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I.

S z á z  é v .
1806—1906.

Az Úr hatalma nagy és megmérhetetlen!
Kietlen pusztákat benépesít egy pillanat alatt.
Hegyeket emel a mély tenger ölén; sziklákat 

dönt le a mélységbe, hogy tengert árasszon oda, 
hol az ember, a maga alacsony voltában, még 
forrásra sem mert gondolni.

Nyíregyháza területén is megjelent az Ür.
Megjelent az ő nagy hatalmának kegyelmével 

az 1752-ik esztendőben.
Sivár homokbuckák között ellapuló nádas

fertők borították akkor el ennek a földnek felü
letét, ahol mi ma járunk-kelünk, lakunk.

Az isteni hatalomnak ujja az akkori földbir
tokos, gróf Károlyi Ferenc, szívén kopogtatott.

o meghallotta az égi szózatot.
Embert telepített elhagyatott, puszta birto

kára.
Az ide települt ember imádkozott és dolgo

zott; küzdött és remélt. Jobblét után epedó re
ménye, Isten segítségével, küzdelme árán, m eg
valósult.

1*
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Templomot emelt. Iskolát épített. Amott az 
Úrnak szolgált, itt saját egyéni boldogulásának 
vetette meg alapjait.

1806-ban ébredt már tudatára annak, bogy az 
elemi műveltségen felül is törekedni emberi, szép 
hivatás.

Egyházunk akkori vezetői, egyszerű földműve
sek, a messze jövőbe látó szemekkel mérlegelték a 
helyzetet.

Szegény garasaikkal tették  le alapját annak 
az iskolának, mely egy évszázad éta terjeszti 
fényét, világosságát a Krisztus evangyéliomának, 
az igaz emberszeretetnek, a haladó korral együtt 
folyton lépést tartó tudományos műveltségnek.

Letették alapját a mai virágzó ág. hitv. evan
gélikus főgimnáziumnak,

Száz év !
Mennyi küzdelem, mennyi változás, mennyi 

áldozat és mennyi átalakulás !
Emberek, intézmények jöttek és letűntek. El

nyelte őket mind a sebesen forgó idő viharos árja.
Iskolánk áll !
Áll; de nem a jólelkü ősök kezdetleges ala

kításában, hanem az igaz műveltség és tudomá
nyos haladás követeléseinek megvalósítása magas
latán

Az isteni kegyelem segítsége folytán megiz
mosodott város, az ezzel együtt növekedő evan
gélikus egyház áldozatkészsége, támogatása, s
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idők folytan a változott viszonyok követel
m ényeit kielégíteni készséges magyar állam
segélyével iskolánk ma, a hajdan keskeny udvaru, 
nádfedelü viskója helyett, édes örömmel tekint 
fel hosszan, büszkén elnyúló palotájára.

De hát az ősi szellem ?
A szellem is ugyanaz ma, mely az egy század

dal ezelőtt alapitók nemes lelkének szelleme volt: 
Isten dicsőségének hirdetése, a magyar haza sze
retető, a Szent István koronáját viselő magyar 
király iránt való odaadó hűség, az erény, tiszta 
erkölcs és a haladó tudomány művelése.

Megőrizték híven ezt a szellemet a múltban, 
meg, a közbeeső évtizedek viharos idején, meg, a 
közelmúlt küzdelmeiben, s kétséget keltő nehéz 
viszonyok között is híven őrzik azt a jelenben 
vezérlő éber lelkek és szemek.

Istennek hála, iskolánk ma fejezte be 
életének századik évét.

Munkássága, élete csupán a szabadságharc 
után reánk nehezült pestis hatása alatt szünetelt. 
Nem halt meg. Beteg sem volt. Élt. Csak az 
volt a baja, hogy vérereibe nem volt képes be
venni az absolutismus adagolásait.

Ezentúl se fogja bevenni azt, ami gyilok a 
magyarra, ami gyilok a magyar kultúrára!

Hálát adunk az Úristennek, hogy szemeink 
megláthatták a keskeny keretű iskola falainak
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leomlását és a jövendő nemzedéket, a magyar 
ifjúságot, kebelébe fogadó palotának felépülését.

Legyen az Ur áldása, kegyelme, rajta mind- 
végiglen!

Dicsőség a magasságban Istennek!



II.

Rajzoktatásunkról.
Azon lelkes reformmozgalom, mely pár éve indult meg ország

szerte, kiváló szakemberek kezdeményezésére, egy igen fontos intéz
ménynek, a rajztanításnak általában helyes irányba való terelését s a 
helyes alapon általánosan elfogadott tanterv létrehozását tűzte 
ki célul.

