségének, 1863. a loaonczi egyesült prot. gymnasium meghívását 
Tagadta el, honnan 1869. Nyíregyházára lön megválasztva. Itt 1874. évi jun. 19-ig működött, a mikor is meghűlvén, rövid 5 napi 
'Betegség után megszűnt élni.



tanács észszerű gazdálkodása folytán ma napság a gymnasium e nemit adóssága 2100 irtot tesz; mely azonban 
a gymnasiumot tevőlegesen illető, részint készpénzben, részint kötvényekben lévő 2169 frt 22 krnyi cselekvő 
vagyon által — nem csak fedezve van, hanem az 1877/8. év elején még 69 frt 22 kr fölösleget is mutat fel.

Másik emlitésre méltó esemény az 187112. tanévről, hogy az isk. tanács, méltányolva a tanári kar 
által beadott kérvényben felhozott indokokat, a kebeléből kiküldött bizottság véleménye alapján az 1872. évi 
febr. 10. 34. sz. alatt hozott határozat értelmében — e tanévre fejenként minden egyes tanárnak 100 frtnyi 
drágasági pótlékot szavazott meg fizetési javításként, és hogy az 1872 3. évre, folytatólag azontulra, 1000 
frtban rendszeresité a tanári fizetést, bele értvén ez összegbe a 200 frtnyi lakbért is.

Harmadik gymnasiumnak történetében egy uj korszakot alkotó esemény pedig az, hogy e tanévben 
lön határozatilag kimondva az Y. gymn. osztály felállítása. Ugyanis az egyház tanács 1872. febr. 11. kelt 
határozata által értesíti az isk. tanácsot hogy az elemi iskoláknak a törvény és nevelés iigy érdekében történt 
berendezése által, az előkészítő osztály beszüntethető lévén:agym. osztályok, nevezetesen egyelőre az V. 
osztálynak megnyitása lett kívánatossá a miért is ezen osztály létesitését, megnyitását, már a legközelebbi 
tanévre elhatározta Az isk. tanács a presbyterium ezen határozatát örvendetes tudomásul vette, és az 1872. 
évi máj. 4 . tartott illésében egy bizottságot nevezett ki a szükségesé vált mindennemű intézkedések 
megtételére.

Az egyház és isk. tanács ezen, csak dicséretre méltó intézkedésének meghozatalában "nagy része van 
magoknak azon szülőknek, kiknek gyermekei a IV. osztályt voltak bevégzendők. tEzek ugyanis összegyűlvén, 
irásilag kötelezték magokat 40 frtuyi tandíj fizetésre; sőt akadt szüle, ki 100 frtnyi tandíj fizetésére 
kötelezte magát.

Az V. osztály felállítása egy uj tanár meghívását igényelte volna; ennek szüksége azonban 
ez idő szerint fen nem forgott, amennyiben beszüntetvén a gymn. előkészítő osztály, ez osztály vezetője, 
Martinyi József az V. osztály főnökségét átvevőn, a tanári testület által megállapított leczkerend szerint, 
teljesen a gymnasiumi osztályokban adandó órák megtartására utasittatot.

Az 187213 tanév tehát már tanodánkat olyannak találta, mely V. osztálylyal kezdte meg áldásos 
működését, A mily lényeges esemény ez tanodánk történetében, a mily örvendetes azon szülőkre, kik intézetünk 
körében óhajtották gyermekeiket az algymnásiumi osztályokon felül is tanitatni: oly bizonytalan volt magának 
az Y. osztálynak még ez idő szerint való végleges biztosítása. Azt a gymn. előkészítő osztály beszüntetése, a 
körülmények kényszere az óhaj, gymnásiumunk osztályait szaporítani tették mintegy elkerülhetlené, a nélkül, 
hogy tanodánk e tekietetben biztos jövedelemtöbbletre számíthatott volna ; már csak azért is, mivel a gymná- 
siumi uj épület vásárlásából majdnem 7000 frtnyi teher nehezedett még ekkor a tanodái pénztárra. Azonban 
az érdekelt szülők és a taoügy barátok ismételten seregeitek, s megalapittatván a szülök kivánatára 40 frtban, 
a tandíj, mihamar összegyűlt mintegy 600 frt az V. esztály felállításából származott első évi költségek fede
zésének pótlására. Áljának itt örök emlékül tanintézetünk ezen nagylelkű pártfogóinak nevei: Nikelszky 
Mátyás adott 40 frtot, Draskóczy Sámuel 10 frt, Hoffmann Adolf 10, Maar Adolfs, Burger Jeremiás 10, May 
Adolf 40, Klein Adolf 10, Merle Adolf 10, Engländer Fülöp 10, Jánószky András 10, Riszdorfer János 10 
Janovicz József, 10, Grünberger Adolf 10, Szabolcsi hitelbank 50, Nyíregyházi takarékpénztár 100, Bleuer 
Herman végrendeletileg 100, Kralovánszky Gyula 50, Schack Mór 10, Kellner Dávid 10, Grosz Lipót lo frtot.

így tehát az első évre biztosítva let az V. osztály; de miként lesz biztosítva végleg? Ez vala a kérdés, 
melyre a feleletnek okvetlenül következnie kellett. A tanári testület, a gymn. tanácshoz beadott ide vonatkozó 
emlékiratában, háromféle jövedelem forrásra utalt, melyek is a következők voltak. Először a tandíjnak általá
nosságban való behozatala; másodszor az egyház által a gymnasinmtól 11 év óta elvont 1000 írtnak, vagyis a 
a városi alapit,yány után járó kamatjövedelem egy ötödének a tanoda kizárólagos czéljára való vissza vétele, 
és harmadszor azon biztosíték, melyet a városi alapítvány levél azon pontja foglal magában, melynek értel
mében az alapitó város megigéré, hogyha az uzsora törvény megszűnvén a tőkétől 6 °jo nál nagyobb kamatot 
fog kapni, ezen kamat töeblétből is a gymnasium fog huzni 5|6 részt.

Az iskola tanács tárgyalván ez emlékiratot, kimondá, miszurint a helybeli születési ág. ev. tanulók, kik 
eddig tandíjmentesek valának, tandijat fizetnek. Az indítvány két utolsóját pedig áttette pártolólag s további 
intézkedés czéljából az egyháztanács elé. E két indítvány elseje azonban itt ellenzésre talált.; annál inkább



pártoltatott a második, vagyis a kamat emelésre vonatkozó. És valóban meg lett. keresve az egyház 
által alapitó Nyíregyháza városa, hogy intézkedjék miszerint a kamatláb, az alapítványi pénzek után 
emeltessék.

Nem lenne érthető ez intézkedése a városnak, ha az alapítványi pénz kezelésére vonatkozólag röviden 
el nem mondanék a követkekezőket,

Visszakapván Nyíregyháza város a kényszer kölcsönbe adott 200,000 frtot, néhány ezer írt. híján, az 
igy nyert névre nem szoló kötvényeket pénzzé változtatta, hogy a lakosok közt kölcsönkép kiossza. A 
polgárság igénybe vette e pénzt, már, csak azért is mintán sajátjának tartotta — hiszen az eladott közösle
gelőnek árából folyt az be, — meg aztán olcsó is volt. De annál inkább késett azt törleszteni, sőt sokan a 
kamatot sem fizették pontosan. Véget szakítandó a város e viszonyoknak, a „Nyíregyházi takarékpénztárral 
lépett egyezségre, mely szerint e pénzitézet a város által kiadott alapítványi kölcsönt 147 000 frt értékben 
készpénz gyanánt veszi és azt „alapítványi pénz“ czimen kezeli a következő feltételek mellett, a) Ez alapból 
csak nyíregyházi illettőségii lakos kaphat kölcsönt ingatlanra első helyeu való betáblázás mellett s 5 évi 
törlesztésre, b) A kamatláb 7° |0 melyből S° |0 az alapitványlevélben körülírt feltételek mellett, iskolai czélra 
adandó; l°jo tőkésittettik alapiíványozó város részére, a hetedik százalék pedig „kezelési költség“ czimen 
kezelő pénzintézeté marad. Az egyezség 25 évre köttetett s életbe lépett 1864 sep. 29-kén. Ezen külön 
Nyíregyháza városa és a Nyíregyházi takarékpénztár-egyesület között kötött egyezség módosítását czélozta,
szóban lévő indditvány, a mely mint feljebb emlittetett a presbyterium által is tárgyalva lett, s elfogadtatván; 
kérelmezöleg is áttétetett innen a városi képviselet elé.

A városi képviselet s a takarékpénztár kiilön-külön tárgyalták ez ügyet, melynek eredménye a kama
toknak egy-egy százalékkal való emelése lett, olymódon, hogy a takarékpénztár kikötötte, hogy a 8 százalék 
fizetése rá nézve addig lesz kötelező, míg a kamatláb az intézet személyes kölcsönénél 10 o!o alul nem szál s 
ha az elébbi kezelési visszafizetési módozatok mellett az egész tőke 1900 évig hagyatik az intézetnél. E felté
telt Nyíregyháza városának képviselete 1875. junius 8. tartott képviseleti ülésben elfogadta, s a gymnasium 
1870. év janur elsejétől huzza azon kamattöbbletet, melyre a 8. százalék esik.

A második jövedelem forrás is tehát a gymnasium javára mint látjuk — bár bizonyos feltételek mellett
— de megnyílt. Nem igy a harmadik.

Az esrvház ugyanis tárgyalván a már többször említett, hármas indítványt, a kérdéses 1000 forintra 
vonatkozólag, egy kérvényt adott be, — a kérvény 1875. évi aug. 31. kelt. — Nyíregyháza városának képvi
seletéhez, melyben az 1000 frtot. azon transactió alapján, mely a presbyterium és az isk. tanács között létesült
— véglegesen saját czéljára kéri adatni. Az egyház czélt ért, mert Nyíregyháza városa 1875. szept. 8-dikáu 
tartott ülésében az egyház ezen kérelmének határozatiig helyt adott.

De a város ezen határozatát — mint nézete szerint törvény és jogellenest — Sütő József, városi 
képviseleti tag, Szabolcsmegyéhez apellálta. Szabolcsvármegye azonban, miután a kérdéses ügy elbirásolásánál 
az egyházmegyei és kerületi mint felügyeleti hatóság véleménye ki nem kéretett s a városi határozat ezeknek 
mellőzésével keletkezett, — az állandó választmány véleménye alpján, a határozat feloldásával, a városi kép
viselő testületet oda utasította, hogy a hiányt kipótolva, hozzon újabb határozatot. Ez megtörtént, és az ügy 
a hegyaljai esperességhez, innen pedig a tiszai ág. ev. egyházkerületekhez tétetett át. Manapság ezen 1000 frtos 
ügy ezen stádiumba van, s igy az 1878. évi kerületi gyűlés van hivatva, e tekintetben a döntő véleményt adni.

