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i.

A gymnasium kormányzata,
A gymnasium élén Nyíregyháza városának 1801. évi 

október hó 29-kén kelt alapitó-levele szerint, a hegyaljai 
ágost. hitvallású egyházmegye világi felügyelőjének hármas 
kijelölése folytán, a kebelbeli ág. ev. egyház presbyteriuma 
által 0 évre választott 12 tagból álló kormányzó tanács áll.

Az 1883. évi februárhó 11-kén megválasztott gymnas, 
tanácsosokon kívül hivatalból tagjai a kormányzó tanácsnak 
az egyháznak mindkét lelkésze, úgyszintén az egyházi fel
ügyelő, mint az egyház tulajdonjogának kifejezői, nemkülön
ben az intézet tisztviselői s a tanári kar.

G^nasiumi felügyelő :

Palánszky Sámuel, ügyvéd.

-A gymnasinmi tanács tagjai:

Bar tholo maeidesz János t. b. főesperes. Farbaky .József lel
kész, egyházkerületi főjegyző, Bar zó János iparos, Bancs 
László ügyvéd, városi tanácsos, Déry Károly városi számvevő, 
Jánószky András iparos, Kerekréthy Miklós városi főkapitány, 
Májerszky Béla egyházi felügyelő, városi főjegyző, dr. Meskó 
Pál városi főorvos, dr. Meskó lAszló városi tiszti-ügyész, 
Nádasi Mihály földmives gazda, Sexty Gyula ügyvéd, városi 
tanácsos, Somogyi Gyula királyi közjegyző, Szopkó Alfréd 
gyógyszerész, gymn. pénztáros, Zomborszky János földmives 
gazda; a gymn. rendes tanárok.

A gymn. tanács jegyzője :

Left!er Sámuel r. tanár.



Adatok a gymnasium 02 évi történetéhez
A mult tanév végével jelentésemet azzal végeztem, hog}r 

a VU-ik osztály felállítása következtében felmerült ujab ki
adások, különösen az érdekelt szülők részéről, fedezve lévén, 
a kormányzó gymnasiumi tanács meg fogja tenni a szüksé
ges lépéseket arra nézve, hogy a tiszai ágost. ev. egyházke
rület véleményezése és engedélyezése alapján, az ág. egyház
egyetem is megadja a jogot, hogy iskolánk, mint nyilvánossági 
joggal felruházott VII. osztályú gymnasium, jogérvényes 
bizonyítványokat állíthasson ki, annyival is inkább, mivel a 
nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium, azon szer
ződéses viszonynál fogva, melybe, mint államilag segélyezett 
iskola, a tanügyi kormánnyal léptünk, már megelőzőleg fel
jogosította az egyházközséget, hogy a Vll-ik osztályt, a tanév 
elején, — egyelőre bár saját költségén, — de felállithassa. 
Mi természetesebb tehát, ha ez idei jelentésemet azzal kez
dem, hogy a kormányzó tanács feladatának eleget tett, köte
lességét teljes mértékben teljesitette, amennyiben sikerült 
kieszközölni először a tiszai egyházkerületnél, aztán az egy
házegyetemnél, hogy a VII-ik osztály szeptemberhó elején 
megnyittassék. (Lásd az 1886. évi egyházkerületi gyűlés jegy
zőkönyvének XXlI-ik, az egyetemes gyűlés jkönyvének 7 és 
39-ik pontját).

Jogosultságával birván az egyházközség annak, hogy a 
VII-ik osztályt megnyithassa, e jogosultságból kifolyólag ki
hirdette a pályázatot a classica philologiai és rajztanári 
tanszékre; s amennyiben a két tanári szék betöltésének joga,
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a magas kormánynyal kötött szerződés V-ik pontja szerint, 
a nm. vallás és közoktatásügyi miniszter urat illeti: a pá
lyázók kérvényeit, a kormányzó-tanács véleményes jelentésé
nek kapcsában, a közoktatásügyi miniszter ő excellentiájához 
felküldötte, ki akként intézkedett, hogy elrendelte, miszerint 
a latin-görög tanszékre Mátlié György, a rajztanári kathed- 
rára pedig Szánthó János okleveles tanárok hivandók meg. 
egyelőre mindketten ideiglenesen egy évre. S Máthé György 
és Szánthó János urak hivatalukat csakugyan a tanév elején 
el is foglalták s dicséretes buzgalommal igyekeztek is köte
lességüknek eleget tenni.

Megszaporodva az osztályok, megerősödve a tanári tes
tület, osztattak töl az egyes tanárok között a tantárgyak 
azon utasítással, hogy amennyiben már a múlt tanévben el
fogadottnak mondatott ki az állami tanterv, s annak keresz
tülvitele már részben tavaly eszközöltetett: oly mérvben és 
módon öleljék fel tantárgyaikat, amint azt a tanterv, illető
leg a hozzá kiadott utasítások rendelik. És valóban az állami 
tanterv keresztül Ion vive, kivéve, hogy a rajzoló geometriá
ból, a IY-ik osztályban, még a görbevonalu idomok helyett, a 
stereometria vétetett át, de az is csak azért, mert a két 
évvel ezelőtt megállapított átmeneti tanterv követelte. Ma
gától értetik, hogy a jövő tanévre, ez eltérés a tantervtől, 
elő nem fordul.

A tanárok együtt, a tantárgyak felosztva, a leczkerend 
megállapítva kezdődtek meg augusztushó 31 -én a felvételi, 
pót, javító vizsgák s eszközöltetett a beiratás, hogy szeptem
ber 3-án a i-endes tanítás vegye kezdetét.

Beiratkozott tanintézetünkbe 228 tanuló; ezek között 
nyilvános volt 196, magántanuló 32. Vallásra nezve ág. ev. 
58, helv. hitv. 45, r. kath. 49, gk. 3, mózes vallásu 73. Ezek 
közül haladó volt 219, ismételte az osztályt 9; anyanyelvre 
nézve magyar volt 211, német 15, tót 2; csak a magyar 
nyelvet beszélte 141, magyarul németül beszélt 69, magyar, 
tótul 9, magyar-, német-, tótul 6; de a magyar nyelvet, kivé
tel nélkül, minden tanuló beszélte. A tanulók származási
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helyét tekintve Nyíregyháza városabeli volt 100, Szabolcs- 
vármegyei 62; 63 tanuló 19 különböző megyéből való; még 
egy amerikai, egy steier, egy lengyelországi származású vala.

Tanítványaink szülei, polgári állásuk és foglalkozásaik 
szerint a következőleg sorozhatok: önálló őstermelők, bérlők 
47, kis- és nagy iparosok, kereskedők, vállalkozók 91, községi 
vagy állami tisztviselők 28, magántisztviselők 17, értelmisé
giek 42, személyes szolgálattevők 3.

Évközben kimaradt 5 tanuló, 1 meghalt. Maradt a tanév 
végén 222.

A beiratások befejeztével az igazgató a tanári testület 
tagjainak jelenlétében, a felgymnasiumi növendékeknek épen 
úgy, mint az alsóbb osztályba járó tanulóknak külön olvasta 
fel s magyarázta meg az iskolai törvényeket. És e törvények 
tiszteletben is és megtartattak; mert bár fordultak is elő kisebb- 
nagyobb, gyermeki könnyelműségből származó pajkosságok, 
s e miatt alkalmazni kellett az enyhébb és keményebb bün
tetések nemeit, s két tanulót a fegyelmi bizottság megrótt 
erkölcsi magaviseletében s hosszabb idői elzáratásra Ítélt, az 
egymáson elkövetett súlyosabb testi sértés miatt, két tanulót 
pedig a tanári szék ítélt el becsukatásra; a tanulók leg
nagyobb része művelt tanuló ifjakhoz méltó magaviseletét 
tanúsított.

Hasonló Ítéletet mondhatok tanítványaink szorgalmáról, 
a tudományok iránt tanúsított odaadó szeretetéről. Ugyanis, 
mig különösen az első osztályba járó tanítványok között sok 
volt a valóban jól elő nem készített növendék, akikkel épen 
e kószületlenség miatt felette nehéz volt az előhaladás; ha 
coustatálom, hogy többen voltak, kikben nem volt felkelthető 
a tudományok iránt való előszeretet: a nagy többség igye
kezett tanulói kötelességének megfelelni.

Áhitatos buzgalommal vett részt az ifjúság az isteni 
tiszteletekben s járult az úrvacsorájához áldozó csütörtökön, 
a mikor is, mint más években, Leffler Sámuel tanár társunk, 
nagytiszteletü Farbaky József segédkezése mellett, végezte a 
szertartást.
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Egészségi állapota tanítványainknak kielégítőnek mond
ható, daczára annak, hogy megyénkben és városunkban, a 
múlt őszszel, járványszerüleg lépett fel a vöi’heny és a himlő, 
s pusztított április haváig. Hogy a himlőnek egy tanítvá
nyunk sem esett áldozatul, — bár az u. n. bárány-himlőben többen 
megbetegednek — azt első helyen annak kell tulajdonítanunk, 
hogy az összes ifjúság, több tanuló kényszer utján bár, — 
dr. Trajtler S., dr. Konthy Gy. és dr. Mesko Károly urak által 
az iskola helyiségeiben beoltattak; és másrészt azon eljárá
sunknak, hogy a legnagyobb szigorral és következetességgel 
keresztül vittük azon rendszabályt, miszerint őrködtünk a 
felett, hogy a himlős-beteg házban lakó növendékeink addig 
iskolába ne jöjjenek, inig a beteget kezelő orvos, az iskolába 
jövetelre a tanulót fel nem jogosította.

S már azt hittük, hogy megszabadulunk áldozat nélkül 
minden járványtól; a midőn Bézier Aurél 11-od osztályba 
járó növendékünk vörhenybe esett, s daczára a leggondosabb 
orvosi s szülői ápolásnak, öt napi rövid szenvedés után 
meghalt. A szép tehetségű, ritka jómagaviseletü és szorgalmú, 
szüleinek és a tanároknak büszkeségét képező, osztályában 
első tanulót, májushó 20-adikáu temettük el, amikor is Mol
nár Gusztáv VII. osztályú tanuló mondott búcsú-beszédet a 
korán kiszenvedett tanulótárs hamvai felett, s tett sírjára, 
az ifjúság nevében, koszorút.

Októberhó 23 — 24-én ünnepelte egyházközségünk a temp
lom felépítésének százéves emlékünnepét. — Ez ünnepélyen 
részt vett egyházkerületünk főtisztelendő püspöke Czékus 
István ur is, és a tanári testület kedves kötelességének 
ismerte, hogy a főpásztort, ki bár vendégként szerepelt kö
rünkben, testületileg üdvözölje. Ugyanezen alkalommal kíván
tunk erőt, boldogságot nt. Bartholomaeidesz János t. főesperes 
urnák, kit azon ritka kegyelmi tényben részesített a gond
viselés, hogy a templom jubileuma alkalmával jubilálhatott 
ő is, mint 25 éves főesperese a hegyaljai egyházmegyének, 
mint 50 éves lelkész és mint 50 éves férj.



7

Decemberhó 15-dikén érkezett hozzánk, mint a tanügyi 
kormány megbízottja, nagys. Békési Gyula kir. tanácsos, deb- 
reczeni tankerületi főigazgató ur, s két nap körünkben időzve, 
végig látogatta az eg}res osztályokat s hallgatta meg tanit- 
ványaink feleleteit s a tanárok előadását. Látogatását vé
gezve, közölte a tanári karral a szakembert jellemző észre
vételeket, osztotta a jóakaró tanácsokat s kifejezte őszinte 
nyíltsággal véleményét a látottak és hallottak felett, azon 
végkijelentéssel, hogy körünkből bizonyos nemével a meg
elégedésnek távozik.

Ifjúságunk öntevékenysége
1. Önképzőkör. A magyar önképzőkör ez évben is Leffler 

Sámuel tanár vezetése mellett fennállott, s hetenként egy
szer tartotta üléseit. Működése szép eredményt mutat fel. 
Tagjainak száma 49. Tisztviselői voltak: Gömöry János al- 
elnök; Molnár Gusztáv fő-, Mráz Elek aljegyző; Soltész Gyula 
titkár; Tyll Sándor fő-, Sipos Gyula alkönyvtáros; ez utóbbi 
évközben lemondván, helyette Szmrecsányi László választatott 
meg. Tóth Pápay Sándor pénztáros, Virágh László ellenőr. 
A kör működését juniushó 11-ikén, a tanári testület jelenlé
tében, a dalkör közreműködése mellett, fejezte be, mely alka
lommal versenyszavalatok tartattak és a pályázat eredményéről 
tétetett jelentés. Versenyszavalaton pályadijat nyertek: Mol
nár Gusztáv és Lautsek József VII. oszt. tanulók.