S ma e lelkes mozgalomnak kész eredményét látjuk mindazon 
módszerekben, melyek a hosszú türelmet és fáradságot igényló' 
experimentálásoknak következményei. Ezeknek tudhatok be a minket 
különösen érdeklő Középiskolai utasítások is, melyek a többi tan
tárgyak mellett a rajztanításnak is határozott irányt szabnak s amazok 
mellett ennek is épen olyan fontos szerepet tulajdonítanak. Mert 
eddig a rajz majdnem minden középiskolában lenézett, nagyon is má
sodrendű tárgyként szerepelt; annak semmiféle fontosabb szerepet 
nem tulajdonítottak.

Ma már ez nincs így. A rajznak fontosságát s az általános 
műveltségre való hatását mindenki elismeri. Céljával is tisztában lehe
tünk. Míg azelőtt csak a kézi ügyesség megszerzésében s egy-egy 
mintának jól-rosszul való lemásolásában látták a célt, ma már 
általánosan képező hatását, az értelem fejlesztését, a helyes 
látást, a helyes ítélő képességet s az önálló felfogás megszerzését 
látjuk a rendes és módszeres rajzoktatásban.

A régi módszerek mellett bármily szakképzettséggel és lelkiisme
retes munkával teljesítette is a szaktanár feladatát, nem tudott azzal 
oly sikert elérni, mely a többi tantárgyakban elért eredményt megkö
zelítette volna. Tehát a tanúlók legnagyobb részének sem rajzbeli 
önállóságát, sem egyéniségét nem fejlesztette.

Ez volt az oka tulajdonképen a reformmozgalomnak, mely a 
külföldről hozzánk is átcsapott s pár év alatt gyökeresen átalakította 
a rajzoktatást. Ezen időt a rajztanítás újjászületésének mondhatjuk. 
Annyi hasznos változáson egy tárgy sem ment át néhány év alatt, 
mint a rajztanítás. Szakemberek tanúlmányozták e célból a külföldi 
oktatást, mely már jóval előbb szakított a régi rendszerrel s jóval 
előbb tűzte ki célul a művészi nevelést, mint mi,
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Az 1903. évben 43381. sz. a. a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
által kiadott Utasítások-ban a rajzoló geometria mellett részletesen 
ismertetve van a szabadkézi rajzra vonatkozó tanmenet is. Ennek kü
lönösen a négy felsőbb osztályra, vagyis a görögpótló osztályokra 
vonatkozó része teljesen modern s az új iránynak megfelelő elveket 
tüntet fel. Mostohább az alsó négy osztállyal szemben, mely osztályok
ban a szabadkézi rajz a mértani órák keretébe van beillesztve, s a 
rajztanítás szükségből a geometriával taníttatik oly beosztással, amint 
azt a helyi viszonyok s a tanulók létszáma engedik.

Az első osztályban a heti óraszám három. A tananyag a rajzoló 
geometriából a planimetriai alaktan, mellyel kapcsolatban a végzett 
anyaggal geometriai rajzokat is készítenek a tanúlók. Maga az anyag 
a tárgyból elég nagy, úgy, hogy az időt nagyon is pontosan kell be
osztanunk, hogy azt teljesen bevégezzük. Itt szabadkézi rajzolásról 
nem szól még az utasítás. A tanúló itt ismeri meg tulajdonképen 
rajzoló eszközeit s az azokkal való bánásmódot itt sajátítja el. Ezen mun
kájúk inkább csak mechanizmus. A tanúit idomokból szerkesztik kör
zővel és vonalzóval az egyes padozatmintákat s csak mikor már 
azokat kifestik, tapasztalható nagyobb érdeklődés. Pedig már itt el 
kellene kezdenünk a szabadkézi rajzot, már itt kellene felhívni tanúlóink 
figyelmét reája.

Sajnos, az első osztályban eddig ez csak a külön szabadkézi 
rajzra járó tanúlókkal tehető, pedig a tárgy iránti érdeklődés megszer
zése szükséges volna a többi növendék részére is, mert igen jó szol
gálatot tenne a rajztanítás későbbi fázisaiban. Itt kellene elkezdenünk 
az u. n. kézügyesítő gyakorlatokat egyszerűen ceruzával, majd pedig 
az ecset folt gyakorlatokat színnel, melyek mellett egyszerű tárgyakat 
kontúrvonalakkal szemlélet után is rajzoltathatnánk. Ezáltal a kü
lönböző vonalak menetét, a színt és a színfoltok alakját gyakorolná 
be a tanúló s rögtön két eszköz kezelését sajátítaná el, a ceruzáét és 
ecsetét, némi fogalmat szerezve a színről és színkeverésről.