Megjegyeztetik itt, hogy a gymn. tanártestület, a városi határozatott jogtalannak s az egyháztanács 
kérelmét nem méltányosnak találván, — szinte állást foglalt, még pedig a gymnasium mellett, oly formán, 
hogy egy nyilatkozatot adott be a méltóságos és főtisztelendő egyházkerülethez 1877. évi aug. havában, mely 
nyilatkozatban az 1000 írtnak a gymánsium részére való visszaadását kérelmezi. Ezen lépésével azonban a 
tanári kar magára vonta az egyháztanács haragját, mert az 1877. aug. 19, gyűlésén Joszka János. Bencs 
László és Zajacz József presbyterek kérésére, a tanári kar eljárását roszalja s megtiltja néki, a gymnasium 
pénzügyébe avatkozni.

Említett körülmények s a szűk pénzviszonyok okozák, hogy gymnásinmunknak 3 évig kellett vára
koznia, inig az aii3ragi viszonyok javultával a VI. osztály megnyílta nélkül az V-nek vajmi csekély értelme 
leendett — megnyittassék.
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Mielőtt azonban a VI. osztály megnyitásához térnénk, szomorú, a tanodát métyen érintő eseményeket 
kell feljegyeznünk.

Az 1873|4. év ugyanis 3 tanárától fosztotta meg tanodánkat. Első, kit elvesztettük, Weisz Vilmos volt 
Weisz már a tanévét is beteges állapotában kezdvén meg, octóber végén alig november hó elején, egyátalában 
nem volt képes előadni tantárgyait, még nov. 30-án tiz évi ernyedetlen buzgalom, fáradság, odaadással teljes 
működés s nehány heti kínos betegeskedés után megszűnt élni.

Még be sem hegedt a fájó seb, melyet a tanodánk egyik jeles és fáradhatlan munkásságu tanárának 
gyászos kimúlta által szenvedett, midőn az iskolai év végén hirtelen és váratlanul uj vesztesség érte intéze
tünket, a mennyiben nem kevésbé jeles és sokoldalú tudományos műveltséggel biró szeretett másik tanárát, 
Kürtösy Józsefet is a halál ragadta ki körünkből. Kürtösy 1874. jun. 19. meghűlt, minek következtében öt napi 
betegség után jun. 24. az örök nyugalom honába költözött. A tanodái ifjúság a közvizsgákról sietett, hogy 
szeretett tanárának a végtisztességet megadandja.

Ezen vesztességhez még azon csapás is járult, hogy e tanodának keletkezése óta, 13. éven át volt s 
közelismeréssel működött harmadik tanára Palánszky Sámuel ugyanezen évben (1874) ügyvédi pályára lépett.

Hogy e csapások mélyen érintették az iskolát, magától értetik, de nem zsibasztották el anyira hogy 
a tanodái elöljáróság a súlyos veszteséget szendvedett tanártestülettel ne tette volna meg azt, mit a tanoda 
érdeke követelt. Mindenekelőtt, hogy a gymnasium pénztára az adósságtól megszabaduljon, és hogy az 1875|6. 
tanév elejére a VI. osztály fokozatos felállítása is biztositassék, — Kralovánszky Gyula felügyelő és Farbaky 
József lelkész kettős elnöklete alatt: Bartholomaeides János főesperes, Dr. Meskó Pál, Szénfy Gyula, Pazár 
István és Martinyi József tagokból álló bizottságot választott, melynek feladata leendett, jótékonyczélu elő
adások és sorsjáték rendezése által a tanoda anyagi viszonyain segitni. A bizottság szervezte magát és intéz
kedett arról, hogy a sorsjátéki engedélyért a kérvény a főesperes és superintendens urak folytán a nagymél- 
lóságum. k. pénzügyminisztériumhoz felterjesztessék. Az engedély megadatott, s a tánczmulatsággal össze
kötött sorsolás napjául 1875. május elseje tűzetett ki. E sorsjáték és 3 reunio összesen 2264 frt 44 krt 
jövedelmezett.

Más tekintetben is gyarapodott a gymnasiumi vagyon. Nikelszky Mátyás és neje Tincz Zsuzsánna 
meghalt gyermekeik Andor és Erzsébet emlékére az egyháznál 1000 fi tos alapítványt, tettek, melyből az 500 
frtot tévé „Andor alapítvány“ a gymnasiumba járó tanulók ösztöndíjául szolgál.

Ugyancsak draskóczi-dolinai Draskóczy Sámuel isk. tanácsos és aí intézetnek gyakrabban helyettes 
felügyelője — végrendeletében gymnasiumunkuak 4000 frtot hagyott úgy, hogy ezen összeg jövedelmének 
fele a szegény és szorgalmas tanulók segélyezésére, másik fele a szorgalmuk és ügyszeretetük által kitűnt 
tanárok jutalmazására szolgáljon. Ezen alapítvány birtokába azonban a gymnasium csak özv. Draskóezi 
Sámuel né halála után juf.

így tehát ha szellemi erőben bár pótolhatlan veszteséget szenvedett is a tanodánk az 1873|4. évben, 
anyagilag gyarapodott az.

Viszszatérve a tanoda történek további vázolásához, első helyen kell említenünk, hogy az isk. tanács 
legfőbb teendőjének azt tartotta miszerint a megüresedett három rendbeli tanári állást töltse be. E czélból 
pályázatot hirdetett, mely teljesen kielégítő lévén, 1874. évi augusztus 14-én ideiglenes minőségben egy 
próbaévre megválasztattak: Chotvács Ágost a német és görög nyelvre*) Glauf Pál a magjmr és latin 
nyelvre **) és Leffler Sámuel a mathesis és phisikai tanszékre, ***) minek következtében az 1874|5. tanév a 
gymn. tanártestületet már teljes számban találta.

*) Chotvács Ágost született Vizesréten Gtömörmegyóben 1851, junius 13-án. Elemi oktatását születési helyén, Köviben és 
Lőcsén nyerte. A gymnasiumi tanfolyamot Lőcsén, Miskolczon, Na ry-Röczén és Rozsnyón nyerte. Letevén Rozsnyón 1869. junius 
28-án az érettségi vizsgát, Becsbe ment, hol a cs. k. egyetemen öt évig a theologiai, nyelvészeti, történelmi és bölcsészeti tudo
mányokat hallgatta. Becsből Nyíregyházára jött, 1874. augusztus 14. választatván meg a görög és németnyelv tanárául. Tanári 
képesítést nyert Kassán 1875. augusztus 14-én a német, és Rozsnyón 1876. augusztus 7-én a görögnyelv és irodalomból a főgym- 
nasiumra. Jelenleg az V. osztály főnöke.

**) Glauf Bál született Cseineken, Gömörmegyóbeu, 1849. junius 9-én. Elemi ta m'mányait szülőváiosában végezte, a
gyninásiumot Rozsnyón, hói az érettségi vizsgát letette. A 3 óve3 t’naslogiai tanfolyamot Eperjesei hallgatta, ugyanitt tette le a
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Hasonló buzgőságot és tevékenységet fejtett ki az isk. tanács azon irányban is, hogy az 187 5|S 
tanévre már a VI. osztály is megnyitassék.

A fentebb említett sorsjáték jövedelme, a tanodát terhelő azon adósság apasztása, mely a gymnasiiuni 
épület megvásárlásból származott, a remélhető tandijtöbblet s végül az alapítványi pénzből befolyó jövedelem 
szaporulat nem csak biztositák már ekkor a még 1872 év folyamán életbe léptetett V. osztályt, de az lsk. és 
egyháztanácsot azon elhatárzásra is bírák, hogy a VI. osztály is megnyittassék az 1875jß tanévvel. És valóban 
nyíregyházi ág. ev. gymnasium 1275. évi September havában, mint hatosztályu középtanoda kezdé meg műkö
dését, — miután a tiszai ág. ev. egyházkerület és az ág. ev. egyliázegyetem közgyűlése 1875-ről szóló 38. 
és 50. szánni határozat értelmében a nyíregyházi ág. ev. egyháznak ezen intézkedését örvendetes tudomásul 
vette, azon feltétel mellett, hogy egyházunk mutassa ki azon alapot, mely a VI. osztály biztosítására okvet
lenül megkivántatik. Ez alkalomból a kerület gymnasiumunkat a tudományi pénztárból 42 írttal segélyezte, 
és segélyezi folyton.

Az osztály szaporítással szükségessé vált uj tauerőt Szlaboczky Imre rezsnyoi tanár személyében 
uyeré meg iskolánk 1875. augusztus 21. *)

Alig üdvözölte a tanodái elöljáróság Szlaboczky tanárt, a midőn Grlauf Pál 1875. sept. 7, már lemondott 
tanári állásáról, hogy azt a rimaszombati lelkészi állással cserélje fel. Ekkor Grlauf Pál helyére az isk. tanács 
csak is egy évre, a ref hitvallású Czikora István tanárjelöltet alkalmazá 1875. sept. 14. a ki a tanév végéig 
működött 800 forint fizetés mellett. És igy a tanítás fenakadásnélkül megkezdetett és végeztetett be.

Miután a tiszai ág. ev, egyházkerületet 1876. évi gyűlésén kimutattatott az állandó alap gymnasiumunk 
VI. osztályának fentartására ugyanazon egyázlterület által előterjesztetett az 1876. évi egyházegyetemi 
gyűlésen a VI. osztálynak is nyilvánossági joggal leendő felruházása, mi ezen gyűlés jegyzőkönyvének 
35. pontja sznrint meg is történvén, mint ilyen a nm. m. k. államkormánynak is bejelentetni határoztatott 
így az 1876)7 tanévben a nyilvánossági jog a VI, osztályra is kiterjesztetett.

Most csak abban a tekintetben kellett az egyházi és iskolai tanácsnak Intézkednie, hogy a tanár- 
testület consolidálódjék. Ez meg is történt még pedig oly módon, hogy Chotvács Ágost és Leffler Sámuel, 
letevőn a tőlök megkövetelt szakvizsgát, rendes állandó tanárokká választattak s hiánynyál látattak el oly 
változtatássol, hogy Leffler Sámuel a Glauf Pál által elfoglalt latin-nyelv és irodalmi tanszékre helyeztetett át; 
a physika mathemathicai tanszékre pedig Materny Lajos rozsnyói tanár hivatott meg, egyelőre ideiglenes minő
ségben 1876. aug. 20-kán a ki hasonlóan letevőn a megkövetelt tanári szakvizsgát rendes tanárrá válasz, 
tatott meg, és 1878. máj. 6-án hiványnyal elláttatott.**)

candidaticumi vizsgát Letevén a hitjelötti vizsgát, mint nevelő működött Berzéten Gömör megyében Máriássy Mór családjánál 
1873-ban mint segcdlelkósz működött Rozsnyón. Nyíregyházára 1874-ben hivatott a latin és magyar nyelv tanárául. Tanári képe
sítést nyert 1875. augusztus 13. a latin nyelv és irodalomból a fögymnásiumra. 1875. szeptember havában rimaszombati lelkészszó 
választatott meg s mint ilyen most is működik.