2. A „Dalkör“ mint férfikar a III-—VII. osztályokból 
kiszemelt alkalmas hangú tanulókból lett szervezve. Tagjai
nak száma 22. Hetenként 2 órán át gyakorolta magát. A 
„Dalkör“ tisztviselői voltak: Soltész Gyula másodkarvezető, 
Prock Gyula titkár, Lautsek József pénztáros, Kerekréthy 
Miklós ellenőr, Csécsy Sámuel szertárnok.

Nyilvánosan a „Dalkör“ ez évben négyszer működött) 
u. m. az igazgató névestélyén, Soltész Gyula karvezetősége 
alatt, Rezler Aurél tanulótársuk temetésén, az „Önképzőkör“ 
nyilvános zárülésén és az iskolai év végén tartott zárünne
pélyen.
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3. Franczia nyelv. A franczia nyelvet, mint rendkívüli 
tárgyat. Chotvács Ágost tanár adta elő, heti 2 órában, még 
pedig a szülők határozott kívánságára a német nyelvvel kap
csolatban, hogy igy a tanulóknak mindkét nyelv elsajátítá
sára alkalom adassék. Tanítványok száma 25 volt.

4. Gyorsírás. A gyorsírást Mészáros Ferencz tanár, Ga- 
belsberger Markovits rendszere szerint, négy tanfolyamban, 
heti egy-egy órában, adta elő. Tanulók száma 29, kik közzül 
18 kezdő és 11 haladó volt. A tanítás ingyenes.

5. Zene. Különféle hangszert 18 tanuló tanult.

A tanulók áldozatkészsége.
1. Filléregylet. Gyűjtések. A szegényebb tanulók segélyezése

czóljából alakult „Filléregylet“ a lefolyt tanévben Janesó Géza
tanár vezetése alatt állott. A k rajczáros befizetésekből begyült:

az I-ső osztályban 13 frt 17 kr.
a Il-ik „ 5 „ 44 „
a III-ik „ 6 „ 07 „
a IV-ik „ 4 „ 98 „
az V-ik „ • • 3 „ 52 „
a Vl-ik 2 „ 60 „

összeseu befolyt tehát 35 frt 78 kr.
A Filléregylet takarékpénztárilag kezelt tőkésített alapja, 

kamatokkal együtt: 114 frt 61 krajczárt tesz ki.
Adakozott másodsorban az ifjúság a hegyaljai egyház- 

megyei gyámintézetre és pedig adott:
az í-ső osztály
a Il-ik 7? . . 1 n 30 77
a III-ik n . . 1 77 51 7?
a IV-ik n . . 1 77 35 77
az V-ik ?7 . . 2 7? 20 77
a Vl-ik 7? . . 1 77 67 7?
aVIl-ik ?? . . 1 77 OS 77

frt 97 krt,

összesen 11 frt 08 krajczárt.
Ez összeget az igazgató Kulcsár Károly gyámintézeti pénz
tároshoz küldötte Miskolczra.
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Adakozott 3-ik helyen az ifjúság, a rozsuyói kerületi 
árvaházra 8 frt G5 krt, mely összeget jan. hó 4-én főtiszt. 
Czékus István püspök úrhoz küldött be az igazgató.

Az ifjúság három rendbeli adománya: 55 frt 51 kr.

Jótékonysági rovat.

Iskolánk következő pénzbeli adományban részesült.
1. Méltóságos id. gróf Dessewffy Miklós ur ezer forintos 

alapítványa után, az 1886-ik évre, 60 frt kamatot küldött.
2. A Szabolcsi Hitelbank 80 frtot adott az építkezési 

alapra.
8. A nyíregyházi Takarékpénztár 20 frtot szavazott meg 

a tápintézetnek.
Ugyancsak a tápintézetnek ajándékozott Nyíregyháza 

városa 50 frtot.
5. Nyíregyháza városában, a tápintézet javára eszközölt 

gyűjtés eredménye 213 frt 44 kr.
6. Egjdiázkerületi segély czimen befolyt 62 frt 84 kr.
7. A „szabolcsi“ kör Budapestről 2 darab 10 frankos 

aranyat küldött.
Fogadják tanintézetünk pártfogói, a gymnasiumi elöljá

róság nevében, e helyen is hálás köszönetemet.

Könyvtárak.

I. Az ifjúsági könyvtár sem vétel, sem ajándék utján 
nem szaporodott.

II. A magyar önképzőkör, könyvtára részére, 24 forintot 
fordított, melyért a könyvek a jövő tanév elején fognak 
meghozatni.

III. A tanári kézikönyvtár következő müvekkel szapo
rodott :

1. Ajándék utján: Könyvjegyzék a középiskolai tanári 
könyvtárak számára, kiadta v. és közokt. ügyi minisztérium;

Nyíregyháza város története, irta Lukács Ödön, a város 
ajándéka;



Zeitschrift für gesammte Ornithologie. Dr. Julius Mada
rász, szerző adománya.

2. Vétel utján: Reallexikon des classischen Alterthums, 
Lübker;

Römische Mithologia, Prellertől;
Griechische Altherthümer, Schoemaun;
Herodotos, dr. Kn. Abicht;
Hilfsbüchlein für lateinische Rechtschreibung, Brambach; 
Cicero de officiis, W. Müller:
Cicero de finibus b. et m. dr. Hugo Holstein ;
Vergils Bucoliga et Georg. Karl Kappes;
Repetitorium d. lateinischen syntax, H. Menge. 
Grundniss der röm. Literatur-geschichte, Bender; 
Livianisch. Syntax. Kühnast;
Illustrirtes Wörterbuch der röm. u. grichisch. Alterthü- 

mer, Rieh;
Historien Tacitus, Pramer;
Homer Odyssea, Ameis Hentze;
Anhang zu Homers Odyssea, Ameis Hentze;
Homer Ilias, Ameis Hentze;
Magyarország tiszti, czím és névtára 1887., Országos 

m. kir. statiszt. hivatal.
Kiadatott 81 frt 24 kr.
Ez összegen felül 50 frtot szavazott meg az igazgató- 

tanács hírlapokra és folyóiratokra.

Megrendeltettek ez összegből:
A középiskolai tanáregyesület közlönye, 
a philolog. közlöny, 
a magyar tanügy. 
a nyelvőr,
a földrajzi közlemények, 
a herkules,
az evang. egyház és iskola,
Tankönyveket kaptunk egyes könyvkiadó uraktól, mely 

könyvek szintén könyvtárainkban helyeztettek el.

—  10 —



Szertárak.
a) A természettant szertár vétel utján a következő sze

rekkel szaporodott:
1. rézgolyó és karika állványon (5 forint 50 krajezár);
2. légtűz-szerszám üvegből (7 frt 50 kr.);
3. 12 darab bolognai palaczk és 12 darab üveg-csepp 

(1 frt 20 kr.);
4. lépcsőn járó bábok (4 frt.);
5. Foucault ingája (11 frt.);
ü. centrifugai gép fémből (19 frt 50 kr.';
7. szabályozó (5 frt.), keret 2 golyóval (3 frt.);
8. üveggömb (4 frt.).
9. fémgyűrűk (4 frt.);

10. Plateau készüléke (12 frt 50 kr.);
11. henger, körlap, kúp, láncz, koczka, gömb (4 frt.);
12. Seebeck sirenája (6 frt.):
13. Tyndall tengere (3 frt 50 kr);
14. Savart fogas kerekei (4 frt.);
15. 8 drb. szines korong (2 frt.);
16. edény Newton szingyűrűihez (3 frt 50 kr.);
17. Segner kereke (S frt 50 kr.);
18. angol edényes légsúlymérő hőmérővel (20 frt.);
19. Heron-labda sűritővel állványon (14 frt 50 kr.);
20. Chladni készüléke (18 frt.);
21. 2 drb. hangvilla zönge-szekrényen (10 frt.);
22. Savart-féle harang (12 frt.);
23. Hadley sextansa (11 frt.);
24. stereoscop képekkel (15 frt.), összesen 209 frt 20 kr. 

értékben.

b) A rajz-szertár vétel utján a következő eszközökkel 
szaporodott:

1. 45° háromszög (1 frt 80 kr.);
2. 60° háromszög (1 frt 80 kr.);
3. 40 cm. hosszú fakörző (3 frt 20 kr.);
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■1. J 20 cm. hosszú rajz-sin (2 Irt.);
5. 150 cm. hosszú vonalzó (1 frt 80 kr.);
6. szögmérő cartonpapirból (50 kr.). összesen 11 írt 10 kr. 

értékben.
c) A természetrajzi szertár szaporodott:
egy fiatal vidrával (Luti-a vulgaris), Molnár Gyula ur 

ajándékából;
két erdei füles bagolylyal, ajándékozta Szesztav János ur;
egy recurvirostra avocettával, Lehoczky András ur aján

dékából ;
egy érdekes fekete szinü, körte alakú kova-hőmpölylyel. 

Juhász Kálmán szolyvai orvos ur ajándékából;
egy teljes emberi csontváz-részlet gyűjtemény nyel, dr. 

Trajtler Soma ur ajándéka.
Az éremgyüjtérnény számára Dorics Ambrus ur egy 

1865-iki országgyűlési emlékérmet ajándékozott.
d) A földrajz tanításához a következő térképek szerez

tettek meg:
1 Magyarország fali térképe Berghaus-Gönczytől 6 frt 10 k r;
1 Európa fali térképe 6 frt 10 kr;
1 Ázsia fali térképe 6 frt 10 kr;
1 Petermann Karte des Mittelländischen Meeres 10 frt 

54 krajczár;
1 Wandkarte von Deutschland 9 frt 92 kr;
Rheinhard: Róma Vetus 6 frt;
Lederer: Wandkarte der Alpen 13 frt 70 kr, összesen 

58 forint 46 krajczár.
e) Tornaszereink, Csapkay Jenő ur szíves adományából, 

5 pár különböző súlyú vas-golyókkal szaporodtak.

Jótétemények. Ösztöndíjak.

a) A beiratás alkalmával az igazgató, a gymn. alapra fize
tendő 1 irtot a következő tanulóknak engedte el: Andrástsik Béla, 
Murányi Ödön I.; Molnár Sándor, Perl Lipót II.; Kürtössy Jó
zsef, Mráz Endre, Feldheim Ferencz, Pazár István, Herskovics
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Dezső, Slotf Zoltán, Vay Mihály III.; Bajdik (iyörgy, Porkoláb 
László IV.; Dövényi Gyula, Guttmann Izidor, Herskovics 
Lajos, Valent Pál, Iklódy László V.; Fuchs Aladár, Mráz Elek, Sipos 
Gyula, Schmeisz Ágost VI-dik oszt. tanulóknak. Összeg 22 frt.

b) Nevezett tanulóknak elengedtetett az „Értesítőért“ 
fizetendő 20 kr. is. Összeg 4 frt 40 kr.

c) Tandíj elengedésben részesültek; és pedig elenged
tetett :

5 forintnyi összeg: Dicz Miklós IV., Mráz Endre Ill-ik 
oszt. tanulóknak.

0 frtnyi összeg: Janousch Rudolf I. oszt. tanulónak.
7 frt 50 krnyi összeg: Molnár Sándor 111., Bajdik György 

IV-dik oszt. tanulóknak.
10 frtnyi összeg: Andrástsik Béla L, Guttmann Izidor V., 

Inczédy Béla, Fuchs Aladár, Mráz Elek, Schmeisz Ágost, Sipos 
Gyula VI. oszt. tanulóknak.

12 frt 50 krnyi összeg: Herskovics Dezső, Sloff Zoltán, 
Vay Mihály II1-dik oszt. tanulóknak.

15 frtnyi összeg: Kürtössy József 111., Iklódy László. 
Herskovics Lajos, Valent Pál V-ik osztálybeli tanulóknak. 
Elengedett összeg 198 frt 50 kr.

d) A convictusi díjból elengedtetett 75 frt.
Szorgalom és jó magaviselet által magukat kitüntetett 

tanulók következő ösztöndíjban részesültek:
aj A Groák Zsigmond nevére tett alapítvány kamatait: 

25 frt 83 krt Mráz Elek VI-dik oszt. tanuló nyerte.
b) Az Augusztinyiné Hrabovszky Antonia-féle alapból 

(32 frt 43 kr.) kapnak: Virágh László VI. oszt. tanuló 15 frtot, 
Ivubacska András V-dik oszt. tan. 17 frt 43 kr.

c) A Nikelszky Andor nevére tett alapítványból (25 frt 
84 kr.) kap: Soltész Gyula VII. oszt. tan. 13 frt 84 kr. 
Adamovics András IV-dik oszt tan. 12 frtot.

d) A Ziska-Graf ösztöndíj alapból (25 frt 82 kr.) kap: 
Gömöri János VII-dik oszt. tan. 15 frt 82 krt, Pazár István 
Ill-dik oszt. tan. 10 frtot.
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e) a Szekeres-féle ösztöndíj alapból (31 írt) kap: Valent 
Pál V-dik oszt. tanuló 10 frt, Mráz Endre Ill-dik oszt tan. 
8 írt, Benne Jenő Ill-dik oszt tan. 7 frt és Kovács Lajos
I-ső oszt. tanuló 6 irtot.

f )  A Kollner lllésnó-féle alapítvány kamatait, mely sze
gény árva gyermek segélyezésére van alapítva, 10 frt 32 krt. 
Molnár Sándor II. oszt. tanuló nyerte.

g) A Bajusz-kör által alapitványozott 100 frtnyi összeg 
kamatait 5 frt 6 krt nyeri Krausz Pál V-dik oszt. tan.

h) A Groska-féle rajzalapból, mint ügyes rajzolók, kap
nak: Bajdik György 1 V-dik oszt. tan. 10 irtot, Czapáry Ber
talan Ill-dik oszt. tan. 7 írt 97 kr.

i) A Pillér-egyletből 40 frt osztatik k i; ez összegből 
kapnak: Klein Bertalan VJI-dik oszt. tanuló 8 frt, Merle 
Béla VII-dik o. t. 7 irtot; 5 - 5  forintot kapnak: Puchs 
Aladár VI., Andrástsik Béla, Lukács Ödön, Murányi László 
I-ső és Feldheim Fereucz Ill-dik oszt. tanulók.

k) Ugyancsak a Pillér-egyletből jutalom könyvet kap
nak: Heumann Ignácz IV- és Kiár Sándor V-dik oszt. tan.