A heti három óra véleményem szerint kevés arra, hogy mindez el
végezhető legyen.

A tanmenet beosztásában a második osztályban alig találunk el
térést. A heti óraszám ugyanannyi, mint az első osztályban, a tan
anyag azonban már rövidebb s a geometriai testekkel foglalkozik. 
Itt tanúlja meg a növendék a térbeli elképzelést, s a testek három 
méretét egy síkon fejezi ki rajzban. Ez képezi a tulajdonképeni látszati 
rajz alapját. Az utasítás megkívánja, hogy a tárgyalt testeket a tanúlók 
axonometrikus rendszer segélyével meg is rajzolják, ez képezi ezen 
osztályban a rajzgyakorlatot. Ez azonban szintén csak rajzoló eszkö
zökkel történik teljesen geometrikus alapon. Nagyon helyén valónak 
tartanám, ha ezen osztályban épen a tananyag ezen részét felhasználva,
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minden tárgyalt testet szabad kézzel rajzoltatnánk meg a tanulóval 
tisztán szemlélet után, s azokat az egyszerű megvilágítási viszonyok 
feltüntetésével ceruzával árnyékoltatnók. Jó szolgálatot tenne az elő- 
fordúló síkidomok látszati képének rajza, pl. a kör és más síkido
mok különböző térbeli állás szerint való rajzolása. Ezek által jobban 
megismerné a tért, s helyesebben tudná felfogni a benne helyt foglaló 
testeket s azokról helyes fogalmakat alkotva, egyszerű kezeléssel el
fogadható rajzot tudna készíteni. Feltétlenül szükséges, hogy a tanúló 
már itt kezdje meg az egyszerűbb testeknek természet után való raj
zolását s az árnyékolásba bevezettetve, azokat plasztikus hatással tudja 
visszaadni.

Az eddig tárgyalt két osztályban az Utasításokban nem fog
laltatik a szabadkézi rajz; véleményem azonban az, hogy helyes 
tanbeosztással szoríthatunk annak helyet, s a rajz ezen előiskolájával 
jobban tudjuk biztosítani az eredményt a többi osztályokban, ahol az 
részint a geometriával kapcsolatban, részint teljesen önálló tantárgyként 
szerepel.

A harmadik és negyedik osztályban a heti órák száma eggyel csök
ken, tehát úgy a geometriára, mint a szabadkézi rajzra összesen két óra 
áll rendelkezésünkre. Itt már a szabadkézi rajzot a geometriától telje
sen elkülönítve mint önálló tárgyat kell tanítanunk. A geometriai 
anyag itt is elég nagy, s népes osztályban a követelmények mind
két részének eleget tenni igen nehéz, úgy, hogy igen könnyen egyiket 
a másik rovására több időre méltatjuk. Igen nehéz itt a tanár feladata, 
hogy a tananyagot mindkét tárgyra nézve a csekély heti két órában 
beosztani és bevégezni tudja. Pedig e két osztály geometriai és rajz
beli része igen fontos a többi osztályokra nézve is. Nem szabad tehát 
az egyiket a másik hátrányára fejlesztenünk, jóllehet a tulajdonképeni 
rajz e két osztályban kezdődik, itt kell, hogy megszerezzék a tanulók 
mind amaz előtanulmányokat, melyekre később szükségük van. Leg
jobban beválik e két osztályban a tömegtanítás, t. i. a teljes osztály 
lehetőleg ugyanazon munkát végzi. Kezdetben itt is a kézügyesítő 
feladatok megoldására szorítkozzunk, mely különböző görbe és egye- 
nes~tvonaIak összetételéből áll, s ezeknek gyors és biztos vonalakkal 
való rajzolását kívánjuk közönséges olcsó papíron színes ceruzával. 
Mert itt a cél nem a díszes rajzlapok készítése, hanem a gyakorlás, 
kézügyesítés, melynek megbecsűlhetlen haszna van a későbbi vázolás
nál is. Itt tanúlja már meg a növendék a forma gyors megismerését, 
úgy, hogy azt minden felesleges vonal nélkül a maga alakjában azon
nal rögzíteni is tudja. Később ezt felválthatja az ecsetgyakorlat, mely 
a formákat minden előrajz nélkül a tiszta rajzlapra ecsettel egy folt
ban állítja elő. Ezzel növendékeink a gyors felfogást s a formának 
biztos visszaadását kénytelenek megtanúlni, Szorgalmas munkával
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itt igen szép eredmény érhető el. E gyakorlatoknak jó szolgá
latot tesznek a préselt fa- és viráglevelek. Növendékeink, ha kellő 
időben figyelmeztetjük őket rá, magok szerezhetnek, gyűjthetnek 
össze préselt falevelekből egész minta-sorozatokat. Ezen levelek vál
tozatos konturrajza, erezete és színe mind kitűnő feladatúi kínálkozik, 
melyek előállításánál nem a száraz geometrikus formákat, hanem való
ban a természetes alakzatokat másolja a növendék. Bevezethetjük már 
itt őket az egyszerű tervezésbe is ; a különböző leveleket egymás 
mellé téve ritmikus sorokat, egyszerűbb sarokdíszítéseket s közép 
megoldásokat készíttethetünk különböző síkformákban. A színek 
részletesebb megismertetése s előállítása szintén itt kezdhető el 
Mindezek mellett egy pár jó stilizált faliminta után is rajzoltathatunk, 
melyek előállításánál a növendéknek a helyes felvázolásra s a ponto
sabb kidolgozásra is gondot kell fordítania, mely tulajdonság azután 
más későbbi munkálatain is, melyeket természet után végez, észre
vehető.