***) Leffler Sámuel született Rimaszombatban Gömörmegyében 1851. május 26. Elemi osztályait és a 6 gymnasiumot 
szülővárosában végezte; a VII. és YIII. osztályba sz. Iglén járt, hol az érettségi vizsgálatot is letette, 1870. Pozsonyban a tbeologiai 
tanfolyamot végezte s ahitjelölti vizsgát 1873, letette; s ez idő alatt mint nevelő is működött, jelesül Schulpe Yilmos és Nyáry Matibl 
bárónő gyermekeinél, 1873. deczember havában segédlelkészi állomásra hivatván meg a nyíregyházi egyház által, az 1874. január 18-án 
megtartott próba szónoklat után segédlelkészül választatott. A papi vizsgát ug-anebkor tét e le Pozsonyban, hol felszentelte'vén 
lelkészi oklevelet nyert. Segédlolkőszi minőségben 1874. szept 7-ig működött, a midőn is, már elébb megejtett választás alapján 
nyíregyházi gjmn. tanszékét, mint ideiglenes tanár elfoglalta. Ugyanezen évbeu tábori lelkészszé neveztetett ki. Tanári képesítést 
nyert Kassán 1875. aug. 14. a természettanból algymnasiumra, és 1876. aug. 7. Rozsnyón a latinnyelv és irodalombéi fögymna- 
siumra. Ezen idő óta mint a latin nyelv és irodalom tanára működik. Jelenleg az I. osztály főnöke és ez évi igazgató.

*) Slaboczky Imre született 1848. junius 15. Jolsván, Gömörmegyében. Elemi iskoláit Sajó-Gömörön, G3mör-Panyiton és 
Dobsinán; a teljes gymnasiumot Rozsnyón végezte, hol 1868. az érettségi vizsgát is letette. A theologioi tanfolyamot Pozsonyban 
végezte s itt 1871. a hitjelölti vizsgát is letette. — 1871|2-ben mint nevelő müköódött Szabó László családjánál Várgedén Gömör
megyében. 1882. évi augusztus havában a rozsnyói főgymnasiumba hivatott helyettes tanárnak. Ott ily minőségben töltött két évet. 
a mikor rendes tanárrá neveztetett ki 1874. évben. 1875. hivatott Nyíregyházára a természetrajzi tanszékre. Tanári képesítés 
Kassán nyert 1875. aug. 14. a magyarhoni ág. ev. tanérvizsgáló bizottság előtt, még pedig a számtanból algymuasiuinra és a 
természetrajzból a főgymnasiumra. Jelenleg a II. osztály főnöke.

**) Materny Lajos szül. Gölniczbányáa Szepesmegyében 18 9 márcz. 12-én. Az elemi iskolákat syülőrárosában végezte
3*
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A gymnasium 187617 évi történetéből kiemelendök még a következő fontosabb események. Minthogy 
az isk. tanács 6 évre szóló mandátuma lejárt uj isk. tanács választatott, mely a tanári testület közre
működésével, egy nagy horderejű kérdés megoldásának vágyával kezdte meg működését. Ugyanis kérdés 
és kétség tárgyává — jobban mondva: szóbeszéd tárgyává lévén az állami reáliskolának Nagy-Kállóban 
maradása; felmerült azon fontos eszme, nem volna e czélszerü lépéseket tenni a magas kormánynál ezen 
tanintézetnek gymnasiumunkkal yaló egyesítése, illetőleg tovább fejlesztése iránt, hogy igy a nagykállói 
reáltanoda megtartassák a megye számára. Csakhamar közóhajtárgya lett ez eszme valósítása, és egyházunk 
tanácskozás tárgyává tevén ez ügyet, az isk. tanács felhívása folytán, hajlandónak nyilatkozott gymnasium 
minden javadalmait, tulajdonjogának biztosítása mellett, e czéljára felajánlani; mely határozatról Njdregyháza 
városát jegyzőkönyvi kivonat által értesité és remélvén miszerint az ág év. egyház ezen intézkedését a városi 
képviselet, mint a gymnasium alapitója, kedvezőleg veszi tudomásul s beleegyezését és közreműködését az 
eszme valósításától meg nem vonja.

Nyíregyháza városa értesülvén a nyíregyházi hatosztályu gymnasium és a nagy-kallói reáliskola 
egyesítésének tervéről a nyíregyházi ág. ev. egyháztanács átirata alapján — hasonlóan tárgyalta ez ügyet 
és a város képviselete az egyház és gymnasium képviselőiből alakított vegyes bizottságnak véleményes 
javaslata alapján — az egyesítés pártolását végzésileg kimondá és Krasznay Gábor, Farbaky József és 
Somogyi Gyula városi képviseleti tagokat küldé ki, hogy azon emlék itatot, mely a két tanoda egyesítése vagy 
átalakítása czéljából az említett vegyes bizottságával készített és a városi képviseleti gyűlésen felolvastatván 
jóvá hagyatott, — személyesen nyújtsák át a nm. m. kir. közoktatási minisztériumnak.

A küldöttség megfordult Budapesten és az emlékiratot magának Trefort Ágost közoktatási minisz
ternek át is nyitotta.

Ez idő óta egy év eltelt s ez ügyben annyi történt, hogy a miniszter ő exeellentiájának megkeresése 
folytán ft. Czékns István superintendes ur felszólította egyházunkat, hogy ez küldené be hozzá azon tervezetet 
melyszerint egyházunk az egyesítést óhajtja, — a miniszteri hivatal egyúttal magát a ft. superintedens urat 
is nyilatkozattételre kérvén fel Egyházunk a kívánt tervezetet felküldé, azonban e lépésnek eredményéi ez 
ideig még nem tudjuk.

Nemkülönben felemlítendő az isk. tanácsnak ez évben tett azon intézkedése is, miszerint megtette a 
kellő lépéseket, hogy a vidék szegényebb sorsú gyermekei számára gymnasiumunk keblében olcsó couvictust 
állíthasson, folyóvá tevén erre a tápíntézeti alapítvány kamatait s megnyervén e tekintetben a jogot suppli- 
cansok kiküldésére; igy akarván lehetővé tenni azt, hogy a vidék előtt is, mely eddig egyedül anyagi tekin
tetnek kényszerűsége folytán nem jelentkezett tanodánkba oly számmal, mint ahogy jöhettet volna, — meg- 
nyittassék, mint olcsó iskola tanintézetünk.

Harmadik kiemelendő ténye az 1876|7 tanév történeténetének, hogy néhai özvegy Augusztinyi Jánosné 
kegyes érzülete és nemes gondolkozásából kifolyólag hátrahagyott vagyonának általános örökösévé 
gymuásiumunkat tette oly értelemben, bőgj1' a hagyaték — a mennyiben az elárusittatnék özv. Augusztinyi 
Jánosné, született Hrabovszky Zsuzsáuna alapítványa czim alatt kezeltessék oly módon, hogy a befolyt tőke 
kamataiból az V. és VI. osztály erősittessék, illetőleg a több osztályok életbe léptetése előmozdittassék akként 
hogy a tőke négyötödrésze tőkésittetvén a tanári lizetés alaptőkéjéül, az egyötödrész pedig minden felekezeti 
külömbség kizárásával, két jótanuló szegény gyermek részére ösztöndíjalapul szolgáljon. Ezen alapítvány 
4640 írt. 46. krt. tesz.

12 éves to  liban Jüskolczra ment, hol 1862—1875-ig az alsó 3 gymn. osztályt járta. 1865 és 1866. Eperjesen tanult, hogy azután 
-egy évet Debreczenben töltsön, itt végezvén a VI. osztályt. Debraozenböl ismét Eperjesre tért vissza hol 1870 letette az érettségi 
vizsgát. Ugyanott hallgatta 1870—73-ig a íheolgiét. Időközben mint egyéves önkéntes szolgált. Letevén 1873. szept, 22-én a 
tiszti vizsgát, ö felségé I. Forencz József császár és király- os. k. tartalék hadnagynak nevezte ki. 1873-ban Piavniczán Xirehmayer 
Ti.mos csa áujánál néveh sködöít, 1871-ben a Candidaticumot s a papi vizsgálatot kiállván, pappá szenteltetett s ft. Czékus István 
superintendensnél mint segédlelkósz működött. 1875-ben a rozsnyói főgymnasiumban lett tanár, honnan 1876 aug. 20-án Nyíregy
házára választatott a mathesis physical tanszékre. Tanári képesítést nyert Rozsnyón 1876. aug. 7, a mennyiségtantól és 1871 Jan. 
3, ugyancsak Rózsnyén a természettanból főgymnasiumra. Jelenleg III osztály főnöke a tanári értekezletek s az iskola- 
tanács jegyzője.
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Az 1877J3 tanév történetéből az „Értesitvény“-ben lévén a többi feljegyzésre méltó adatok elősorolva 
itt még csak két eseményt kell megemlítenünk. Az első, Somogyi Gyula isk. tanácsos mint az Zsiska örökösök 
meghatalmazottja által bejelentett — néhai Zsizka Mihály és neje Gráf Erzsébet 500 frtnyi alapítványa melynek 
6°lo kamatja két szorgalmas és jóerkölcsü szegény tanuló közt egyenlően fog kiosztatni.

A mily kellemesen érintett mindnyájunkat ezen újabb bizonysága a tanodánk iránt való érdéklődésnek 
ép oly leverőleg hatott ránk a második esemény s ez Kralovánszky Gyula, tanodánk buzgó felügyelőjének, a 
tanári kar s az ifjúság őszinte barátjának s jóakarójának f. év máj. 20-án bekövetkezett halála. 22-én kísérte öt 
a tanári kar az ifjúsággal az örök nyugalom honába.

Ezen események felemlitésével befejeztük tanodánk rövid történetét. Miután azonban 1870-ig az isk. 
felügyelőségről mindig emlités történt, azért nem lesz érdektelen felemlíteni a felügyelőségben ez évtől 
történt változatokat is.

Mattliaeides Gusztávnak 1870. ez állásról történt lemondása után Riszdorfer János választatott meg 
miközben Draskóczi Sámuel mint helyettes felügyelő működött. Riszdorfer Jánosnak hasonlóan leköszönése 
titán az egyháztanács elnöksége végzi a felügyelői hivatalt, mignem 1874. jan. 22. Kralovánszki gyula válasz- 
tatik meg. ki f. év máj. 20-ig volt tanodánk felügyelője. Az naptól kezdve dr. Meskó Pál loglalja el helyét, mint 
ideiglenes fclügyő, ki mellett mint elnöktárs Farbaky József lelkész működik.

A felügyelőn kívül rendes hivatalnokai a tanodánek még a pénztárnok és a jegyző. A jegyzői hivatal 
kezdetben csupán tiszteletbeli volt, mint a többiek 1864 óta a jegyző 40 frtnyi. fizetést húz. Mint peuztárnokok 
működtek: Nikelszky Mátyás 1862'—1867, Nikelszky Sámuel 1867—1869, Kovács László 1869—1871, Oltványi 
Endre 1871-től mai napig .— Jegyzői voltak a tanodának Riszdorfer János 1862—1864, Juhász Kálmán 
1864—1876, Martinyi József 1875—1877 és Materny Lajos 1877-tól a mai napig.