Tanítványaink között különböző czimen kiosztott pénz
beli jutalom és egyéb segély 439 frt 17 krt tesz.

Uj gymnasiális épület.

A múlt tanévről kiadott értesítő szóról-szóra közli azon 
szerződés szövegét, amelyet az iskolánkat fentartó egyház- 
község a magas kormánynyal kötött, az államsegély tárgyá
ban. E szerződés 2-ik pontja arra kötelezi egyházunkat, mint 
a kebelében fenálló gymnasium fentartóját, hogy a nm. val
lás és közoktatásügyi minisztérium által helyben hagyott 
épületterv alapján, egy teljesen uj gymnasiumi épületet s 
tornacsarnokot állít s szerel fel. Örömmel jelezhetem, hogy 
egyházközségünk ezen kötelezettségének teljesen megfelelt s 
már teljesen készen áll a város egyik legdíszesebb épülete, 
mely amint egy részről fennen hirdeti Nyíregyháza városá-
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nak nemes áldozatkészségét, magasztalja egyházközségünk 
lelkiismeretes, körültekintő buzgalmát, úgy másrészről tanú
bizonyságot tesz Vojtovics Bertalan és Barzó Mihály építő
mesterek szakképzettsége mellett. Különben az egy emeletes 
épület helyiségeinek számát, méreteit nagyságos Klamarik 
János osztálytanácsos ur határozta meg, s magát a tervet, 
műszaki szempontból, a vallás- és közoktatásügyi miniszté
rium kebelében levő építészeti szakosztály bírálta meg, s 
hagyta jóvá és a mely tervnek a legkisebb részletekig való 
keresztülvitele felett Palánszky Sámuel gymn. felügyelő elnök
lete alatt működő, úgynevezett építtető bizottság őrködött, 
mely bizottság tagjai közül ismét méltó elismerés és köszö
net illeti a gymn. felügyelő ur mellett Horváth Gyula városi 
tiszti mérnök urat, ki engedve az igazgató tanács kérésének, 
mint különösen szakértő, lelkiismeretes buzgósággal vitte az 
építkezésnél a felügyelő és ellenőr szerepét.

Nem történvén még meg az épületnek átvétele, sem az 
elszámolás az építőmesterekkel: nem vagyok abban a hely
zetben, hogy közölhessem az összeget, az utolsó krajczárig, 
melybe az építkezés kerül; de nem tévedek akkor, a mikor 
állítom, hogy kétségen kívül meg fogja haladni azon 56 ezer 
forintot, mennyiért a vállalkozók, szerződésileg, az épület fel
állítására vállalkoztak, a mennyiben csin és tartósság szem
pontjából az építtető bizottság többlet munkát rendelt e l; 
igy például a mészkő lépcsőket oraviczai márványlépcsőkkel 
cseréltette ki, s elhatározta a lépcsőháznak s nehány helyi
ségnek kifejtését.

Az igazgatótanács és építtető bizottság mint kifolyása 
a gymn. élén álló legfőbb hatóságnak, a pártfogósági köz
gyűlésnek, nemcsak azt tartotta kötelességének, hogy az uj 
gymn. épületet felállittassa: elengedhetetlen feladatának tar
totta azt is, hogy a helyiségeket teljesen újból rendezze be. 
E berendezésnek keresztül vitelét ugyancsak egy másik albi
zottság: a szervező bizottság eszközölte oly módon, hogy 
megszerezvén a nm. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
által készíttetett bútor-terveket, elrendelte a bútoroknak tervek
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szerint való elkészítését, szerződésre lépvén Pintér István, 
Simkó József és Kovács József helybeli asztalos mester urak
kal, kötelezvén őket arra, hogy az összes bútordarabokat 
augusztushó elejére elkészitik. Az asztalosokkal sem történ
vén meg az elszámolás, a bútorokra kiadott összeg sem kö
zölhető ez alkalommal; de tekintetbe véve az egységárakat, 
s a megrendelt bútordarabok számát, jelezhetem, hogy az 
összeg meg fogja haladni a négyezer foriutot.

Hasonlóan tetemes összegbe kerülnek a Meidinger-féle 
kályhák, melyeket a gymu. iránti tekintetből Csapkay Jenő 
helybeli vas-kereskedő gyári áron szállit. A számlát még ő 
sem nyújtotta be.

Ily előzvények és eljárás után el lehet képzelni, hogy 
gymn. épületünk csin, tartósság, egészség és tanítási szem
pontból a követelményeknek teljesen megfelel s párját ritkítja.

Uj gymnasiumi épületünk felemlitésénél kedves köte
lességemnek tartom köszönetét szavazni Kornstein Ignácz 
bankigazgató urnák, ki saját költségén aranyozott horgany- 
lemezből szíves volt elkészíttetni az épület homlokzatán 
látható eme felírást: „Ágostai ev. főgymoasium.“

Az államsegély.
Ha a magas tanügyi kormánynyal kötött szerződés szabta 

kötelességének eleget tett a gymnasiumot fenntartó testület, 
a mély hála, s teljes elismerés érzelmeinek hatása alatt 
jelenthetem ki, miszerint a magas kormány is megtette mind
azt, mire magát, mint egyik szerződő fél gymnasiumunkkal 
szemben kötelezte.

Ha egy nemével a lehangoltságnak jeleztem a múlt tan
év végén miszerint nm. vallás és közoktatásügyi miniszter 
ur a kért s megígért államsegélyt még folyóvá nem teszi: 
annál nagyobb lelki örömmel közlöm ő nagyméltósága Trefort 
Ágoston vallás és közoktatásügyi miniszter urnák 1887. évi 
májushó 21-én kelt 15473. sz. a. kiadott, és főtiszt. Czékus 
István tiszakerületi püspök úrhoz, s ő főtisztelendősége utján 
pedig hozzánk intézett azon leiratát, melyben arról kegyes
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kedik értesíteni, miszerint a nyíregyházi gymnasium részére 
a törvényhozásilag megszavazott államsegélyt folyóvá teszi: 
A miniszteri leirat szövege a következő:

„A nyíregyházi ág. ev. gymnasium igazgató tanácsának 
hozzám benyújtott folyamodványára, melyben a nyíregyházi 
ág. ev. gymnasium segélyezésére törvényhozásilag megszava
zott segélyösszeg folyóvá tételét, s 5 tanszékre a pályázat 
jóváhagyását kérelmezi, további szives eljárás végett értesí
tem főtiszteletüségedet, hogy miután a nyiregyliázi gymnasi-- 
ummal kötött szerződés értelmében nevezett gymnasiumot a 
folyó tanév első 8 hónapjára VII. osztály után, a többi négy7 
hónapra pedig Vili. osztály után illeti meg az államsegély: 
ennek megfelelőleg utasítottam a nyíregyházi adóhivatalt, 
hogy a törvényhozásilag megállapított 8990 írtból 8210 frtot 
azonnal, az 1888. évi januárhó 1-től kezdve pedig, félévi 
előleges részletekben, az egész 8990 frtot fizesse ki.

Az utalványozó rendeletet ide mellékelem.
Végül felkérem Főtisztelendőségedet, szíveskedjék az 

igazgatótanácsot utasítani, hogy a Vlll-ik osztály felállításával 
szükségessé vált tanári állások betöltése czéljából a pályáza
tokat javaslata értelmében azonnal hirdesse ki. stb. stb.“

Ó excellentiájának, a vallás és közoktatásügyi miniszter 
urnák fentebb közlött, az államsegély folyóvá tételét magá
ban foglaló leirata hálára és elismerésre méltóan fejezte 
be azon mozgalmat, melyet Szabolcsmegyének, Nyíregyháza 
városának, és különösen a nyíregyházi ágost. ev. egyházköz
ségnek a közművelődésért buzgó jobbjai négy évvel ezelőtt 
indítottak meg; megindították azon czélból, hogy legyen a 
megye székhelyén egy olyan tanintézet, mely a méltányos 
igényeknek megfelelve, ápolója legyen a józan tudományos
ságnak. a tiszta erkölcsnek, a magyar hazafias szellemnek.

Hallva, vagy végig olvasva a miniszteri leiratot, s meg
fontolva azt, meunyire biztosítja a kultúrának, az intelligen- 
tiának fejlődését városunkban az államsegéllyel létesített 
ezen főgymnasium: mi természetesebb, hogy a gymn. igazgató
tanács, dr Meskó László igazgató-tanácsos, meleg hangon tar-

2
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tott, a meggyőződés erejét éreztető indítványa alapján elha
tározta, miszerint a vallás és közoktatásügyi miniszter úrhoz, 
a tapasztalt kegyességért, köszönő iratot intéz.

A miniszteri leirat kapcsában az igazgató-tanács több 
fontos határozatot hozott. Nevezetesen dr. Meskó László gymn. 
tanácsos indítványára elhatározta, hogy:

1- ször, a kiutalványozott és a pénztárba befolyt állam
segélyből, a gymnasiumbau jelenleg működő rendes tanárok-

*nak, mint akik ezen tanintézet fejlesztési müvében oly 
tevékeny részt vettek s a tanintézet felvirágzása kötelessé
geik hű teljesítése által szivököu fekszik, ha nem is a szer
ződés értelmében őket jogosan megillető összeget, de fejen
ként száz-száz forintot a lefolyt 1886—87-dik tanévre, 
folyóvá tesz.

2- szor. Elhatározta, hogy a physikai, természetrajzi szer
tárak, az ifjúsági és tanári könyvtárak gyarapítására 1200 
forintot fordít.

3- or. Kimondta, hogy a hátralevő 3440 frtot feltétlenül 
gymnasiumi czélokra, első helyen a téli tornaterem berende
zésére fordítja.

4- szer. Elhatározta, hogy a legközelebb megtartandó es- 
perességi, továbbá kerületi és ez utón az egyetemes gyűlés
nek bejelenti iskolánknak teljes főgymnasiummá történt 
fejlesztésének befejezett tényét azon kérelem kapcsában, hogy 
a VÍII-dik osztály megnyitása s jogérvényes érettségi vizs
gálatok megtartása és bizonyítványok kiadása, az egyházi 
főhatóság által is, engedélyeztessék.

5- ször. Elrendelte 5 tanszéknek pályázat utján való be
töltését, szem előtt tartván a szerződésnek IY-ik pontját.
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III.
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ta n ít

helyben Tantárgya
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1
1

M a r t i n y i  J ó z s e f ,
igazgató.

1868
Vallástan V, VI, VII. 
Magyar nyelv VI. 
Történelem IV, V, VI, VII.

18

2 C h o t v á c s  Á g o s t ,
r. tanár, a VI. osztály főnöke, a fran- 

czia nyelv rk. tanára.
1874

V allástan I, II.
Görög nyelv VI, VII. 
Német nyelv IV, V, VI.

21

3
J a n c s ó  G é z a  D e z s ő ,

segédtanár, a III-dik osztály főnöke, 
tanárértekezleti jegyző, az ifjúsági 

fillér-egylet elnöke, a tud. könyvtár őre.

1885
Magyar nyelv III, IV, V. 
Német nyelv III, VII. 
Történelem III.
Po!. földrajz III.

21

4 K o v á c s  J á n o s ,
r. tanár, a IV-dik osztály főnöke.

1865 Vallástan III, IV.
Latin nyelv II, III, IV. 20

5
L efF Ie r  S á m u e l ,

r. tanár, a VII-dik osztály főnöke, 
a gyinn. tanács jegyzője, az önképző

kör elnöke, az ifj. könyvtár őre.