Záradékul ide jegyezzük a tanulók létszámát. 1864|5. évben volt 65 tanuló; 1865(6. 67, — 1866|7. 106,— 
1867(8. 103,— 1868;9. 135, — 1869/70.169, — 1870/71. 150, — 1871|2. 140, — 1872(8.138 öt osztályban, 
1873(4. 140, — 1874J5. 171, — 1875,0. 173 hat osztályban, — 1876/7. 169.

Ha a tanulók táblás átnézetét vallás és lakhely szerint vizsgáljuk, feltűnőnek kell találnunk azt, 
hogy a nyíregyházi illetőségű ág. ev. vallást követő szülők gyermekei aránylag mily gyérszámmal fordulnak 
elő a kimutásbau. Ha ennek okát keressük, nem találjuk azt másban, mint azon érzéketlenségben, közönyösség
ben és meggyőződésben, mely azon emberek sajátja, kik a gymnasiuin-képzést már a legalsóbb osztályokban is 
uraknak valónak s maguk, illetőleg gyermekeikre nézve feleslegesnek tartják, nem lévén képesek belátni, 
hogy nincs az az állás a társadalomban, tehát az ipar terén is, ahol nagymértékben hasznát ne venné, illetőleg 
szükségét ne érezné az ember annak, amit valaki a középtanoda alsóbb osztályaiban nyer.

Adja az ég, hogy az, a ki hivatva lesz e történelmi vázlatot tovább fejleszteni, évek múltán ne ilynemű 
szomorú ténynek felemlitésével végezze be sorait, hanem constatálásával annak, amit mi kivánuuk, hogy 
középtanodánk a vallás és tudományos miveltség, a szív és értelemképzés teréu, magyar hazafias szellemben, 
igaz, őszinte, s nagylelkű pártfogók és elöljárók vezetése mellett, mint teljes fögymnasium virágozzék!

Kelt Nyíregyházán. 1878. év május havában.

Martinyi József.
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Miként az egyes ember életében megkülömböztethetők a fokozatos fejlődés, átalakulás kimagaslóba, 
mozzanatai: úgy a tapasztalás megczáfolhatlan bizonyítéka szerint ez az egyes intézetek, főleg az erkölcsne- 
mesitő műveltséget, terjesztő tanintézetek életéről bátran elmondható. Tanintézetünk a közelmúlt nehány év 
alatt a fokozatos fejlődés mozzanatait már részben átélte, a mennyiben szilárd elhatározás, kitartás de meg 
egyesek ügybuzgó áldozatkészsége folytán hatosztályuvá emelkedett s ezzel párhuzamban a szükséges tan
erőkről is gondoskodott. De mig az osztályok számát illetőleg a fejlődés ugyanazon stádiumában áll a 
gymnasium, addig éppen a tanerőkben mutat folytonos váltakozást az elmúlt nehány év; mert vagy a kímé
letlen halál ragadta el legszebb férfi korban tanodánk jeleseit, vagy ideiglenes alkalmaztatás után, helyüket 
mások foglalók el. „Ez i s k o l a i  év  az,  m e l y r ő l  e l ő s z ö r  m o n d h a t ó  el,  h o g y  k e z d e t é t  
h a t. r e n d e s ,  á l l a n d ó s í t o t t  t a n á r  m ű k ö d é s é v e l  n y i t j a  m eg, a mennyiben Materny 
M. Lajos ur, mint a természettan és mathetis tanára ez évben lett véglegesen alkalmazva és a szokásos 
hívánnyal ellátva.“

Az iskolai év szeptember 3-án vette kezdetét; a felvételi, pót — javító vizsgák két napot vettek 
igénybe, mely idő alatt a tanuló ifjúság rendesen begyült, mi lehetővé tette hogy 6-án már rendes tanítás 
tartassák. Az iskolai év megnyitása a tanári kar, hegyaljai főesperes, és az isk. tanács elnökségének jelenlé
tében szept. 17-én ünnepeltetett, mely alkalommal a törvények felolvastatván megmagyaráztattak. Ettől 
kezdve az iskolai év a három sátoros ünnep alkalmából szokásba vett és az igazgató által engedélyezett 
egy napi szünidő kivételével megszakítás nélkül folyt le.

A téli szigorlatok január 23—30-ig, a nyári szigorlatok pedig junius 13—18-ig tartattak.
Tanodánk ez évi eseményeiből kiemelkedőbb adatok még a kövekezök:
a) A tanári kar azt tapasztalta, miszerint a tanuló ifjúság Írása, úgy szépség, mint olvashatóság 

tekintetében nem kielégítő már pedig a gyakorlati életbe átvitt ezen fogyatkozás csak káros hatású leheti 
azért nem késett a kellő lépések megtételével; mig egy részről több nyelven adott fel számos írásbeli dolgo
zatot, addig másrészről ezen baj gyökeres orvoslása végett deczember 16-án a kormányzó isk. tanácshoz 
fordult, kérelmezvén a hiányok sürgős ki pótlását, minek folytán a szépírás tanítása az algymnásiumban köte
lezőnek mondatott ki. Ezen üdvös intézkedés már a II. félévben foganatosítva lön, s addig is mig ez állás egy 
külön tanerővel betöltetnék, Martinyi József és Materny Lajos tanárok vették át a szép írás tanítását.

b) A testgyakorlatot, mint kötelezőt ez évben ismét Materny Lajos tannár vezette. A gyakorlatokra, 
használt helyiség rendbe hozatott és *ágasbbá tétetett. Több renbeli eszközök kijavíttattak vagy ujjal pótol
tattak. A testgyakorlat kötelessége alól két tanuló volt felmentve orvosi bizonylat alapján,

c) Hogy a tanulók nemes magán foglalkozásban találhassanak szórakozást: Leffler Samu tanár szer
vezte a zenekört melyben a képességgel bírók díjtalanul részt vehettek. Az oktatás csupán a vonóhangszerre 
szorítkozott.

d) A tanuló ifjúság, azon krajczáros gyűjtéseken kivili, melyeket a több év óta fenálló fillér-egylet 
részére eszközöl, még a magyarhoni e. e. e gyámintézete részére is rendezett gyűjtést; az önkéntes adakozások 
utján befolyt összeg 16 frt 82 ki t teszen, mely illetékes helyére lett átszolgáltatva.

e) A gymn. magyar önképző kör ez évben is folytatta működését Leffler Samu tanár vezetése alatt. 
Bár kevés számú tagot számlált, mégis sikerült neki fébr. 3-án egy disz-gyülést rendezni, hol több lelkes. 
taniigybarát előtt szerény működéséről számot adott. A kezdet nehézségeit tekintve a kielégítő ered-- 
ményt, reményt nyújtott jövőben nagyobb szabású várakozások kielégítésére.
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f) Chotvács Ágost tanár ez évben a f r a n c z 1 a n y e l v b ő l  már a második tanfolyamot fejezte be, 
Ü téren is alkalom nyujtátik, hogy a tanulú magát képezhesse. Kívánatra e tárgy a német nyelvvel kapcso- 
latban tanulható csekély lxavi befizetésért.

g) A mű énekben az összes tanuló ifjúság nyert oktatást, szakképzett vezető Nagy Lajos ur által; a 
felsőbb osztályok megkisérték dalkörré alakulni, s haladásukról az év végén megtartott zárünnepélyen 
számolnak be.

h) Nem csekély fontosságú azon intézkedés, hogy a számas nem protestáns növendék vallástani 
oktatása — mely eddig az illető vallástanitók magánlakásán történt — ez évben a gymn, helyiségében 
tartatott. Isk. tanácsunk szívesen átengedte e czélra az épület tantermeit. Ezzel összefüggőleg jfelemlitem, hogy 
Ngs. Zsendovics József kanonok, az egri érsekimegye által megbízott tanfelügyelő, — bár működési körén 
kívül esett — szives volt a gymn. rom. kath. hitvallású növendékeket april hó elején meglátogatni, kiket ő, az 
igazgató és hittanár jelenlétében mély paedagogiai tapintattal a kölcsönös testvéri szere tetre, szorgalomra és 
saját hitelveik iránti hűségre serkentetett. Ezt jól esik felhoznom különösen azért, hogy tanintézetünk 
határozott protestáns iránya és jellege mellett, más hitfelekezetü tanulók is kellő oktatás és felügyeletben 
részesülnek vallásukat illetőleg.

i) A természetrajzi ismeretek gyarapítása végett a környéken megejtett kirándulások sikerültek, 
a mennyiben az időjárás kedvező volt. — Ezen kirándulások Szlaboczky Imre tanár vezetése és felügyelete 
alatt történtek.

k) A gymn. és népiskolák majálese május 24-én a Sóstón együttesen tartatott. — A kellemes tavaszi 
nap kedvezni látszott a tanuló ifjúságnak, és sok ártatlan öröm kifejezésére nyújtott volna alkalmat, ha ezen 
örömünuep kelyhébe is nem cseppent ürmöt egy megelőző gyászos esemény, — Ugyanis

l) csak két nappal előbb, május 22-én, kisérte gyászlobogója alatt síri nyughelyére Nyiregyhása város 
fáradhatlan tevékenységű főkapitányját és az ágost, cvang. egyház buzgó isk. felügyelőjét: néhai t. Kralovánszky 
tiyula urat. — Mint felügyelő 1874. februárius 14. óta állott az összes evang. tanodák élén, buzgalommal 
vezetve annak ügyeit mindaddig, mígnem 1878. május 20. alkonyán, munkás élte 60-ik, isk. felügyelői 
állásának ötödik évében tetszett őt az isteni gondviselésnek közülünk kiszólitaui. — Ott állott a gyászos 
koporsó mellett mély megindulás és részvéttel a város ezernyi közönsége, a népiskolák összes növendékei, 
a gymnasium! ifjúság, tanári és tanítói kar, s egyéb városi testületek.

Az az ember, a ki a tudomány és közmivelődés szolgája, támogatója, anyagi tehetsége szerint a szegény 
"sorsú tanulók pártfogója volt, a hálás kegyelet ezen végső nyilatkozatát életével kiérdemelte magának.

Béke lebegjen a megboldogult hamvai felett!!
A megboldogult helyére a tanügyterén érdemeket szerzett méltó egyén választatott; P a l á n s z k y  

S ám u e 1 ur személyében. Üdvözöljük őt e téren, honnan mint tanár csak négy év előtt lépett le !
m) A tanuló ifjúság magaviseleté lefolyt tanévben az iskolai törvényeknek megfelelő volt; az elő

fordult kissebb kihágások oka inkább a tanulók éretlenségében, mint rósz akaratában keresendő.
n) A tanuló ifjúság egészségi állapota az uralgó himlő-járvány daczára — két, jó kimenetelű eset 

kivételével — kielégítőnek mondható; azonban a tanári testület egyik tagja Leffler Sámuel april 13. május 
20-ig nagymérvű himlőben szenvedett, mely idő alatt igazgatói tisztét Szlaboczky Imre, tanóráit pedig 
kartársai egymás között megosztva töltötték be, s igy a tanítás semmi hátrányt sem szenvedett.

A tisztelt kartársaknak méltó köszönet buzgó fáradozásukért!
o) Ez évi események legkimagaslóbb pontját kétségkívül azon esemény képezendi. hogy egyházke

rületünk főpásztora: fő tis z te le n d ő  C zékus I s tv á n  supnrintendens ur, junius 19 és 20 án magas látoga
tásával szerencsélteti gymnasiumunkat; az apostol szavai szerint eljöveud, „ h o g y  m e g t u d j a  a mi  
- á l l a p o t u n k a t  és m e g v i g a s z t a l j a  a mi  s z i v e i n k e t . “

Lelki ölömmel várjuk, fogadjuk őt; főpásztori működése legyen áldott, személye pedig szívből 
üdvözölt közöttünk!

p) A nyilvános közvizsgák junius 19. és 20-án tartatnak.
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I s k o l a i  t a n á c s .

j Í L N Ö K S É G :

Paláassfey Samuel isk. felügyelő, Farbakj József lelkész.

Tagok:
B a rllio lo m a c id e f tz  J á n o s  fő esperes,
S á d a ss y  L a jo s  egyh. felügyelő,
I i e r e h r é t i  M ik ló s ,
B eu es  L á s z ló , 
l i k c l s z k y  m á ty á s ,
D r . H c s k ó  P á l ,
.Somogyi G y u la ,
K ajácz J ó z s e f ,
J á n ó s z k y  A n d rá s ,
IH ajerszky  B é la ,
K a c s k a  J á n o s ,
J o sz k a  J á n o s ,
O ltv á n y i E n d r e  gymn. pénztárunk, 
l lö ic z  J ó z s e f  alapítványi pénztárnok,
ISarzó J á n o s  egyh. gondnok.
A gymn sium tanárai és tanitói-kör elnöke.
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V.

Előadott tantárgyak.

I -  O  S  !3  t  á  1  37--

1. Vallás, h. 2 óra. Keresztyén katekizmus. Tk. Baulioffer. Palesztina földrajza s ó-testamentomi bibliai 
történetek. Tk. Varjra J. Tanár: K o v á c s .

2. Latin-nyelv, h. 5 óra. Alaktan, a verba deponentia hajlitásáig megfelelő gyakorlatokkal; szavak 
emlékelése, szótári füzet készítése, a fordítási gyakorlatok elemező taglalása; házi dolgozatok. Tk. Szénássy S. 
Tanár: L e f f 1 e r.

3. Magyar-nyelv, h. 3 óra. Beszédrészek. — Mondattan, egyszerű, bővített, összetett mondat, szórend a 
pontozásról, szótan, kangzóvonzat, szóképzés, megfelelő irálydolgozatokkai és olvasmányokkal. Tk. Erdélyi 
Indali P. Tanár: S z 1 a b 0 c z k y.

4. Német-nyelv, h. 2 óra. Olvasás, irás, határozott és határozatlan névelő, fő és melléknév, számnév, 
névmás, folytonos fordítás, írásbeli gyakorlatok. Tk. Szeműk. Tanár: C h 0 t v á c s.

5. Földrajz, h. 2 óra. Általános földrajzi fogalmak magyarázata. A mértani és természettani földrajz 
elemei. Ázsia, Afrika, Ausztrália világrészek különös leírása az azokban foglalt államok ismertetésével. 
Térkép rajzolás. Tk. Batizfalvy I. Tanár: L e f f 1 er.

6. Számtan, h. 2 óra. Négy alapművelet egész számokkal. Szétbontás, összevonás. Közönséges és tizedes 
törtek. Tk. Mocnik-Szabóky. Tanár: S z l a b o c z k y .

7. Mértan, h. 2 óra. Vonalok, szögek, háromszögek. Tk. Mocnik-Szabóky. Tanár: K o v á c s .
8 . Állattan, h. 2 óra. Emlősök, madarak, hüllők, kétéltűek, halak, bogarak, pikkelyröpüek. Tk, Krisch. 

Tanár: S z l a b o c z k y .
9. Szépírás, 1). 1 óra. Tanár: M a r t i n y i.
10. Rajz, h. 1 óra. Landau és Schröder vezérfonala szerint. Tanár: M a r t i n  yi.
11. Ének, h. 2 óra. Tanár: N a g y  L a j o s .
12. Testgyakorlat, h. 2 óra. Szabadgyakorlatok állásban, járásban, futásban, ugrásban. Szergyakor

latok. Tanár: M a t e r n  y.

Z Z .  O  s a t ä l  37*.

1. Vallás, mint az első osztályban.
2. Latin-nyelv, h. 5 ó. Az alaktan ismétlése és befejezése, tehát: verba deponentia, inchoativa, anomala, 

defectiva, inpersonalia. Adverbia. Praepoútiones. Conjugatio. Fordítási gyakorlatok, összefüggő szakaszok 
emlékelése, szótári füzet készítése, házi dolgozatok. Tk Szénássy S. Tanár: L e f f 1 e r.

3. Magyar-nyelv, h. 3 ó. Szóragozás, a helyesírás általános szabályai, olvasmányok, költemények 
szavalása. Tk. Mártonfy Márton. 0. K. Erdélyi Indali P. Tanár: S z l a b o c z k y .

4. Német-nyelv, li. 2 ó. Az első osztályban tanultak ismétlése mellett a szerzett ismeretek kibővítése 
a segéd és a gyenge s erős igék ragozásának megismertetése. Folytonos fordítás. írásbeli gyakorlatok. Tan
könyv: Szemák. Tanár: C h o t v á c s ,

5. Földrajz, h. 3. ó. (első félévben) Európa földrajza, Magyarország és Ausztria kivételével. Ázsia és 
Amerika földrajza. Térképkészités. Tk. Batizfalvy. Tanár: M a t e r n y.
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6. Történet, h. 3 6. (második félévben) Ó-kor. Assyria, Babylónia, Egyptom, Görögország, és Róma, 
története a királyok alatt. Graecia és Itália térképeinek rajzolása. Tk, Zsilinszky. Tanár: M a t e r n y.

7. Számtan, h. 3 ó, (első félévben) Viszonyok, arányok; egyszerű és összetett hármas szabály, százalék
számítások. Tk. Mocnik-Szabóky. Tanár: S z l a b ó c z k y .

8. Mértan, h. 3 ó. (második félévben) Négy és sokszögek szerkesztése s főbb tulajdonoságainak 
ismertetése. Területszámitás. Sokszögek átalakítása. Egyenes vonalok arányossága és háromszögek hason
lósága. Tk. Mocnik-Szabóky. Tanár: M a t e r uy.

9. Természetrajz, h. 3 6. (első félévben) ásványtan. (II. félévben) növénytan Tk. Krisch I. Tanár: 
S z l a b ó c z k y .

10. Rajz, h. 1. ó. Landau és Schröder vezérfonala szerint. Tanár: M a r t i n y i.
11. Szépírás, h. 1 ó. Tanár: M a r t i n y i.
12. Ének, h. 2 ó. Tanár: N a g y  L.
13. Testgyakorlat, mint az első osztályban. Tanár: M a t e r n y. M. Lajos.

XXX. Osztály.

1. Vallás, h. 2 óra. Egyháztörténet a soproni kiadás szerint. Tanár: K o v á c s .
2. Latin-nyelv. h. 5 óra. Az alaktan ismétlése. Mondattan, a mondat részeinek egyezéséről; alany, 

tárgy — tulajdonító, — birtok, határozó eset használata; melléknevek, névmások, idők, módok használata, 
megfelelő szó és Írásbeli gyakorlatokkal. Tk. Schulcz — Varga — Phaedrusból 31 mese, szótár készítése, alak- 
tanilag, mondattanilag és verstanilag elemezve, fordítva és emlékelve. Corneliusból Miltiades életrajza for
dítva. Tanár: K o v á c s .

3. Magyar-nyelv. h. 3 óra. Mondattan. A szóvonzat, Költemények. Olvasmányok s az olvasottak mon
dattani elemezése. Tk. Imre S. Olvasókönyv: Baráth F. Tanár: M a r t i n y i .

4. Német-nyelv. h. 2 óra. Az alaktan rendszeresen. Olvasmányok, fordítások, kissebb darabok emléke
lése kötött és kötetlen beszédben. írásbeli gyakorlatok. Tk. Ballagi olv. k. Szemák. Tanár: C h o t v á c s ,

5. Történelem, h. 3 óra. Róma története a császárok alatt. Középkor. Újkor. Tk. Zsilinszky. Tanár: 
M a t  e r n y.

6. Földrajz, h. 3 óra. (I. félévben). A mennyíségtani és természettani földrajz alapvonalai. Tk. 
Schwicker. Tanár: M a t e r n y.

7. Mennyiségtan, h. 3 óra. Első félévben számtan. Betüszámtan hatvány és gyökmennyiségek. Tk. 
Mocznik, Második félévben mértan. A kör, kerülék, mentelék, hajtalék. Tk. Mocznik. Tanár: K o v á c s .

8. Vegytan, h. 3 óra. második félévben. A nem férni elemek és azok vegyületei. Tk. Dékány — Rafael. 
Tanár: S z l a b ó c z k y .

9. Rajz. h. 2 óra. Tanár: M a r t i n y i .
10. Szépírás, h. 1 óra. Tanár: M a t e r n y .
11. Ének, h. 2 óra. Tanár: N a g y  L a j o s .
12. Tcstgyakorlat, h. 1 óra. Szabadgyakorlatok. Rendgyakorlatok. Szergyakorlatok. Tanár: Ma t e r n y .

XT7-. Osztály.

1. Vallás, h. 2 óra, mint a harmadik osztályban.
2. Latin-nyelv, h. b óra. Mondattan, a kötmód, határozatlanmód, a határozatlanmódnak tárgyesettel, a 

parancsolómód, a kettős határozó eset, állapotjegyző és hanyatszó használata, megfelelő szó és Írásbeli gya
korlatokkal. Prosodia metrica. Tk. Schulcz — Varga. — Corneliusból: Miltiades, Hannibal elemezve és for
dítva, Themistocles. Cimon. Aristides Lysander emlékelve is. P. Ovidii Metamorph. lib. III. Thebae alapítása. 
Tanár: K o v á c s .

4*
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3. Magyar-nyelv, h. 3 óra. Mondatkötés. Irálytan, verstan. Mondattani és verstani elemezések, költe
mények emlékelése, írásbeli dolgozatok. Ügyiratok készítése. Tk. Imre Sándor. Olvasó-könyv: Barátli Ferencz. 
Tanár: M a r t i  nyi .

4. Német-nyelv, h. 2 óra. Mondattan: szórend, Olvasmányok, fordítások, nagyobb darabok emlékelése, 
kötött és kötetlen beszédben. írásbeli gyakorlatok. Tk. Ballagj, olv. k. Szemák. Tanár: C h o t v á c s .

5. Földrajz, h. 3 óra, (az első félévben). Magyarország és Ausztria földrajza. Térképkészítés, Tk. 
Miliályfy. Tanár: M a t e r  n y.