1874 Magyar nyelv VII. 
Latin nyelv V, VI. VII. 21

0 M á t h é  G y ö r g y ,
id. tanár, az I-ső osztály főnöke. 1886 Magyar nyelv I, II. 

Latin nyelv I. 
Görög nyelv V.

22

7
M é s z á r o s  F e r e n c z ,

r. tanár, az V-dik osztály főnöke, a 
természetrani szertár őre, a gyors

írás rk. tanára.

1884 Mennyiségtan IV, V, VI,VII. 
Természettan VII.
Term, földrajz III.

20

8
S z á n t ó  J á n o s ,

id. rajztanár, a számtant az 1-ső osz
tályban a 2-dik harmadtól tan íto tta . 
Ugyancsak külön díjazás m ellett tan í

to tta  a tornázást.

1886 Rajzoló geometr. 1 ,11, III, IV. 
Számtan I. II.
Szépírás I, II.

19

9 S z l a b o c z k y  Im re ,
r. tanár, a Il-ik  oszt. főnöke, a termé- 
szetrajzi szertár őre, tápintézeti felügy.

1875 Földrajz I, II.
Számtan 1, III. 
Természetrajz IV, V, VI.

21

10 N a g y  L a jo s ,
ének tanár. 1868 Műének I —V II. 4

11 O ld a l i  J en ő ,
r. kath. h ittanár, egri egyházmegyei 

áldozó pap. Eltávozott máj. 10-kén.
1885

Erkölcstan V II.
Egélytan V, VI. 
Egyháztörténelem I I I ,  IV. 
Biblia I. II.

6

12 K i s s  L á s z ló ,
r. kath. h ittanai', egri egyházmegyei 
áldozó pap. T an ito tt májushó 11 -étői

1887
Erkölcstan VII.
Egélytan V. VI. 
Egyháztörténelem III, IV. 
Biblia I—II.

9

13 G u t t m a n n  J ó z s e f ,
móz. vallásu h ittanár. 1885 Zsidóirodalom történet és 

vallástan III. IV, V, VI. 3
14 F r i e d  J a k a b ,

móz. vallásu hittanár. 1885 VíiUástan I, II.
Zsidó irodalom történet VII. 2

2*
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E l v é g z e t t  t a n a n y a g ,
I. Osztály.

1. Vallástan. Ilet. 2 óra. Kér. kathekizmus. Tk. Sztehlo. 
Újtestamentomi bibliai történetek. Tk. Varga. Tanár: Chot- 
yács Ágost.

2. Magyar nyelv. Hét. G óra. Tk. Ihász-Barbarics Magyar 
nyelvtana, Lehr-Riedl olvasókönyve. Felvétetett az alaktan 
teljesen heti 3 órán, alak- és mondattani elemzéssel egybe
kötve. Olvasás: népmondák, nemzeti mondáink, s a görög 
mondavilág köréből egyes részletek s az olvasott darab tar
talmának helyes elmondása hét. 2 órán. Költemények beta
nulása és elszavalása hét. 1 órán. írásbeli dolgozat két lieten- 
kint. Tanár: Máthé György.

3. Latin nyelv. Hét. 6 óra. Tk. Békési Latin nyelvtana. 
Tárgyaltatott a nevek, névmások ejtegetése, melléknevek fok
ragozása; számuevek, igeragozás megfelelő gyakorlatokkal:
a) latinról magyarra, b) magyarról latinra fordítva, mondat
tani alapon elemezve is, összekötve a magyarral. Egyes mesék 
forditása és betanulása. Házi és iskolai dolgozat két heten- 
kint. Tanár: Máthé György.

4. Földrajz. Hét. 4 óra. A magyar állam és a földközi 
tenger környékének földirata és jellemző terményei. Tk. Vi- 
sontajr-Borbás. Tanár: Szlaboczky Imre.

5. Számtan. Hét, 3 óra. Tk. dr. Mocnik Ferencz. Egész- 
és tizedes törtekkel való számolás. A számok oszthatóságáról. 
Közönséges törtekkel való számolás. Tanár: Szántó János.
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(5. Rajzoló geometria, liet. 3 óra. Planimetriai elemek. 
Pontok, vonalok és szögek fekvései és mérési viszonyai. A 
három-, négy-, sokszög és kör alakitása és fő tulajdonságai. 
Az idomok összeillősége, symmetriája, hasonlósága és terület 
meghatározása. Iverülék, tojás és csigavonal ismertetése és 
rajzolása. Egyenes vonalú síkékitmények rajzolása táblarajzok 
után. Tk. dr. Mocnik-Smidt. Tanár: Szántó János.

7. Műének. Hét. 2 óra. 1 óra énekzene elmélete, hang
képzési és hangtalálási gyakorlatok, egy és két szólamu ének
darabok. 1 órán az ágost. evang. tanulók az egyházi melódiák
ban gyakoroltattak. Tanár: Nagy Lajos.

8. Tornászat. Rend- és szabadgyakorlatok. Társas játékok. 
K. k. Porzsolt Lajos „Tornázás kézikönyve.“ Hetenként 2 
órán. Tanái-: Szántó János.

9. Szépírás. Caligraphia. (Latin betűk) Német irás. Elő- 
irva táblán magyarázat kíséretében. Hetenként 1 óra. Tanár: 
Szántó János.

II. Osztály.
1. Vallástan. Hét. 2. óra. Kér. kathekizmus. Tk. Sztehío. 

Újtestamentomi bibliai történetek. Tk. Varga. Tanár: Chot- 
vács Ágost.

2. Magyar nyelv. Hét. 5 óra. Tk. Ihász-Barbarics Magyar 
nyelvtana, Lehr-Riedl Olvasó könyve. Az alaktan teljes átte
kintése és befejezése. Syuonimák, szóképzés, az egyszerű mon
datok, szóegyeztetés, fő- és mellékmondatok megkülönbözte
tése és viszonya: elemzés alak- és mondattanilag; helyes 
olvasás s az olvasott darab helyes, hangsúlyos felmondása; 
versek betanulása és szavalása. Házi és órai Írásbeli dolgozat 
két hetenkint. Tanár: Máthé György.

3. Latiu nyelv. Hét. 6 óra. Az alaktan befejezése. Hatvan 
kisebb-nagyobb összefüggő olvasmány elemző taglalása és 
részben emlékelése. Házi dolgozatul két hetenként egy Írás
beli gyakorlat fordítás magyarból latinra. Tk. olvk. Szénássy
S. Tanár: Kovács J.
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4. Földrajz. Hét. 4 óra. Az öt földrész földirata és jel
lemző terményei az I-ső oszt tananyagának kivételével. Tk. 
Visontay Borbás. Tanár: Szlaboczky Imre.

5. Számtan. Hét. 4 óra. K. k. dr. Mocnik F. Számolási 
röviditések. Számtani míveletek korlátolt pontossággal. Az 
arányosság fogalmának fejtegetése. Egyszerű hármas-szabály; 
olasz gyakorlat. Viszonyok és arányok. Százalék. Tanár: 
Szántó János.

6. Rajzoló geometria. Hét. 3 óra. Stereometriai elemek 
A. sík, az egyenesek és síkok absolut és relativ fekvése, lap
szög és testszögletek. A legfontosabb testek tulajdonságai és 
hálózata, u. m. hasáb, gúla, szabályos testek, henger, kúp és 
gömb. A testek összeillősége, symmetriája, hasonlósága, fel
színének és térfogatának meghatározása. Testminták készítése. 
Síkékitmények előrajz után. Egyszerűbb testek látszattam 
képei. K. k. Dr. Mocknik-Schmidt. Tanár: Szántó János.

7. Műének. Hét. 2 óra. 1 óra énekzene elmélete folyta
tólag a kemény (dur) létrák alkotásáig. Két szólamu ének
darabok. 1 órán az ág. evang. tanulók egyházi melódiákban 
gyakoroltattak. Tanár: Nagy Lajos.

8. Tornászat. Rend- és szabadgyakorlatok. Társas játékok, 
Porzsolt Lajos. Tornázás kézikönyve nyomán. Hét. 2 óra. 
Tanár: Szántó János.

9. Szépirás. Mint az I-ső osztályban. Hét. 1 óra. Tanár: 
Szántó János.

III. Osztály.
1. Vallástan. Hét. 2 óra. Keresztyén vallástan. Tk. Csisko. 

J ános. Tanár: Kovács J ános.
2. Magyar nyelv. Hét. 3 óra. Leirások, elbeszélések, élet

rajzok s költemények taglalása alapján az egyszerű s össze
tett, mellé- és alárendelt mondatok. Szó- és mondatrend. 
Költemények emlékelése, szavalás. Iskolai Írásbeli dolgozatok. 
Tk. Ihász-Barbarics nyelvtana, Lehr-Riedl olvasó könyve III. 
kötet. Tanár: Jancsó Géza.
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3. Latin nyelv. Hét. G óra. Mondattan. Bartal és Malmosy 
mondattan vázlatából a bevezetéstől a főnévi jelzőig. Fordí
tás magyarból latinra 35 gyakorlat; két hetenként egy Írás
beli gyakorlat. Eliscker J. olvasó könyvéből az élőkor és 
királyok kora elemezve és fordítva, 17 phaedrusi mese emlé
kelve is. Tanár: Kovács J.

4. Német nyelv. Hét. 4 óra. Az alaktan rendszeresen. 
Olvasmányok, fordítások. Kisebb költemények emlékelése. Isko
lai Írásbeli dolgozatok. Tk. Ballagi K. nyelvtana, Felsmann J. 
olvasókönyve II. Theil. Tanár: Jancsó Géza.

5. Physikai földrajz. Hét. 3 óra. Physikai jelenségek 
ismertetése. A föld méretei, mozgása és physikai viszonyai, 
a nap és a világrendszer. Tk. Heller A. Tanár: Mészáros F.

G. Történelem. Hét. 4 óra. Magyarország története. A 
magyar-osztrák monarchia politikai földrajzából a legszüksé
gesebbek. Tk. Mangold L. története és Visontai földrajza. 
Tanár: Jancsó G.

7. Számtan. Hét. 2 óra. Összetett viszonyok és arányok. 
Összetett hármasszabály. Lerovat, időhatár-számolás, társaság- 
szabály, vegyítés-szabály, lánczszabály. A legfontosabb mértékek, 
súlyok és pénznemek. Tk. Mocknik-Schmidt számtana. Tanár: 
Szlaboczky Imre.

8. Rajzoló geometria. Hét. 2 óra. Constructiv planimetria. 
Az egyenes vonalú idomok. Az összeillőség, symmetria, ha
sonlóság és terület meghatározás kibővítése s az ide vágó 
fontosabb constructiv feladatok. Az egyenes vonalú idomok 
átváltoztatása és osztása. A geometria alkalmazása a rajzo
lásnál és mérésnél: az idomok másolása. Kk. dr. Mocknik- 
Schmidt. Tanár: Szántó János.

9. Ének. Hetenként 2 óra. A hangváltozáson átesett 
tanulók alkalmas része a férfi-hangból alkotott „Dalkörében 
részt vett, s az ágost. evang. tanulók egyházi melódiákban 
gyakoroltattak. Tanár: Nagy Lajos.

10. Tornászat. Rend- és szabadgyakorlatok. Társas játé
kok. Porzsolt Lajos „Tornázás kézikönyve“ nyomán. Hét. 1 
óra. Tanár: Szántó János.



IV. Osztály.
1. Vallástan. Hetenkint 2 óva. Keresztyén vallástau. Tk. 

Csisko János. Tanár : Kovács János.
2. Magyar nyelv. Hét. 4 óra. Költői és prózai olvasmá

nyok alapján. Az irály általános törvényei. Egyszerű és szép 
irály. A prózai és költői irály különbségei tüzetesen. A mér- 
tékes vers ismertetése. Nagyobb epikus olvasmány: Arany 
János Toldija. Szavalás. Házi Írásbeli dolgozatok. Tk. Névy L. 
Stilisztika I. r. Tanár: Jancsó Géza.

3. Latin nyelv. Hét. (1 óra. Bartal és Malmosi mondattan 
vázlatából az összetett mondatoktól a mellérendelt mondatokig. 
Fordítás magyarból latinra 35 gyakorlat. Két hetenként írás
beli dolgozat. Elischer J. olvasó könyvéből köztársaság kora 
a plebejusok és patríciusok egyenetlenkedése, fordítva ele
mezve, 8. fejezettől 17-ig emlékelve is. Költői darabok: Ro
mulus és Rémus megmentése, Róma alapítása és Rémus halála. 
Fabiusok veszte. Philemon és Baucis elemezve, fordítva, s a 
három első darab emlékelve is. Prosodia gyakorlatilag. Tanár: 
Kovács János.

4. Német nyelv. Hét. 3 óra. Nyelvtan, mondattan, szó
rend. Tk. Ballagi. Költői és prózai olvasmányok fordítása, 
elemezése és emlékelése. Olv. k. Felsmann. Írásbeli dolgozatok. 
Tanár: Chotvács Ágost.