6. Történet, h. 3 óra (a második félévben). Magyarország története a honfoglalástól kezdve 1848-ig.
Tk. Szász K. Tanár: M a t e r  n y.

7. Mennyiségtan, h. 3 óra. Első félévben számtan, változatok és csoportulatok tana, összetett hármas 
szabály, kamatos-kamatszámitás, társaság, vegyítés, láncz-szabály, első rendű egy és több ismeretlennel biró 
egyenletek. Tk. Mocznik •— Szász,— mértan, II. félévben; tömörmértan. Tk. Mocznik — Szabóky. Tanár: 
K o v á c s .

8. Természettan, h. 3 óra. A testek tulajdonságai. A részeserők hatása. Hőtan. A testek egyensúlya 
és mozgása. Delejesség. Villauyosság. Hangtan és fénytan. Tk. Greguss Gyula. Tanár: M a t e r n y .

9. Rajz, h. 2 óra. Tanár: M a t e r n y.
10. Szépírás, h. 1. óra. Tanár: M a t e r n y.
11. Ének, h. 2 óra. Tanár: N a g y  L.
12. Testgyakorlat, h. 1 óra. Rendgyakorlatok, különösen oszlopok alakítása, kanyarodás, menetvonalok.

Szergyakorlatok. Tanár: M a t e r n y.

"V. Osztály.

1. Vallás, h. 2 óra. Az újszövetségi könyvek részletesb ismertetése. Egyes könyvek válogatott részei
nek olvasása és magyarázata. Tk. Zsarnay. Tanár: C h o t v á c s .

2. Latin-nyelv, h. 5 óra. C. Julii Caesaris comment, de bello Gallico lib. I-us et IV-us. P. Ovidii Nasonis 
Metamorph. lib. II-us. v. 1—366; lib. IV-us. v. 809—862; Tristium lib. eleg. I, fordítva, elemezve és emlékelve. 
Latin verstan. Iskolai — és házi irálygyakorLok. Kolmar — Svaby „fordítási gyakorlatok.“ Tk. Budaváry I. 
és Veress Ignácz. Tanár : L e f f l e r .

3. Görög-nyelv, h. 4 óra. Az alaktanból főnév, melléknév, igehatározó, névmás, számnév, a rendes 
ómega végzetü igék hajtogatása Curtius kis nyelvtana szerint megfelelő szó és Írásbeli gyakorlatok (60) 
Schenkel kis gyakorló könyvéből. Tanár: C h o t v á c s .

. Magyar-nyelv, h. 3 óra. Költészettan. Költői tartalom, anyag, alak, költői irály s lajai. Verstan. Az 
elbeszélő és leiró költészet. Olvastatott s fejtegettetett több kissebb nagyobb költői mű. írásbeli dolgozatok, 
szavalmányok. Tk. Torkos L. Olv. k. Torkos L. Tanár: M a r t i  n y i.

5. Német-nyelv, h. 2. óra. A verstanból a vers és a rím. Tk. Heinrich. Prózai és költői darabok olvasása, 
fejtegetése és emlékelése. Olv. k. Lüben és Nacke. Házi dolgozatok. Tanár: C h o t v á c s .

6. Történelem, ó-kor. h. 3. óra. Tk. Szilágyi S. Tanár: M a r t i n y i .
7. Mennyiségtan, h. 4 óra. A) A l g e b r a :  az alapműveletek algebrai mennyiségekkel. Első rendű 

határozott egyenletek egy ismeretlennel. A számok elmélete. Közönséges törtek. Arányok és arányiatok Tk. 
Mauriiz R. — B) M é r t a n : síkmértanból a vonalok, szögek, három, négy és sokszögekre vonatkozó tételek- 
Körtan. Területmérés. Körmérés. Tk. Ábel Károly. Házi dolgozatok száma: 127; isk. dolgozatok száma 96. 
Tanár: hl a t e r n  y.

8. Vegytan, h. 3 óra. (1-ső félévben) fémek és vegyületeiu. Szerves vegytan. Tk. dr. Dékány Rafael. 
Tanár: S z 1 a b o c z k y.

9. Ásványtan, h 3 óra. (2-ik félévben) Tk. Kriesch I. Tanár; S z l a b o c z k y .
10. Testgyakorlat, mint a negyedik osztályban.
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VI. Osztály.
1. Vattás, li. 2 óra. Mint az ötöd k osztályban.

i 2. Latin-nyelv, li. 5 óra. C. Sallust. Crispi „de bello Jugorthiuo“ 1—77 caput fordítva, emlékelve, ezen
kívül számos válogatott, szakasz forditása és magyarázása. — P' Virgilii Maronis „Aendeidos“ lib. I-us v. 
1—305; lib. II-us lib. 1— 161 ; Bucolica, Ecloga. I. Titirus et V. Ecloge: Daphnis. — Cicero oratio pro Archia 
poéta, — részletesen taglalva és emlékelve. Fordítások: Kolmár Svabi szerint. Irálydolgozatok. Tankönyvek 
Virgilius aeneise, Veress Ignácz; Sallust: Holub Mátyás. Tanár: L e f f 1 e r.

3. Görög-nyelv, h. 4 óra. Alaktau a mi és rendhagyó ómega végzetü igék, szóképzéstan Curtius, Kiss 
nyelvtana szerint. Megfelelő szó és írásbeli gyakorlatok (40) Schenkel, Kiss gyakorló könyvéből. Olvasmány 
az 1. félévben Schenkel, Kiss gyakorlókönyvéből összefüggő prózai s költői szakaszok; a 2-ik félévben 
Xenophon, Schenkel-Horvát Clireslomathiájáből Anab, I. és Cyrop. I. könyve válogatott fejezeteinek elemezése 
fordítása s részben emlékeivé. Tanár: C h o t v á c s.

4. Magyar-nyelv, h. 3 óra. Költészettanból: az alanyi költészet. Tan és olvasó könyv Torkos L .— 
Szónoklattan. Szónoki müvek olvasása s fejtegetése. írásbeli dolgozatok, szavalmányok. Tan és olvasó könyv : 
Verbőczy István. Tanár: Mar t i nyi .

5. Némft-nycly, h. 2 óra. Verstanból a strófa-alakok. Tk. Heinrich. Prózai és költői darabok olvasása 
fejtegetése és emlékelése. Olvasó-köny: Lüben és Nacke. Házi dolgozatok. Tanár: C h o t v á c s .

6. Történelem, h. 3 óra, Közép kor, Tk. Szilágyi. Tanár: M a r t i n y i.
7. Meunyiscgtan, li 3 óra. A) Algebra: Az alsó műveletek ismétlése. Hatványozás és gyökvonás. Loga- 

rithmusok. Elsőrendű határozott egyenletek egy és több ismeretlennel. Tk. Mauricz R. Algebra és Wittstein 
Bajusz: Szorszám és szegletül, táblák. B) Mértan: Stereometria. Tk. Mocnik-Szabóky. Házi dóig sz. 114; isk. 
dóig. sz. 74. Tanár: M a t e r  n y,

8. Állattan, h 3 óra. I ső félév. Tk. Pap János. Tanár: S z l a b o c z k y .
9. Nővén)tan, h. 3 óra. II-ik félév. Tk. Pap János. Tanár: S z l a b o c z k y .
10. Testgyakorlat, h. 2 óra, mint a negyedik osztálban.

J e g y z e t .  A üranczia nyelv, mint szabad tárgy taníttatott két folyamban. I-sö folyam, h. 3 óra. Az egyszeri! mondat 
Mondatrészek. Mondattan alapján az alaktan elemei, jelesen az ige személyragozása, az idő és módielzők megkülönböztetése. A 
főnév és névelő ejtegetése. A melléknév és számnév, 40 franczia-német gyakorlat fordítása. II. folyam, 3 óra. Bővített mondat: 
1) a jelző (melléknév, birtokos mutató névmás és számnév,) 2) a tárgy-, 3) a részes tárgy, 4) az egyszerűbb határozók. Az alak
tanból különösen az igeragozás; 75 franczia-német gyakorlat ford tása, Tk. Plötz. Tanár: C h o t v á c s .  Ez évben 12 tanuló 
látogatta ez órákat csekély havidijért.

VI.
Gyinnasiuml önképző-körök. Filléregylet.

A tanulás komoly munkája mellett ifjúságunk érettebb tagjai örömmel látogatták a keblükben 
fennálló köröket, melyekben leikök felüdiilt, szivök nemesült s uj erőt rugékonyságot kölcsönzött az erkölcs- 
nemesitő tudományokkal való foglalkozáshoz. Ilyenek voltak:

1. A magyar önképzö kör, Leffler Samu tanár vezetése alatt, ez évben második évre állt fen, csendes, 
de fokozatos haladást jelző működésével. Tagjai voltak az V—VI. osztály növendékei. Tisztviselői: Benczúr 
Báliut alelnök; Riszdorfer János jegyző. Huppert Jakab titkár és Lényei Dénes pénztárnok, kire a könyvtár 
kezelése is bízatott. Működését jellemzik a következő adatok: 38 gyűlésen 69 mü biráltatott meg; ezek közül 
8 az érdemkönyvbe vétetett, 9 pedig megdicsértetek; szavalat történt 55. Pénztári 22 frt 70 kr bevételéből 
a „Természet“ és „Vasárnapi Újság“ lapokat járatta, és hasznos könyveket hozatott.

2. A dalkör,Nagy Lajos énektanár vezetése alatt hetenként kétszer gyakorolta magát a4h'angumüénekben.
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A zenekör, e tanév második felében szerveztetek Leffler Samu tanar által, ki hetenként 2 órában ok
ta tta  az ebben önkent résztvevőket úgy az elmélet, mint gyakorlatban. Hegedülni tanult 19.

4. Midőn az ifjúság öntevékenységi szelleméből kifolyó társulatokról van szó, jól esik felemlíteni azon 
egyletet, mely „Fillér-egylet“ név alatt tanodánkban már több év óta fenáll, vallásfelekezeti kőlömbség nélkül 
jutalmazván a kitartó szorgalmú és jó megaviseletü tanulókat. A gyűjtéseket ez évben is magok a tanulók 
eszközölték Szlaboczky Imre tnuár felügyelete alatt. Á hetenként befizetett krajczárokból 54 frt 20 kr gyűlt 
be és osztatott ki érdemes tanulók közök,.

VII.

Jótétemények, ösztöndíjak, gyűjtések.
1. A szegénysorsu tanulók közül ezen tanévben a következő tanulók részesültek fél-tandij elengedésben: 

Feuerlicht Salamon, Hunsdorfer János VI., Mráz Gyula, Mezey János V., Kubacska István, Mráz Sándor, 
Tiszovszky Dániel IV., Tamás Gyula III. Egész tandíj elengedésben részesült Czinkoczky András II, és Kazár 
Dániel I. Fitkouidesz Elek I. oszt, tanuló. Elengedett összeg 105 frt.

A felső elemi iskolából gymnasiumba lépő 3 jeles tanuló: Dietz Lajos, Kazár Dániel, Tiszószky Gábor 
egyenkint 5 frtnyi segélyt kapott.