5. Történelem. Hét. 4 óra. Az ókor történelme, különö
sen a görög és római történet a császárság megalapításáig. 
Tk. dr. Mangold Lajos. Tanár: Martinyi József.

(5. Számtan. Hét. 3 óra. Bevezetés az algebrába, összeadás, 
kivonás, szorzás és osztás egész és tört algebrai mennyisé
gekkel; két- és többtaguak második és a harmadik hatványa; 
a geometriai haladvány mint osztás eredménye; a legnagyobb 
közös osztó és legkisebb közös többes keresése. Elsőrendű 
egy ismeretlent! egyenletek megfejtése. Arányok és arányiatok 
tana. Havonként egy Írásbeli iskolai dolgozat. Tk Mauritz 
R. Algebra. Tanár: Mészáros F.
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7. Rajzoló geometria. Hét. 2 óra. A régi tanterv szerint 
átmenetileg a stereometria tételei; hasáb, gúla, szabályos 
testek, henger, kúp, gömb ismertetése és rajzolása. A testek 
felszínének és térfogatának kiszámolása. Az egyszerűbb testek 
látszattam képei. Tk. dr. Mocknik-Szabóky. Tanár: Szántó J.

8. Ásványtan. Hét. 8 óra. Ásvány-, kőzet- és földtan, 
megfelelő chemiai előismeretekkel. Tk. dr. Roth Samu. Ta
nár: Szlaboczky Imre.

9. Műének. Hét. 2 óra. A többi mint a Ill-ik osztálynál. 
Tanár: Nagy Lajos.

10. Tornászat. Hét. 1 óra. Rend és szabadgyakorlatok. 
Társasjátékok. Porzsolt Lajos „Tornázás kézikönyve“ nyomán. 
Tanár: Szántó János.

Y. Osztály.
1. Vallástau. Hét. 2 óra. Az ó- és újszövetségi könyvek 

ismertetése. Tk. Batizfalvy I. Biblia ismertetése. Tanár: Mar- 
tinyi József.

2. Magyar nyelv. Hét. 8 óra. Leirások, elbeszélések, mű- 
magyarázat, elmélkedések, értekezések, levelek és szónoki 
művek olvasásával egybekötve, az írásművek szerkesztésének 
általános szabályai. A feltalálás és gondolkodás. A szerkezet. 
Az előadás általános formái. Kölcsey P. Paraenesisének és 
B. Eötvös J. gondolatainak emlékelése szemelvényesen. Meg
felelő házi írásbeli dolgozatok. Tk. Névy L. Stilisztika 11. r. 
Tanár: Jauesó G.

3. Latin nyelv. Hét. 6 óra. Prózai olvasmány: Livius, 
ab u. c. lib. XXI-us; Tk. Iványi J. Költői olvasmány: P. 
Ovidii Xasonis Metamorphoseon lib. 1. 89 —162; 163—415 v; 
Trist, lib. í. 3. Epist. de Ponto. 1. 3. Tk. Veress J. Részlete
sen fejtegetve és emlékelve. Latin verstan. Tk. Garami R. 
dr. Habenicht. Latin írásbeli dolgozatok, Schultz F. Kohnár- 
Svaby gyakorlókönyve szerint 40 gyakorlat. „Extemporale“ 
az olvasmányok alapján. Latin mondattan ismétlése, Tk. 
Bartal-Malmosi mondattana, Tanár: Leffler S.
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4. Görög nyelv. Hét. 5 óra. Tk. Curtius—Abel görög 
nyelvtan és Sehenkl-Abel görög olvk. Az attikai alaktan a 
mi végzetű igékig, megfelelő forditási gyakorlatokkal. Egyes 
könnyebb epigrammák forditása és betanulása. Házi és iskolai 
Írásbeli dolgozatok két hetenként. Tanár: Máthé György.

5. Német nyelv. Hét. 3 óra. Prózai és költői darabok, 
különösen kisebb balladák és románczok, mint péld. Herder 
Cid-románczainak olvasása, nyelv- és mondattani fejtegetése és 
emlékelése. Tk. Heinrich. — írásbeli dolgozatok. — Tanár: 
Chotvács Ágost.

6. Történelem. Hét. 3 óra. A római császárság s annak 
bukása után a középkor, Amerika felfedezéséig, különösen a 
kereszténység eredete - és terjedése. A népvándorlás s az annak 
folytán keletkezett új államok. A pápaság, a hűbériség és a 
keresztes hadjáratok. A középkori intézmények bomlása. Tk. 
dr Mangold Lajos. Tanár: Martinyi József.

7. Mennyiségtan. Hét. 4 óra. a) Algebra. A hatványozás 
szabályai positiv egész kitevőre; kéttaguak magasabb positiv 
hatványai (Pascal háromszöge). Négyzetgyök-fejtés és ennek 
alapján a tiszta és vegyes másodfokú egy ismeretlen egyen
let megfejtése. Számolás, négyzetgyök és imaginaris mennyi
ségekkel. Köbgyökfejtés. Több ismeretlenű elsőfokú egyenletek. 
Számtani hal ad vány. Tk. Mauri tz B. b) Geometria. Síktani 
tételek; a három-, négy- és sokszögek összeillősége és hason
lósága. Területszámolás. A kör és részeinek mérése. Tk. Ábel 
K. mértan. Havonként egy iskolai Írásbeli dolgozat. Tanár: 
Mészáros P.

8. Természetrajz. Hét. 2 óra. Növénytan. Egyes növények 
leírása, a nagyitóval való vizsgálat módja. A virágtalan és 
virágos növények általános jellemzése és rendszere. Növény 
leírás és gyűjtés. Tk. dr. Both Samu. Tanár: Szlaboczky Imre.

9. Műének. Hetenként 2 óra. Az alkalmas hangú tanulók 
a „Dalkörében részt vettek. Tanár: Nagy Lajos.

10. Tornászat. Hét. 1 óra. Rend- és szabad-gyakorlatok. 
Társas játékok. Tanár: Szántó János.



YI. Osztály.
1. Vallástan. Hét. 2 óra. A kér. egyház történelme kiváló 

tekintettel a protestantismus elterjedése s azon különböző 
alakokra, melyeket az az egyes nemzeteknél öltött. Tk. Batiz- 
falvy J. Tanár: Martinyi József.

2. Magyar nyelv. Hét. 3 óra. a) költői olvasmány: Sha
kespeare Julius Caesar-ja. A tartalmi magyarázat mellett a 
drámai szerkezet megértetése, b) Khetorika, a prózai műfajok 
elmélete, tekintettel történeti fejlődésükre, főleg a görög, 
latin és magyar irodalomban. Megfelelő szónoki müvek és 
rhetorikai értekezések olvasása, c) Két hetenként egy házi 
Írásbeli dolgozat. Tk. Névy László rhetorikája és olvasó könyve. 
Tanár: Martinyi József.

3. Latin nyelv. Hét. (1 óra. C. Sallust. Gr. Catilina. Tk. 
Holub M. M. Tullii Ciceronis oratio pro M. Marcello, részletesen 
fejtegetve s egészen emlékelve; „pro rege Dejotaro“ fordítva 
„pro Q. Ligario oratio“ cursiv olvasással. Tk. Kadlecsik R. 
Költői olvasmány Vergilii Aeneidos lib. I. us. Tk. Veress J. 
Előszóbeli és Írásbeli stilus gyakorlatok, hét-, egy órában, 
Schulcz-Kolmár-Sváby gyakorló könyve szerint. Az olvasmány
nyal kapcsolatosan mondattani ismétlések, történet és régi- 
ségtani ismeretek gyarapítása. Tanár: Leffier S.

4. Görög uyelv. Hét. 5 óra. A múlt évi tananyag át
ismétlése után előadattak a mi végű és a rendhagyó omega 
végű igék. Az olvasó könyvben foglalt fordítási gyakorlato
kon és meséken kívül szemelvények Xenophon Cyropaediájá- 
ból és aMemorabiliákból. Tk. Curtius, Schenkl Ábel és Schenkl- 
Horváth Chrestomathiája Xenophonból. írásbeli dolgozatok. 
Tanár: Chotvács Ágost.

5. Német nyelv. Hét. 3 óra. Nagyobb költői és prózai 
darabok, különösen nagyobb balladák olvasása, nyelv- és mon
dattani fejtegetése és emlékelése. Tk. Heinrich. írásbeli dol
gozatok. Tanár: Chotvács Ágost.

6. Történelem. Hét. 3 óra. Az uj kor történelme. A föl
fedezések, a tudomány és művészet újjá éledése. A vallásos
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reform. A vallási és nemzeti háborúk. A fejedelmi absolutis- 
mus kora. A franczia forradalom. Tk. dr. Mangold Lajos. 
Tanár: Martinyi József.

7. Mennyiségtan. Hét. 3 óra. a) Algebra. A hatványozás 
kiterjesztése negativ és tört kitevőjű mennyiségekre. Szám- 
rendszerek. A 10-es számrendszer műveletei. Láncz- és köze
litő törtek. Logarithmnsok. A Brigy-féle logarok; számolás 
logarokkal; logaros egyenletek egy és több ismeretlennel. 
Tk. Mauritz R. Algebra. Lutter N. Szorszámi táblák, b) Geo
metria. Goniometria és trigonometria. A derék és ferdeszögű 
háromszög és a szabályos sokszögek megoldása. Az algebra 
alkalmazása geometriai feladatok megoldásánál. A pont Des- 
cartes-féle és sark coordinatái. Két pont távolsága a pontok 
coordinatáiból. Tk. Ábel K. mértana. Havonként egy iskolai 
Írásbeli dolgozat. Tanár: Mészáros F.

8. Természetrajz. Hét. 3 óra. Állattan. Előismeretek, az 
állatok szervei és szervrendszerei. Rendszertan. Tk. dr. Rotli 
Samu állattana. Tanár: Szlaboczky Imre.

9. Műének. Hét. 2 óra. Az alkalmas hangú tanulók a 
„Dalkörében részt vettek. Tanár: Nagy Lajos.

10. Tornászat. Hét. 1 óra. Rend- és szabad-gyakorlatok 
Társas játékok. Tanár: Szántó János.

VII. Osztály.
1. Vallástan. Hét. 2 óra. A kér. egyház történelme ki

váló tekintettel a protestantismus elterjedésére s azon külön
böző alakokra, melyeket az az egyes nemzeteknél öltött. Tk. 
Batizfalvy J. Tanár: Martinyi József.

2. Magyar nyelv. Hét. 3 óra. Poétika, a költői műfajok 
elmélete, tekintettel történeti fejlődésükre. Tk. Névy L. Az 
egyes műfajok mellett 16 költemény emlékeltetett, „Zalán 
futása“ és „Szigeti veszedelem“ eposok részletesen fejteget- 
tettek és számos remek mű olvastatott. írásbeli feladatok 
tárgyai: „Dimidium facti, qui bene coepit, habet. Julius Cae
sar jellemzése Shakespeare nyomán. Jobb méltatlanságot 
tűrni, mint elkövetni. Ki teljesíti hiven hazája iránt köte-
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lességeit? Miben áll a valódi műveltség1? Un. Pompejus jel
lemrajza Cicero beszéde nyomán. Rajz vagy életkép. (A vén 
huszár; a kintornás; a czigány). Szabadtárgyú allegoria, mese, 
parabola. Ha valaki sárral dob, nem viszouzom, mert le kel
lene hajolnom. A gazda örömei (idyll.) Arany J. egyik bal
ladájának széptani fejtegetése. Meghiúsult szép remények. 
(Életkép.) Qui proficit in studiis, sed deficit in moribus, plus 
deficit, quam proficit. Mondái vagy magyar történeti tragédia 
rövid vázlata. Gondolatok a tanév végén. Tanár: Leffller S.

3. Latin nyelv. Hét. 6 óra. M. Tullii Ciceronis „de im
perio Cn. Pompei oratio ad Quirites“. Tk. dr. Kont J. Ciceró
nak 25 válogatott, a kort jellemző levele. Tk. M. T. Cicero 
válogatott levelei. Jánosi B. Vergili Maronis Aeueidos lib. 
Vl-us. Tk. Veress J. részletesen fejtegetve tartalmilag és 
alakilag, nagyobb részt emlékelve. Fordítási gyakorlatok 
magyarról latinra, Schulcz F., Kolmár-Svaby gyakorló köny
véből 40 gyakorlat. Előszóbeli ford, gyakorlatok, extemporalék 
a tárgyalt szöveg kapcsában. Római régiségtan. Tk. Oká- 
nyi P. Tanár: Leffler S.