A gyinn. alapra fizetendő egy frt elengedtetett tizenegy tanulónak. Ezek: Kubacska István, Géczy 
Győző, Mezey János. Feuerlicht Salamon, Tiszószky Dániel, Fitkonidesz Elek, Barna Miklós, Fodor Gáspár, 
Hunsdorfer János, Mráz Gyula, Czinkoczky András.

2. A Szekeres-féle 50 irt ösztöndíjból jutalmat nyertek: Kubacska Istváu IV., Mráz Sándor IV., 
Tiszószky Lajos II. 10—10 frtot; Riszdorfer János VI., Tiszószky Dániel IV., Kacska Sándor II., Dietz 
Lajos I. oszt, tanulók 5—5 frt.

3. A Groska-féle alapítványból rajzolásban való előhaladásért Szegedy Miklós és Nádassy Kálmán IV. 
oszt, 5—5 frttal lettek jutalmazva.

4. Kikelszky Andor-félc alapítványból a következő három jó erkölcsű és szorgalmas tanuló jutalmazta
tott: Benczúr Bálint VI. oszt, 15 frt; Morauszky Ferencz III. oszt. 10 frt; Mráz Gyula V. oszt. 5 frt.

5. A „bajusz-Kör“-féle 100 frtos alapítvány kamatait 8 frt, Huppert Jakab VI. oszt. tan. nyerte 
ösztöndíjul.

6. A fillér-egylet számára eszközölt 54 frt 20 kr gyűjtésből jutalmat kaptak a következő tanulók 
Feuerlicht Salamon VI. oszt. 10 frt; Ibrányi Mihály V. oszt. 5 frt, Szegedy Miklós IV. oszt. 5; Tamás Gyula
III. oszt. 5 frt; Hinsenhamp Otto I. oszt, 5 frt; Okolicsányi László II., Virágh Andor III.. Grünbaum Géza és 
Gredig Károly L, mint szorgalmas és jó magaviseletü tanulók jutalomkönyveket nyertek.

7. Tankönyvekkel segélyeztettek a következő szegénysorait tanulók: Czinkószky András II, Tiszószky 
Dániel IV, Strohmayer Pál, I, Kvaszny József I. oszt.

8 . Az „Adományok“ rovatában jelzett, Materny L. tanár által gyűjtött 20 írtból a testgyakorlati 
vizsga alkalmával a múlt isk. év végén következő tanulók részesültek: Kovács Kálmán, Hönsch Miklós, Both 
Endre, Riszdorfer János, Szeszich Béla, Révész Imre, Fekete Imre és egy elemi isk. tanuló két-két frt, Risz- 
dorfer Imre, Kreisler Ignácz, Kreisler Benő, Janovicz Iguácz egy-egy forint.

9. Méltónak tartom itt a feljegyzésre még azt, hogy Nyíregyháza város hatósága által kezelt „Haczel 
Márton-féle“ alapítványból ez évben tanodánk egyik növendéke: Novák Márton II. oszt. tanuló 180 frt 
segélyben részesült. Az alapítvány családi jellegű, de a családhoz tartozók hiányában idegenek is élvezhetik.

10. Egy valaki két ezüst forintot te tt le az igazgatótanárnál azon czélból, hogy ezzel egy iparkodó 
jó magaviseletü II. osztálybeli tanulót jutalmazzon, mint ilyen, a két ezüst forintot Szénfy Gyula nyerte el.

A magyarhoni e. e. e. gyámintézet javára 16 frt 82 la t gyűjtött a tanuló ifjúság.
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A) (Jpmnasiurni museum.
I. Természetrajz! gyűjtemény áll: kitömött emlős és madár 40, csontváz 3, kagyló és csigaház 68, állat 

borszeszben 56, 10 szekrényben elhelyezve 3000 rovar, burány 12; növénygyűjtemény 2000, ásvány 600, 
kövület 30 darab.

A természetrajzi gyűjtemény számára adakozott: Materny M. Lajos ur 6 darab különböző ásvány 
igen szép példányát; Köhler J. ur egy tapló-ljk gombát (polyporus fomentarius) — sajátos növésű. A takarék- 
pénztár egy, homokkal bevont nyulláb-szárcsont alakú kövületet. Az V. osztályból: Ibrányi Mihály, Mrás 
Gyula, Sáry Sándor, Pólyák Lajos, Goldstein M. és Jóna Elek tanulók nagy gonddal készített jegeczmintáikkal 
gazdagították museumunkat.

Összegezve: á lla ttan i...................................   3181 darab
n ö v é n y ...........................................................................  2000 ,,
ásvány ...........................................................................  606 „
je g e e z m in ta ...................................................................  202 „

a természetrajzi gyűjtemény áll összesen . . . 5989 darab.
II. Termcszettani szertár áll 83 darab 800 frt értéket képviselő eszközből. — Ez eszközök müértő 

gépész által a tanév elején rendbe hozattak, a hiányosak ujjal pótoltattak.
III. Vegytani szertár 56 darabbal. A kísérletekhez szükséges anyagok annak idején meghozattak és 

felhasználtattak.
IV. A régiség és éremtár ez évben lett megfelelő szekrényben elhelyezve és rendezve. — Van benne 

5 urna részben üres, részben a benne talált csontokkal telve; kisebb-nagyobb bronzkarperecz és gyűrű 12 drb; 
érem és pénz 217 db. Összes állomány 234 db. Szaporodott ajándék utján: Mikecz János ügyvéd ur 1 db 
„emlékpénz a magyar orvosok és természetvizsgálók XIX. gyűléséről,“ egy db József nádor jubileuma 
alkalmából nyomott érempénz, Czincz Zsiga gymn. tanuló 4 db érempénzt; egy, 1848-ki forintos bankjegyet; 
Rohlicz Ignácz gymn. tanuló 1 db rézpénzt ajándékozott.

B) (jymnasiumi könyvtár.
1. A gymn asinini nagy könyvtár áll 1678 kötetből; szaporodott:
a) v é t e l  u t j á n ,  azon 50 frt összegből, melyet az isk. tanács tudományos szaklapok és munkák 

beszerzésére a tanárok rendelkezése alá bocsátott. Meghozattak: Középtanodai országos tanár-egylet köz
lönye;— Magyar tanügy; Magyar nyelvőr; Természet; Egyház-iskolái lap; Philologiai Közlöny; Természet- 
tudományi társulat közlönye és kiadványai. Zeitschrift für math, und naturwissenschaftlichen Unterricht in 
Gymnasien, und Real Schulen; v. Hoffmann Prof, in Freiburg, „A magyarországi felsőbb és középtanodák 
névkönyve, Felsmann Bartal. — Tápszerek, Smith Eduárd:

b) a j á n d é k  u t j á n  a következő müvekkel szaporodott a könyvtár: a Franklin-Társulat által 
küldetett: Németnyelvtan II. rész. Hoffmann Mór. Összehasonlító természettani földrajz. Dr. Roth Samu. — 
Összehasonlító földrajz, Reguinyi Géza. Olvasmányok a gymn. s reáltanodái alsóbb oszt. számára. Szvorényi 
József. — Mexico felfedezése és meghódítása. Görög regék, Cox után Komáromy Lajos. Szemléltető alaktan
1. és II. rész; Szabó Ignácz. Mathematical feladatok Marthus után Császár K.

2. Az ifjúsági könyvtár áll 287 kötetből.

VIII.
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3) A „magyar önképző-kör“ könyvtára, mely csak ez évben alapittatott 120 kötetet számlál, melyek 
közül 89 ajándékoztatott 31 kötet pedig vétel utján szereztetett.

Összegezve: nagy k ö n y tá r................................ 1678 kt.
ifjúsági „   287 „
m. ölik. k ö r ...................  120 „

Az összes könyvtári á llom ány .................. 2085 át.

C) ^Eíjyéb tanszer-gyűjtemények.
1) A földrajz tanításához 3 földgömb 25 különféle térkép, 1 drb planetarium, 1 déb Tellurium. Össze

sen 30 darab.
2) Rajz és Tornaeszközök a szükséghez képest lehetőleg kellően megszerezve.

IX.
Uj alapítványok. Adományok.

a) Tanodánk fejlődésével és emelkedésével, úgy látszik fozatosan fejlődik és növekszik a tanügy 
iránt érdeklődő közönségünk nemes buzgósága és áldozatkészsége. Újabb bizonysága ennek azon alapítvány, 
mely az isk. tanácsnak 1878. május 3-án (u. a. jk 52 p.) jelentetett, be Somogyi Gyula ur, mint a Zsiska örökö
sök meghatalmazottja által, mely szerint néhai Zsizska Mihály és neje szül. Gráf Erzsébet 500 forintot adomá
nyoztak a gymnasiumnak azon czélból, hogy ezen alapítvány kamataiból két jó magaviseletü, szorgalmas 
tanuló jutalmaztassák.

b) Helybeli könyvkereskedő Fraenkel B. ur a szegénysorsu tanulók részére 9 frt 60 kr értékű tan* 
könyvet volt szives kiosztás végett ajándékozni.

c) Miután a múlt évi értesítőben a közvizsga napján lefolyt eseményeket— annak korábbi megjele
nése miatt — jelezni nem lehet, tt, örömmel említem meg miszerint Materny L. tanár az érdeklődő tanügy- 
barátoktól 20 frtnyi összeget gyűjtött az ügyes gyinnastikusok megjutalmazásáta, mely összeg 1877. jun. 29-én 
a testgyakorlati vizsga alkalmával ki is osztatott.

Ámbár a jó cselekedet már magában eléggé meg van jutalmazva és semmiféle elismerő köszönetre 
nem szorul, mindamellett legyen szabad ez utón is mély köszönetünk( t kifejezni az intézet részóről a nagy
lelkű alapitványozók és adakozók iránt.

X.

T a n u l ó k  n é v s o r a .

I. Osztály.

1. Babicz András, ág. ev. Nyíregyháza.
1. Boer József, h. h. Kővárvidéke.
3. Csécsi Lajos h. h. Nyíregyháza.
4. Dietz Lajos ág. ev. Nyíregyháza.
5. Fitkonidesz Elek h. h. Fábiánháza, Szatmár.