4. Görög nyelv. Hét. 5 óra. Az ión tájnyelv ismertetése 
mellett olvastatott Homér Iliásának I. és II. éneke; azután 
pedig egyes szemelvények Herodotos művéből. Az olvasmányt 
megelőzte mindkét iró életére s müveire vonatkozó adatok 
általános ismertetése, valamint az egész művek tartalmának 
előadása. A fordítottak kellő megértésére történelmi, régiségi 
és hitregetani ismeretek közlése szolgált. írásbeli iskolai dol
gozatul az lliás 111. énekének egy része szolgált. Nyelvtani 
ismétlések. Tk. Ábel: Homér Iliása; dr. Dávid: Szemelvények 
Herodotos müvéből; Lévay: Görögmagyar szótár Homér Iliása 
és Odysseájához. Tanár: Chotvács Ágost.

5. Német nyelv. Hét. 3 óra. A német irodalom története 
a reformátióig. Goethe „Hermann und Dorothea“-ja és Schil
ler „Wilhelm Tell“-je. Tk. Deutsches Lehr- und Lesebuch für 
höhere Lehranstalten von Dr. Gustav Heinrich. III. Band. 
Weber R. Goethe, Hermann und Dorothea. Heinrich G. F. Schil
ler. Wilhelm Teil. Házi írásbeli dolgozatok. Tanár Jancsó G.



6. Történelem Földrajz. Hét. 2 óra. A legújabb kor rö
vid történeti jellemzése után politikai földrajz, különösen 
Európa és Amerika államai politikai viszonyainak tárgyalása. 
Tankönyvek: dr. Mangold L. Legujabbkor történelme, és 
Scholcz Albert Polit, földrajza. Tanár: Martinyi József.

7. Mennyiségtan. Hét. 3 óra, a) Algebra. A másodfokú 
egyenletek elmélete. Másodfokunk szerint megfejthető maga
sabb fokú egyenletek. A geometriai haladványok és alkalma
zások a kamatos-kamat számolásnál. A végtelen geometriai 
haladvány tekintettel a szakaszos tizedes törtekre, a) Geo
metria. A pont coordinatái. Két pont távolsága. Az algebra 
alkalmazása a geometriai feladatok megoldásánál. A hen
ger, kúp és gömb geometriája. Mészáros F.

8. Physika. Hét. 4 óra. Bevezető természettani fogalmak. 
Mechanika. Rezgéstan. Hangtan. Fénytan. Tk.' Fehér I, Ter
mészettan. Tanár: Mészáros F.

9. Műének. Hét. 2 óra. A többi mint az Y. osztálynál 
Tanár: Nagy Lajos.

10. Tornászat. Rend és szabad gyakorlatok. Társasjáté
kok. Tanár: Szántó János.
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I. 2 6 6 4 — 3 3 — 2 2 i 29

II. 2 5 6 4 — 4 3 — 2 2 i 29

III. 2 3 6 4 3 4 2 2 — 2 1 29

IY. 2 4 6 3 4 3 2 3 2 1 30

Y. 2 3 6 5 3 3 4 2 2 1 31

VI. 2 3 6 5 3 3 3 3 2 1 31

VII 2 3 6 5 3 2 3 4 2 1 31

Összesen 14 27 42 15
«*

16 13 14 22 10 8 4 14 9 2 210

A tanórák táblás átnézető,



Ví.

A tanulók névsora, vallása, születéshelye és születési éve,
I. Osztály.

Andráscsik Béla, r k , Nyíregy
háza, Szabolcs m. 1873. 

Básthy Géza, ref., Uj-Fehértó, 
Szabolcs na., 1874,

Beue Jenő, ág. ev., Szepes- 
Olaszi, Szepes m., 1875, 

Boczkó János, ág. ev., Ispán- 
mező, Gömör m , 1876,

5 Bonis László, ref, Tóth, Sza
bolcs m., 1872,

Borbély Béla, ref, Nyíregyháza, 
Szabolcs m, 1876,

Burger Mór, ínóz. v., Buly, 
Szabolcs m., 1874,

Deák János, ref., Nyíregyháza 
Szabolcs m., 1875,

Dinda György, ág. ev., Pazdics 
Zemplén m., 1874,

10 Fabry Sándor, ág. ev., Nyíregy
háza, Szabolcs in., 1876, 

Franki Henrik, móz. v. Nyíregy
háza, Szabolcs in, 1876, 

Freitag Árpád, ág. ev., Felka, 
Szepes m., 1874,

Gavallér István, rk., Nyíregy
háza, Szabolcs m., 1875, 

Gomba Károly, ref., Mező-Ke
resztes, Borsod m., 1875,

15 Grosz Jenő, móz. v., Nyir-Bakta 
Szabolcs m , 1875,

Grossman Jenő, móz. v., Bö
szörmény, Hajdú m., 1877, 

Glücksmann Henrik, móz. v., 
Nyiregyh., Szabolcs m., 1876,

Grünberger Lajos, mézes v.
Nyiregyh., Szabolcs m., 1876, 

Gyurcsány Béla, ág. e., Nyíregy
háza, Szabolcs m., 1874,

20 Ilauyicska Gyula, rk., Nyíregy
háza, Szabolcs m , 1874, el
távozott május 20-án. 

Janosch Rudolf, rk., Krekovicz, 
Lengyel orsz, 1875,

Kovács Lajos, ág. ev., Ungvár 
Uug m., 1874,

Kovács Tibor, ref, Nyiregyh.
Szabolcs ni., 1877,

Kubassy Sándor, ág. ev.Nyiregy- 
liáza, Szabolcsin, 1876,

25 Langb Frigyes, ág. ev., Sze- 
pes-Béla, Szepes m., 1874.

Lehoczky László,ág. e, Nyíregy
háza, Szabolcs m., 1874, 

Liptay György, rk., Rakamaz, 
Szabolcs m., 1876,

Lorünzer Hermann, rk., Ausse 
Steier orsz, 1876,

Lukács Ödön, ref., Nyíregy
háza, Szabolcs m, 1876,

30 Marsaiké Gyula, rk., Nyíregy
háza, Szabolcs m., 1875, 

Mikecz Miklós, re f , Keinecse, 
Szabolcs in., 1875,

Motoska Sámuel, ág. e, Nyíregy
háza, Szabolcs m., 1873, 

Murányi László, rk., Edelény. 
Borsod ni., 1877,
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Nagy Imre, ref., Kis-Várda, i 
Szabolcs in., 1876,

35 Sánnán Béla, móz. v., Ungvár 
Ung m., 1874,

Sonkolya András, ág. evang, 
Nyíregyháza, Szab. m , 1876. 

Sotnság Albert, rómk., Kassa, 
Abauj m., 1875,

Steiner Jenő, móz. v., Nyir- 
Bogdány, Szabolcs m, 1876, 

Suliért László, rk , Budapest, 
Pest m., 1876,

40 Schreiber Ernő, móz. v., Nyír- 
Bátor, Szabolcs in., 1876, 

Scholcz László, ág. ev , Berény, 
Szepes m., 1874,

Schütz Béla, ág. ev., Göluicz- 
bánya, Szepes m., 1873,

Schall Sándor, rk., Miskolcz, 
Borsod m., 1875,

Szesztay Istváu, ref., Nyiregy 
háza, Szabolcs m, 1877,

45 Szilvásy István, rk., Nyíregy
háza, Szabolcs m , 1874, 

Palustyák Eerencz, rk , Pazony 
Szabolcs m., 1876, eltávozott 
1886 decz. 3-án,

Rosenberg Mór, móz. v., Kótaj, 
Szabolcs in., 1875,

Ungár József, móz. vak, New- 
York, É-Amerika, 1876.

Vietorisz Lajos, ág. ev. Nyíregy
háza, Szabolcs m., 1875,

50 Visnyei Ferencz, rk., Budapest. 
Pest m., 1875.

M a g á n ta n u ló k  ■

Buday Aladár, ref., Ó-Fehértó, 
Szabolcs in., 1876,

Bleuer Ödön, móz. vall., Ibrány 
Szabolcs m., 1877,

Glück Ármin, móz. vall., Apagy, 
Szabolcs m., 1876,

Kállay Tamás, rk., N.-Halász, 
Szabolcs m., 1876,

55 Kohn Aladár, móz. v., Tarczal, 
Zemplén m., 1876,

Propper Dezső, móz. v., Apagy, 
Szabolcs m., 1876, 

Ringelhann Béla, rk., S.-A.-Uj- 
hely, Zemplén m.. 1875, 

Schwarcz. Ármin, móz. v , Domb- 
rád, Szabolcs m , 1875, 

Tárczy Jenő, ág. ev., Vencsellő, 
Szabolcs m., 1877,

60 Zoltán Dénes, rk., Apagy, Szab. 
m., 1876,

Weisz Adolf, móz. v., Tokaj, 
Zemplén m., 1875,

Weisz Jakab, móz. v., Raka- 
maz, Szabolcs m., 1876,

II. Osztály.

Adamkovics Ferencz, rómkatli. 
Nyíregyháza, Szabolcs m., 
1873,

Andrejkovics Béla, ág. evang., 
Nyíregyháza, Szab. in., 1873, 

Czapáry Bertalan, rk., Perbe- 
nyik, Zemplén m., 1874,

Dicz Gerő, ág. ev., Nyíregy
háza, Szabolcs m., 1873,

5 Engel Miksa, móz. vall., Kömlő, 
Heves m., 1873,
Gara Miklós móz. v., Nyíregy
háza, Szabolcs m., 1875,

Görgey István, rk., Nyíregy
háza, Szabolcs m., 1875, 

Hrabóvszki Sámuel ág. evang., 
Nyíregyháza, Szab. m., 1873, 

Huczik Flórián, rk., Námesztó, 
Árva m., 1874,

10 Horovicz' László, mózes val., 
Nyíregyháza, Szab. m., 1876, 
Jármy Ödön, helv. hitv., Las- 

kod, Szabolcs m., 1875, 
Korai s Ferencz, helv. hitval., 

Nyíregyháza, Szab. m., 1876, 
Korányi Gyula, rk., Nyiregy- 

háza, Szabolcs m.. 1876,
3



I

Kresz Jeuő, ág. evang., Tálya, 
Zemplén m., 1874,

15 Kiszeli István, ág. ev., Késmárk 
Szepes m, 1875,

Klein Gyula, móz. v., Nyíregy
háza, Szabolcs m„ 1875, 

Kovács László, ág. ev , Nyíregy
háza, Szabolcs m, 1875, 

Király Endre, helv. h., Nyíregy
háza, Szabolcs m., 1875, 

Lakner Ödön, ág. ev., Nyíregy
háza, Szabolcs m., 1875,

20 Lichtmann Mór, mózes vall., 
Nyir-Adony, Szab. in, 1874, 

Molnár Sándor, ág ev., Nyíregy
háza, Szabolcs m. 1874, 

Nagy Gyula, helv. hitv., Kis- 
Várda, Szabolcs m., 1875, 

Nits Ernő, ág. ev., 'Sz.-Szom
bat, Szepes m., 1873,

Perl Leopold, móz. v , Ó-Pályi, 
Szatmár m , 1875,

25 Rézler Aurél, rk,, Ó-Fejértó, 
Szabolcs in., 1875, meghalt, 

Reichinaun Ármin, mózes val, 
Nyíregyháza, Szab. m., 1875, 

Simkó József, ág. ev., Nyíregy
háza, Szabolcs m., 1873, 

Simkovics Dániel, ág. evang., 
Nyíregyháza, Szab. m., 1873, 
kilépett,

Schneider Gyula, ág. evang., 
Merény, Szepes m., 1874,

Buday Elemér, helvét hitval
lású, Ó-Fejértó, Szabolcs ni., 
1874,

Csapkay Gyula, rk., Nyíregy
háza, Szabolcs m. 1874,

Éger Jenő, méz. v., Nyíregy
háza, Szabolcs m., 1875,

Feldheim Ferencz móz. v , Ke- 
mecse, Szabolcs ni., 1873,

5 Friedliber Mór, mézes vall, 
Nyíregyháza, Szab. m., 1875,

30 Szabó Márton, helvét liitv., 
Nyíregyháza, Szab. m, 1875, 

Jenei Szabó István, helv. hitv. 
Homoki-puszta, Szabolcs in., 
1875,

Szeszich Elek, rk., Nyíregyháza 
Szabolcs m., 1874, 

Toperczer Ernő, rk., Kaposvár 
Somogy m., 1874,

Tóth Endre, helv. hitv., Gyulaj, 
Szabolcs m, 1875,

35 Ungár Gyula, móz. v., Nyíregy
háza, Szabolcs m, 1875, 

Votiski Elemér, ág. ev., Kés
márk, Szepes m., 1875, 

Zimiuermann Gyula, ág. ev., 
Felső Keinencze, Abauj m., 
1875.

M agántanulók :

Ring Salamon, móz. v., Tokaj, 
Zemplén ni., 1872,

Guttmann Piukas, móz. v , To
kaj, Zemplén m., 187G.

40 Herskovics Beruát, ínóz. v„ 
Tokaj, Zenipléu m., 1873, 

Leveleky Géza, móz. v., Leve
lek, Szabolcs m., 1875, 

Nyíri József, rk., Nyíregyháza, 
Szabolcs m., 1873,

Springer Károly, mózes val., 
Tokaj, Zemplén m, 187G.