6. Fodor Gáspár h. h. Nyíregyháza, kimaradt I-ső
félévben.

7. Fürer Ignácz m. v. Nyíregyháza.
8. Géczy Győző r. k. Ibrány. Szabolcs.
9. Gredik Károly h. h. Nyíregyháza.
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10. Greksa Lajos r. k. Hugyaj, Szabolcs.
11. Grósz József in. v. Nyíregyháza.
12. Gruden Ernő r. k. Nyíregyháza.
13. Grünbaum Géza m. v. Nyíregyháza.
14. Gyiskó S 'indor ág. ev. Nyíregyháza.
15. Hinseiikanip Otto r k. Krompach Szepes.
16. Hoffmann Béla m. v. Nyíregyháza.
17. Janovitz Tgnácz m. v. Nyíregyháza.
]8. Jéna Gyu'a h. h. Oros Szabolcs.
19. Kazár Dániel ág. ev. Nyíregyháza kimaradt.
20. Kölni Samu ni. v. K.-Varda Szabolcs.
21. Kramer Zsigmond m. v. Ny.-Bogdány Szabolcs.
22. Kvaszai József r. k. Nyíregyháza.
23. Megujesz András r. k. Napkor Szabolcs kimaradt

az első félév s égével.
24. Mikó Albert h. h. Túra Szabolcs.
25. Molnár Jenő r. k. Mogyorós „

26. Molnár Lajos, r. k. Mogyorós, Szabolcs.
27. Morgenstern Dávid m. v. Nyíregyháza.
28. Nagy Sándor ág. ev. Nyíregyháza.
29. Ottmayer Bertalan li. h. Ny.-Bogdány Szabolcs.
30. Pulii József ág. ev. Nyíregyháza
31. llötli Gyula m v. Nyíregyháza.
32. Ruzsony Pál r. k. Nyíregyháza.
33. Scholcz Vilmos ág. ev. Tálya Zemplén.
34. Siitz Gusztáv ág. ev. Gölniez-bánya Szepes.
32. Simák Tamás r. k. N.-Halász Szabolcs.
36. Steványik András ág. ev.
27. Strohmayer Pál r. k. .Királytelek Scabo'cs
38. Tangel Géza r. k. Budapest'.
39. Tiszószky Gábor ág. ev- Nyíregyháza.
40. Török Gyula li. h. Nyíregyháza.
41. Virányi Ferencz r. k. Vencsellő Szabolcs.

91 a g á n ( a mi ! ó k :
42. Jármi Elemér, r. k. Bezdéd, Szabolcs.
43. Jármi Zoltán r. k . , „ „

44. Li; lit man Emil, in. v. T.-Eszlár, Szabolcs.
45. Ehrenreich Sándor in. v. T.-Eszlár, Szabolcs,

II. Ossstáuljr.

21. Major Pál, r k. Nyíregyháza.
22. Mandel Menyhért, m. v. Kótaj, Szabolcs.
23. Mauricz Emil, ág. ev. Gölniczbánya, Szabolc
24. Nikelszky Sámuel, ág. ev. Nyíregyháza.
25. Novak Márton, r. k. Oros, Szabolcs.
26. Okolicsányi László r. k. Karász, Szabolcs.
27. Palugyai Zsigmond r. k. Hugyaj „
28. Papp János, r. k. Vencsellő. Szabolcs.
29. Bocitliez Ignácz ni. v. Mándok, Szabolcs.
30. Stróbel József r. k. Diószeg, Bihar.
31. Szel!ák Mihály, r. k. Nyíregyháza.
32. Szentmariai Gyula, r. k. Zalkod, Szabolcs
33. Szénfy Gyula, ág. ev. Nyíregyháza.
34. Szutórisz Róbert, ág. ev. Béla, Szepes.
35. Takács Miklós, r. k, Nyíregyháza.
36. Tiszószky Lajos, ág. ev. Nyíregyháza.
37. Trux Miklós r. k. Tasnád, Szilágyság.
38. Vay Jenő, r. k. Roliod, Szbolcs.
39. Weinberger Sándor in. v. Eperjes, Sáros.
40. Weisz Lajos m. v. Nagy-Kalló, Szabolcs.

1. Barzó István, ág. ev. Nyíregyháza.
2. Bruschek Samu, r. k. N.-Bőcze, Göraör.
3. Czizevszky István g. k. Balyr, Szabolcs.
4. Czincz Zsigmond m. v. Nyíregyháza.
5. Czinkóczky András ág. ev. Nyíregyháza.
6. Elek László, r. k. Bogdány, Szabolcs-
7. Eszéky Ödön, h. h. N.-Kálló, Szabolcs.
8. Fekete Imre, r. k. N.-Kálló, Szabolcs.
9. Goldstein Kálmán, m. v. Nyíregyháza.

10. Greczinacher Gyula ág. ev. Sz.-Béla, Szepes.
11. Grósz Dezső m. v. Kemecse, Szabolcs.
12. Grünberger Endre, m. v. Nyíregyháza.
13. Hartstein Miklós, m. v. Nyíregyháza.
14. Huppert Lajos m. v. Nyíregyháza. Kimaradt az I.

félévben.
15. Jánószky Endre, ág. ev. Nyíregyházán.
16. Jármy Gyula, li. h. Laskod, Szabolcs.
17. Kacska Sándor ág. ev. Nyíregyháza.
18- Kappal Frigyes r. k. Becs, Ausztria.
19. Kovács Győző, h. h. Nyíregyháza.
9n TTransT: Vilmnq. m. v. Nvirep-vliáza.

III. Osztály.
3. Flegmáim Sándor, m. v. Nyíregyháza.
4. Fodor Zoltán ág. ev. Téglás, Szabolcs.

5

1. B írucli Gyula, m. v. S '.-Péter, Borsod.
2. Czizevszky Gyula g. k. Bulj*, Szabolcs.
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5. Freid József m. v. T.-Lök, Szabolcs.
<3. Groák Ödön, ni. v. Nyíregyháza.
7. Janovitz Sámuel, m. v. Nyíregyháza.
8. Jármy László h. h. Keres, Szabolcs.
9. Jóiia Ferencz, h. h. Oros, Szabolcs.

10. Kain József, in. v. Nagy-Kiló, Szabolcs.
11. Klein Mihály m. v. Nyíregyháza.
12. Kovács Gyula, ág. ev. Nyíregyháza.
13. Kreisler Benő, m. v. Nyíregyháza.
11. Márky Béla, h. h. Nyíregyháza.

15. Moravszky Ferencz, ág. ev. Nyíregyháza.
16. Négyessy István, h. h. Bárcza, Abauj.
17. Riszdorfer Imre, ág. ev. Nyíregyháza.
18. Szoboszlay József, h. h. N.-Kállö, Szabolcs.
19. Szoboszlay Sándor, h. n. N.-Kálló, Szabolcs.
20. Tamás Gyula, r. k. Nagy lda, Szabolcs.
21. Trux Béla, r. k. Tas nád, Szilágyság.
22. Virágh Andor, r. k. N.-Kálló, Szabolcs.
23. Weisz Bernát, m. v. N.-Kálló, Szabolcs.
24. Zabrinszky Gyula, r. k. Debreczen, Hajdú.

. l l a g ú n t a u u l ó k :
25. Bleuer Samu, m. v. Ibrány, Szabolcs. 26. Fried Adolf, m. v. Levelek, Szabolcs.

27. Fried Iguácz, m. v. Levelek, Szabolcs.

X“\7\ Osztály.
1. Barna Miklós, g. k. Oros, Szabolcs.
2. Bóuis Zsigmond, h. h. Nagyfalu, Szabolcs.
3. Engländer Bertalan, ni. v. Nyíregyháza.
4. Groak Sándor, ra. v. Nyíregyháza.
ő. Guttmann Sámuel, m. v. Tálya, Zemplén. 
0. Hartstein Mór, m. v. Oros, Szabolcs.
7. Ibráuyi Miklós, r. k. Nyíregyháza.
8. Járossy Sándor, r. k. Nyíregyháza,
9. Király László, g. k. Nyíregyháza.

10. Kubacska István, ág. ev. Nyíregyháza.
1 1. Mráz Pál, ág. ev. Nyíregyháza.

12. Mráz Sándor, ág. ev. Nyíregyháza.
13. Nádassy Emil, ág. ev. Nyíregyháza.
14. Nádassi Kálmán, ág. ev. Nyíregyháza.
15. Révész Imre, r. k. Kaplon, Szatmár.
16. Rosenbaum Jenő, m. v. Demecser, Szabolcs.
17. Sesztay Dezső, g. k. Nyíregyháza.
18. Szegedy Miklós, g. k. Nyíregyháza.
19. Szeszich Béla, r. k. Nyíregyháza.
20. Tiszószky Dániel, ág. ev. Nyíregyháza.
21. Weitzner Jenő, m. v. Kemecse, Szabolcs.

Ma g á n t n u u l ó :
22. Lichtmann Vilmos, m. v. Tisza-Eszlár, Szabolcs.

1. Goldstein Miklós, m..v. N.-Kalló, Szabolcs.
2. Ibrányi Mihály, r. k. Nyíregyháza.
3. Jóna Elek, h. h. Oros, Szai>olcs.
4. Kellner Jenő, in. v. Király Darócz, Ung.
5. Klein Jenő, m. v. Nyíregyháza.
<5. Korács Sándor, h. h. Nyíregyháza. Kilépett az 

félévben.

7. Mezey János, h. h. Nyíregyháza.
8. Mráz Gyula, ág. ev. Nyíregyháza.
9. Palánszky Miklós, ág. ev. Nyíregyháza.

10. Pólyák Lajos, r. k. Nyíregyháza.
11. Pollátsek Sámuel, m. v. Tálya, Zemplén.

1. 12. Sáry Sándor ág. ev. Nyíregyháza.
13. Sztatkiewicz Adolf, r. k. Nyíregyháza.

"V. Osztály.

VI. Osztály.
1. Benczúr Bálint, ág. ev. Nyíregyháza,
2. Both Endre, r. k. N.-Kapos, Ung.
3. Feuerüclit Salamon, m. v. Tálya, Zemplén.
4. Honsch Miklós, ág. ev. Nyíregyháza.

5. Hunsdorfer János ág. ev. Béla, Szepes, kilépett
az I. félév végével.

6. Hupert Jakab, m. v. S.*Ujhely, Zemplén.
7. Kreisler Ignácz, ni. v. Krakkó.
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8. Lényei Dénes, ág. ev. N.-Kálló, Szabolcs, 10. Riszdorfer János, ág. ev. Nyíregyháza.
9. Nádassy Dezső, ág. ev. Nyíregyháza. l l .  Sziklássy Géza, r. k. Tarczal, Zemplén.

M a g á n t a n u l ó :
Hadák Lajos, ág. ev. Nyíregyháza.
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{Statistik, kimutatás a gymii. tanulókról.
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A jövő lH7 *o-líi tanévre vonalközök.

A jövő tanév szeptember 2-án veszi kezdetéi; a beiratások 2—4-ig tartanak, ugyanekkor vétetnek 
fel a pót és javító vizsgák; 5-én rendes előadás tartatik.

A t. szülők arra kéretnek, hogy gyermekeikkel beiratás alkalmával úgy az igazgató, mint illető osz
tálytanárnál személyesen jelenjenek meg a szükséges adatok hiteles bevallása végett.

Tudomásukra hozom a t. szülőknek, hogy a tápintézet (alumneum convictus) megnyitása, az isk. 
tanácsnak f. év junius hó 4-én tartott ülésén kimondatott, mi czélból könyöradományok gyűjtése végett a 
gymn. érettebb ifjai küldetnek ki, kiket és tanodánkat nagybecsű pártfogásukba melegen ajánlunk. A felvétel 
részletesebb módozatai és a feltételek annak idején hirlapilag hozatnak a t. szülők tudomására.

Jövő év i i g a z g a t ó : C h o t v á c s  Á g o s t  leend.
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