Führer Mór, móz. v., Nyíregy
háza, Szabolcs m., 1872, 

Gaál Sándor, ág. ev., Nyíregy
háza, Szabolcs in., 1874, 

Grünberger Ignácz, móz. val., 
Uj-Fejértó, Szabolcs m., 1872, 

Herskovics Dezső, móz. va ll, 
Gáva, Szabolcs m, 1873,

10 Irján Béla, rk., Jászberény, 
J.-N.-Iv.-Szoluok in., 1873, 

Jóna Mihály, helv. h , Nyíregy
háza, Szabolcs m., 1874,

III. Osztály.
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Király Sándor, lielvét hitval
lású, Nyíregyháza, Szabolcs 
in., 1873,

Kürtössy József, ág. evaug., 
Nyíregyháza, Szab. m., 1874, 

Klein Simon, móz. v , Leve
lek, Szabolcs m , 1875,

15 Kubassy Emil, ág. ev. Nyíregy
háza, Szabolcs m, 1874, 

Leuchtmann Jenő, mózes vak, 
Nyíregyháza, Szab. m., 1874, 

Lusztig Lajos. móz. v , Nyíregy
háza, Szabolcs m., 1873, 

Maun György, rk. Tolua, Tolna 
m. 1874,

Mandel Miklós, móz. vall, Kó- 
taj, Szabolcs m., 1875,

20 Mráz Endre, ág. ev., Nyíregy
háza, Szabolcs in , 1874. 

Murányi Ödön, rk., Szentes, 
Csongrád m., 1871, az év 
elején kilépett,

Oltványi Ödön, ág. evangel. 
Nyíregyháza, Szab. in., 1874, 

Pnlaticz István, helvét hitv., 
Nyíregyháza, Szab. in., 1873,

Kazár István, ág. ev., Nyíregy
háza, Szabolcs m., 1875,

25 Sesztay Emil gkth., Nyíregy
háza, Szabolcs m., 1870, 

Slotf Zoltán, gkath., Nyíregy
háza, Szabolcs m., 1873, 

Szabó József, he'v. hitv.. Petne- 
háza, Szabolcs m., 1873, 

Szikszay András, helvét hitv., 
N.-Kálló, Szabolcs m., 1874, 

Vay Mihály, helv. hitv., Mis- 
kolcz, Borsod m., 1872,

30 Weisshaus Géza, móz. v , Ha
lász, Szabolcs in., 1874.

M a g á n ta n u ló k  :

Őrgróf Csáky Pallavicsini Ar 
thur, rk , Budapest, Pest m , 
1875,

Szoboszlai Zoltán, helvét hitv, 
Uj-Fejértó. Szab. in., 1874, 

Weisz Lajos, móz. v., Nyíregy
háza, Szabolcs in., 1872.

IV. Osztály.

Adamovics András, ág. evaug., 
Nyíregyháza, Szab. m., 1872, 

Bajdik György, ág. ev., Niregy- 
háza, Szabolcs m., 1871, 

Bernáth Miklós, helvét hitval., 
Szentgyörgy-Ábrány, Szab. 

m., 1872,
Dicz Miklós, ág. ev., Nyíregy

háza, Szabolcs m., 1873,
5 Gansl József, móz. v., Kis

várba, Szabolcs m., 1874, 
Gerhard Béla, ág. ev., Nyíregy

háza, Szabolcs m., 1873, 
Goldmann József, móz. vall., 

Nyíregyháza, Szab. m., 1872, 
Görgey Alajos, rk., Nyíregy

háza, Szabolcs m., 1872, 
Hagymási Lajos, helv. hitval., 

Nyíregyháza, Szab. m., 1873,

10 Häuffel Lajos, ág. ev., Nyíregy
háza, Szabolcs m., 1872, 

Henter Zoltán, helv.hitv., Nagy- 
Kálló, Szabolcs m., 1872, 

Heumann Jenő, móz. vallásu, 
Nyíregyháza, Szab. m., 1874, 

Kain József, móz. v., Nyíregy
háza, Szabolcs m., 1872, 

Kain Soma, móz. v., Ibráuy, 
Szabolcs m., 1872,

15 Klein Ignácz, móz. v., Nyíregy
háza, Szabolcs m., 1873, 

Knopp Gusztáv, rkath., Eszék, 
Verőcze m., 1871,

Lukács Dénes, rk., Szeutmi- 
liály, Szab. in , 1874,

Merle Miksa, móz. v., Nyíregy
háza, Szab. m., 1873,

Nagy Dezső, rk., Budapest, 
Pest m., 1873,

3*
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20 Nagy Kálmán, helv. hitv. Had
ház, Hajdú m., 1873, 

Pollatsek Rezső, móz. vallásu, 
Nyíregyháza, Szab. m., 1874, 

Porkoláb László, helv. hitv., 
Ibrány, Szabolcs m., 1870, 

Róth Sándor, móz. v., Nyir- 
Bátor, Szabolcs m., 1874, 

Szamuely Jenő, móz. vallásu. 
Nyíregyháza, Szab. m.. 1873, 

25 Szedoglavics Béla, rk., Hatvan, 
Heves m., 1873. Az év ele
jén kilépett,

Szikszay János, helv. h., Nagy- 
Kálló, Szabolcs m , 1872, 

Weinberger Jenő, móz. vall., 
Nyíregyháza, Szab. m., 1873, 

Zimmermann Kálmán, ág. ev , 
Felső-Kemencze, Abaui m , 
1872,

M a g á n ta n u ló k  :
Órgróf Csáky-Pallavicsini Ro

ger, rk., Zágráb, Z. m., 1874,

Br. Beust Károly, ág. ev., Lei- 
bicz, Szepes m., 1869, 

Dövényi Gyula, ág. evangel., 
Nyíregyháza, Szab. m., 1871, 

Fekete Mihály, rk., N.-Kálió, 
Szabolcs m., 1870,

Gruden Dezső, rk., Nyíregy
háza, Szabolcs m., 1872,

5 Guttman Izidor, móz. vallásu, 
Nyíregyháza, Szab., m., 1872, 

Iklódy László, helv. v., Nagy- 
Káíló, Szab. m., 1870, 

Herskovics Lajos, móz. v a ll, 
Számos-Becse, Szatmár m., 
1869,

Kerekréthy Miklós, ág. evang, 
Nyíregyháza, Szab. m., 1872, 

Kiár Sándor, móz. v., Pazony, 
Szabolcsin, 1873,

30 Czikora Imre, helv. h , Rima 
szombat, Gömör m., 1860, 

Engel Simon, móz. v., Tokaj, 
Zemplén ni., 1872,

Enyinghy Bálint, helv. hitv., 
Nyíregyháza, Szab. m., 1868, 

Frank Jakab Jenő, móz. val
lásu, Tokaj, Zemplén megye 
1873,

Kaufmann Bernát, móz. vall., 
Tokaj, Zemplén m., 1872,

35 Küzmös Elek, gkath., Dorogh, 
Hajdú in, 1863,

Liudenbaum Mayer, móz. vall., 
Tokaj, Zemplén m., 1874, 

Róth Albert, móz. v., S -A. • 
Ujhely, Zemplén m., 1872, 

Szoboszlay Albert, helv. hitv., 
Uj-Fejértó, Szabolcs megye, 
1872,'

Szobonya Nándor, helv. hitv., 
Gáva, Szabolcs in. 1870.

10 Klein Ernő, móz. v., Nyíregy
háza, Szabolcs in , 1872, 

Krausz Pál, móz. v., Nyíregy
háza. Szab. m., 1872,

Krudi Béla, r k , Nyíregyháza, 
Szabolcs in., 1870,

Kubacska András, ág. evang, 
Nyíregyháza, Szab m., 1871, 

Laskai Miklós, helvét hitval., 
N.-Halász, Szab. m., 1871,

15 Nauer Béla, ág. ev, Késmárk, 
Szepes m, 1871,

Péchy Géza, helv. h., Macsola, 
Bereg m., 1873,

Szesztay Zoltán, helv. hitval., 
Nyíregyháza, Szab. m., 1873, 

Szopkó Dezső, ág. ev., Olaszi, 
Szepes m., 1872,

Valent Pál, ág. ev., Nyíregy
háza, Szabolcs in., 1871.

V. Osztály.
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VI. Osztály.

Fuchs Aladár, móz. v , Őrös, 
Zemplén m., 1871,

Iuczédy Béla, helv. liitv., Bér
ezel, Szabolcs m., 1872, 

Mikecz István, helv. hitv., Ke- 
mecse, Szabolcs m., 1871, 

Mráz Elek, ág. ev., Nyíregy
háza, Szabolcs m, 1871,

5 Nagy Gyula, rk., N.-Halász, 
Szabolcs in., 1871, 

Silbersteiu Miklós, móz. vall., 
Nyíregyháza, Szab. m., 1872, 

Sipos Gyula, rk., Nyíregyháza, 
Szabolcs m., 1869,

Schmeisz Ágost, ág. ev., Sze- 
pes-Béla, Szepes m., 1869, 

Szmrecsányi László, rkathol., 
Bezdéd, Szabolcs m., 1871, 

10 Sztárek Dezső, rk., Nyíregy
háza, Szabolcs m. 1872, 

Tóthpápay Sándor, helv. hitv.,
Il.-Szombat, Gömör m , 1869, 

Tyll Sándor, rkth., Nagyvárad, 
Bihar m., 1869,

Virágh László, rkth., N.-Kálló, 
Szabolcs m., 1871,

Werner Miklós, móz. v., Kis- 
várda, Szabolcs m., 1871.

VII. Osztály.

Bernáth Kálmán, helv. hitv., 
Szentgvörgy-Ábrány, Szab. 
m., 1870,

Buchner Sámuel, móz. v., Nagy- 
Kálló, Szabolcs m., 1867, 

Burger Pál, móz. v., Nyíregy
háza, Szabolcs m., 1869, 

Csécsi Sámuel, helv. hitval., 
Nyíregyháza, Szab. m., 1867.

5 Flegmann Adolf, móz. vallásu, 
Nyíregyháza, Szab. m , 1871, 

Gömöri János, ág. ev., Nyíregy
háza, Szab. m , 1869,

Jéger József, ág. ev., Nyíregy
háza, Szab. m., 1870,

Klein Bertalan, móz. v., Gáva, 
Szabolcs m., 1867,

Korányi Endre, rk., Nyíregy
háza, Szab. m., 1869,

10 Lautsek József, ág. ev., Bájog, 
Bihar m., 1869,

Lusztig Sándor, mózes vall., 
Nyíregyháza, Szab. m., 1871, 

Merle Béla, móa. v, Nyíregy
háza, Szab. m., 1871,

Molnár Gusztáv, rk., Levele
ken, Szabolcs m., 1869, 

Nádassy Jenő, ág. ev., Nyíregy
háza, Szabolcs m., 1867,

15 Prok Gyula, ág. ev., Nyíregy
háza, Szab. m., 1870,

Soltész Gyula, ág. ev., Nyíregy
háza, Szabolcs m., 1869, 

Szesztay László, helv. hitvall., 
N.-Kálló, Szabolcs m., 1870, 

Weisz Ferencz, móz. v., Márk, 
Szatmár m., 1867.'
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Statisztikai táblásatok, A gymn, tanulók
aj vallás, előmenetel, anyanyelv, nyelvismeret és egészségi állapot szerint.
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d) A tanulók származási helyének áttekintése.

Helynév
O s z t á  1 y

Ös
sz

es
en

I. II. III. ■V. V. VI VII

Nyíregyháza város 20 21 18 16 10 4 11 100
Szabolcs megye 20 7 10 10 4 6 5 62
Abauj megye 1 1 — 1 — — — 3
Arvamegye — 1 — — — — — 1
Bihar megye -— - — — — 1 1 o
Bereg megye — — — — 1 — — l
Borsod megye 3 — 1 — — — — 4
Csongrád megye — — 1 — — — — 1
Gftmör megye 1 — — 1 — 1 — 3
Hajdú megye — — — 2 — — —

2
Heves megye — 1 — 1 — — — 2
J.-N.-K.-Szolnok m. 1 — 1 — — — — o
Pest megye 2 — 1 1 — — — 4
Somogy megye — 1 — — — — 1
Szatmár megye — 1 — 1 — 1 o

O

Szepes megye 5 4 — —
o 1 — 13

Ung megye 2 — — — — — — 2
Tolnamegye — — 1 — — — 1
Zágráb — — — 1 — — — 1
Zemplén megye 4 6 — 5 _ 1 — 16
Verőcze megye — — — 1 — — 1
Lengyel orsz. (Kre- -

kovicz) 1 — —
__

— — 1
Steierország (Aus-

see) 1 — — — — — 1
Amerika (New-

York) 1 — —
__

— — 1

Összesen
1

62 43 33 39 19 14
.

V

18 228



T í  p i n t § 2 e t,
Tápintézeti ellátásban részesült a lefolyt tanévben 4 ta

nuló. Ezek közül egy fizette az egész dijat, 3 féldijas volt.

V I I I .

I  A tápintézet bevételei:
a) Pénztári maradvány az 1885/6-dik évről 2759 írt 89 kr.
b) Egyházkerületi g y ű jté sb ő l................... 173 frt 16 kr.
c) Nyíregyházán eszközölt gyűjtésből . . 186 frt 81 kr.
d) Nyíregyháza város adománya . . . .  50 frt — kr.
e) A nyíregyházi takarékpénztár adománya 20 frt — kr.

j )  Tanulók fizettek....................................  100 frt — kr.
g) Egyebekből . . . .    20 frt 18 kr.

Összesen 3310 frt 4 kr.

II. Kiadás:
a) Tanulók ellá tására .................................  340 frt — kr.
b) Vegyesekre...............................................  5 frt 60 kr.

Összesen 345 frt 60 kr.

III. Mérleg.
a) B ev é te l........................................................ 3310 frt 4 kr.
b) K ia d á s ....................................................  345 frt 60 kr.

Maradvány 2964 frt 44 kr.

A tápintézetbe vallásfelekezeti különbség nélkül vétet
nek íel tanulók. Ebédre kapnak mindennap levest, húst, főze
léket; hetenként egyszer sültet és tészta-ételt, kellő adag 
kenyeret; a vacsora főzelék- és kenyérből áll.



h z  1887— $-dik tanévre vonatkozó figyelmeztetés,
A jövő tanévvel a VLII-dik osztály is megnyílik.
A beiratások szeptember első négy napján eszközöltet

nek. Ugyan ekkor tartatnak meg a felvételi és javitó vizs
gák, míg a rendes tanítás szeptember hó 5-kén veszi kezdetét.

Azon tanulók, kik 2 tantárgyból kaptak „elégtelen“ osz
tályzatot, csak azon esetben bocsáttatnak a javitó vizsgára, 
ha arra engedélyt kaptak; miért is az ily tanulók az „egyet, 
tanügyi bizottsághoz“ czimzett s a javitó vizsgálat megengedését 
kérelmező folyamodványukat a tanintézet igazgatójánál any- 
nyival inkább nyújtsák be julius hó 10-ig, mivel különben 
feltétlenül osztályismétlésre utasíttatnak.

A gymnasium első osztályába csak oly növendékek vé
tetnek fel, kik életük 9-dik évét már betöltötték s 12 évnél 
nem idősebbek; és vagy arról, hogy a népiskola osztályait 
sikerrel végezték, nyilvános népiskolától bizonyitványt mu
tatnak elő, vagy felvételi vizsgálaton igazolják, hogy kellő 
mérvű képzettséggel birnak. Az 1-ső osztályba mugukat fel
vétetni akaró tanulók ezen kivül keresztleveleiket, illetőleg 
születési évüket igazoló okmányaikat is előmutatni tartoznak.

Magasabb osztályba jelentkező tanuló csak az előző osz
tálynak sikeres bevégzéséről szóló bizonyítvány alapján vé
tetik fel. A bizonyitványt azon tanulók is tartoznak előmu
tatni, kik a lefolyt tanévben intézetünk növendékei voltak.

A fölvételre a tanulók szüleikkel, vagy csak helyettesei
vel tartoznak az igazgatónál megjelenni, s aztán az osztály- 
tanárnál.

A felvételnél minden tanuló 2 frt felvételi dijat űzet, 
mely díjnak fizetése alól senki sem menthető fel.

IX.
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A tandíj a n. m. vallás és közoktatásügyi miniszter 
úrral kötött szerződés X-dik pontja értelmében, születési 
helyre való tekintet s vallás felekezeti különbség nélkül, min
den tanulóra nézve egyenlően 24 frt, mely öszeg két rész
letben előre fizetendő, s az igazgatónak nincs joga fizetési 
halasztást engedélyezni.

Továbbá a gymnasium kormányzó tanácsa, az egyház- 
kerület határozata értelmében, fentartotta magának a jogot, 
hogy minden fizető növendéktől „gymnasiumi alap“ czimen 
1 forintot szedhessen.

Azon tanulók, kik magukat részben vagy egészben a tan
díj fizetése alól felmentetni óhajtják, tandijmenteségüket ké
relmező folyamodványaikat, kellően felszerelve, s a gymna
sium igazgató tanácsához czimezve augusztus hó 20-ig, a 
gymnasium igazgatójához nyújtsák be. Később beérkezett 
folyamodványok tekintetbe nem vétetnek.

Különben a tandíjtól egészben, vagy felerészben való fel
mentésnek csak akkor van helye, ha a felmentésért folya
modó tanulónak szülei korlátolt vagyoni viszonyok között 
élnek, s a tanuló maga legalább „jó“ osztályzatot képes 
felmutatni.

A magán tanulók a vizsgálati dijat fizetik s ezen felül 
a gymnasiumi alapra 10 frtot. A tiz forint előre fizetendő.

A tápintézet szeptember 3-án nyílik meg. melybe vallás
felekezeti különbség nélkül vétetnek fel a tanulók. A tisztes
séges ebédért és vacsoráért 50 frt. dijat a tanulók két rész
letben előre tartoznak lefizetni.



X.

Tankönyvek a: 1887—8*ik évre,
I. osztály.

1. Bibliai történetek. Pálfy József.
2. Dr. Szinnyei. Magyar nyelvtana I. rósz.
3. Lehr-Riedl. Magyar olvasó könyv I. kötet.
1. Békési Gyula Latin alaktan.
5. Dr. Hunfalvy János. Földrajz I.
6. Moeuik Schmidt. Számtan.
7. Mendlik-Schmidt. Rajzoló geometria

II. osztály.

1. Bibliai történetek. Pálfy József.
2. Ihász-Barbarics. Magyar nyelvtana XXI-dik kiadás.
3. Lehr-Riedl. Magyar olvasó könyv II. kötet.
4. Békési Latin alaktan.
5. Békési. Latin olvasó könyv a II. gymn. oszt. számára.
6. Visontay-Borbás. Földrajz II. régibb kiadás.
7. Számtan mint az I. osztályban.
8. Mocnik-Schmidt: A geomotria elemei, összeköttetésbeu a rajzo

lással.

III. osztály.

1. A keresztény anya szentegyház története. Pálfy József.
2. Német nyelvtan. Ballagj Károly.
3. Deutsches Lesebuch. II. Theil. Felsmann József.
4. Rendszeres Magyar nyelvtan Dr. Szinnyei.
5. Magyar olvasó III. R. Lehr-Riedl.
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G. Dr. Mangold Lajos. Magyarország történelme.
7. Scholtz-Ráth. Mathem. és phys. földrajz elemei.
8. Számtan, mint az I. osztályban.
9. Rajzoló geometria mint a II. osztályban.

10. Ausztria-Magyarország földirata. Visontay János.
11. Bartal és Malmosi. Latin gyakorló könyv a mondattau váz

latával.
12. Elischer J. Latin olvasó könyv.

IV. osztály.

1. A keresztény auyaszentegyház története. Pálfy József.
2. Német nyelvtan. Ballagi Károly.
3. Deutsches Lesebuch. II. Theil. Felsmann József.
4. Stilisztika I. R. Irálytan. Névy László.
5. Arany János Toldy-ja. Lehr Albert.
0. Dr. Mangold Lajos. Ókor történelem.
7. Dr. Roth Samu. Ásvány Kőzet és földtan.
8. Mauritz R. Algebra.
9. Császár K. Szerkesztő planimetria.

10. Bartal és Malmosi. Latin gyakorlókönyv a mondattan vázlatával.
11. Elischer József. Latin olvasó könyv.

V. osztály.

1. Batizfalvy István. A keresztyén egyház történelme.
2. Anthologia Latina Lyrai szemelvények. Pirchala Imre 80 kr. 

I. rész.
3. Titi Livii ab urbe condita liber XXI—XXII. Bartal-Malmosi.
4. Fordítási gyakorlatok. Schultz F. (Kolmár-Svaby) I. könyv.
5. Deutsches Lehr- und Lesebuch. Poetik. Heinrich Gusztáv.
G. Dr. Mangold Lajos: Középkor történelme
7. Stilisztika. II. R. Szerkezettan. Névy László.
8. Curtius-Abel Görög nyelvtana I. rész.
9. Schenkel-Abel Görög elemi olvasó könyv.

10. Dr. Roth Samu. Növénytan.



11. Mau ritz R. Algebra.
12. Abel Károly. Mértan I. r.

VI. osztály.

1. Batizfalvy István. A keresztyén egyház történelme.
2. C. Sallusti Crispi Jugurtha se de bello Jugurthino. Holub M 
3- Ciceronis oratio „pro Archia.“ Reinholdus Klotz pars. 2.
4. Vergilius Aeneise inagyaritá Veress Ignác I —III, lib.
5. Deutsches Lehr- und Lesebuch. Poetik. Heinrich Gustáv.
6. Dr. Mangold Lajos. Újkor történelme.
7. Curtius Görög nyelvtana (Alaktan.) Fordította dr. Ábel Jenő.
8. Scheukl Görög elemi olvasó könyve. Fordította Ábel Jenő.
9 Schenkl Xeuophou Chrestomatiája. Fordította V. Horváth 

Zsigmoud.
10. Névy László. Rhetorika.
11. Névy László. Olvasó könyv a rhetorikához.
12. Shakespaere. Coriolanus, tragédia.
13. Dr. Roth Samu. Állattan.
14. Mauritz R. Algebra.
15. Ábel Károly. Mértan I. II. r.
IG. Lutter Nándor. Szorszámi táblák.

VII. osztály.

1. Hit és erkölcstan. Zsilinszky M. kér. egyháztörténet, Pálfy J.
2. Poétika és Olvasó könyv, Névy L.
3. Vergilius Aeneise IV—VI. lib. Veress I.
4. Cicero válogatott levelei. Jánosi Bold.
5. M. T. Ciceronis pro Sestio oratis. Kont Ign.
6. Homeros Iliása 1—6 ének. Veress Ignác.
7. dr. Mangold Lajos. Legújabb kor történelem.
8. Scholcz Albert. Politikai földrajz.
9. Szemelvények Herodotos művéből. Dávid István.

10. Görög magyar szótár Homeros Iliasa és Odysseájához. Lévay

—  46 —

István.
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11. Deutsches Lehr- uud Lesebuch III. B. Ileiurich Gusztáv.
12. Goethe, Hermann und Dorothea. Weber Rudolf.
13. Schiller, Wilhelm Tell. Heinrich Gusztáv.
14. Mauritz R. Algebra.
15. Ábel Károly. Mértan II. r.
16. Lutter N. Szőrszálul táblák.
17. Fehér Ipoly. Természettan V. kiadás.

VIII. osztály.

I. . Ilit és erkölcstan Zsilinszky M. Keresztyén egyház történet 
Pálfy József.

2. Dr. Beöthy Zsolt. Magyar irodalom történet és olvasó könyv 1. 
és II. kötet.

3. Q. Horatii Flacci opera omnia. Carmina I. Satirae el epist. II. 

Bartal Malmossi K. P. Kornelii Taciti annalium libr. I—VI. Petrovich 
Ferencz.

4. M. Tullii Ciceronis „de officiis“ lib.

5. Homeros Odysseája. 1—0 ének. Veress Ignác.

0. Görög-magyar szótár Homeros Iliása és Odysseájához. Lévay
István.

7. dr. Mangold Lajos: Magyarország oknyomozó történelme.
8. Plato Sokrates védelme és Kritója. V. Horváth Zsigmond.
9. Mauritz R. Algebra.

10. Ábel Károly. Mértan I. II. rész.
II. Lutter Nándor. Szorszámi táblák.
12. Fehér Ipoly, Természettan.
13. Deutsches Lehr- und Lesebuch III. B. Heinrich Gusztáv.
14. Goethe, Iphigenie auf Tauris. Bauer Simon.
15. Schiller. Die Jungfrau von Orleans.
16. Pauer Im re: Bölcsészeti propädeutika.



48

Segédkönyvek:

Római régiségtan V—V ili.
Latin mondattan (nagyobb) Bartal-Malmosi V—VIII.
Latin-magyar és magyar-latin szótár, Veress.
Fordítási gyakorlatok. Schulcz F., Koimár-Sváby (1 füzet V—VI- 

ben ; II. füzet VII—VIII bau.)
Latin verstan és prosodia. V. Dr. Habenicht. R. Garami R.

Tankönyvek a rom. kath. vallástanból :

I—II. Egri Közép Katekizmus.
I ll—IV. Liturgika vagyis: A kath. Egyház szertartásainak magya

rázata. FrencI után magyarra fordítva kiadta a Szt. István Társulat.
V—VI. A kath. Egély I. rész Dr. Wappler-től. V. kiadás.
VII—VIII. A kath. Egyház Története. Dr. Wappler-től III. kiadás.