A gimnázium tanmenetében az ötödik osztálytól kezdve sze
repel önállóan a rajz, de itt is csak azok számára, akik a görögpótló 
irodalmat és rajzot a görög nyelv helyett tanulják. Ha megfigyeljük a 
gimnáziumban a nyolc osztály tanmenetét, azt látjuk, hogy a szabad
kézi rajz, mint rendes kötelező tárgy, az egész gimnáziumi tanfolyam 
alatt csak a harmadik és negyedik osztályban szerepel, de ott is kap
csolatban van a geometriával.

így igen sok tanúló gimnáziumi tanúlmányait elvégzi, úgy, hogy 
szabadkézi rajzot tulajdonképen csak két osztályban tanúit. Ez pedig 
vajmi kevés arra, hogy ily növendék kellő ízlést, megfelelő érdeklő- 
lődést s tudást nyerjen a művészi alkotások megértésére. Igaz ugyan, 
hogy módjában áll minden növendéknek, azoknak is, kik a görög 
nyelvet tanúlják, a szabadkézi rajzórákon részt venni; mivel azonban 
erre kötelezve egyáltalában nincs, igen kevés azok száma, akik ön
szántukból látogatják a rajzórákat is.

A rajztanítás legfontosabb része, a testek után való rajzolás, az 
ötödik osztályban kezdődik. Itt több nehézséggel birkózik meg a nö
vendék, kinek szeme eddig legnagyobbrészt csak a síkformák iránt 
lett fogékony. Itt kell megtanúlnia a helyes látást s azt, hogy a térben 
levő testeket helyesen felfogva, azokról jó rajzot is tudjon készíteni. 
A gyakorlatok itt előbb a szögletes geometriai testekkel kezdődnek, 
felváltják ezt azután a forgástestek, melyek mind tulajdonképen alap
formái bármely más használati tárgynak. Ezeknek pontos megfigyelése 
és rajzolása igen megkönnyíti a természet után való rajzolást más 
dolgoknál is.

Helyénvaló itt későbben, midőn már megfigyelés után elég meg
bízhatók az elkészített rajzok, egy pár látszattam' törvénnyel is meg
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ismertetni a növendéket. A függőleges és vízszintes egyenesek, közös 
irányú párhuzamos egyenesek látszati képeit, azoknak a horizonton 
való találkozását mind itt szükséges megismertetnünk, úgy, hogy ezek 
alapján a növendék saját munkálatát önmaga helyesbíteni s javítani 
tudja.

A rajzok előállítása ceruzával, szénnel és ecsettel történvén, há
rom eszközzel való kezelést sajátíthat el a növendék. Felvehetjük tan
menetünkbe itt a magyar stílű ékítmények rajzolását is, melyeket 
ecsetgyakorlatként minden előrajz nélkül is lapminták után készíttetünk. 
Ugyanakkor felhívhatjuk növendékeink figyelmét a magyar motívumok 
gyűjtésére is. Alkalom kínálkozik elég. Régi korsók, ládák, ma
gyaros jellegű használati tárgyak, szűrhimzések motívumainak gyűj
tése, különösen magyar vidékeken, igen könnyen elérhető. Egy pár 
jobb gipszdíszítményt is rajzoltathatunk, mely árnyékolási feladatul 
igen alkalmas. Ugyancsak ez osztályban beszereztethetjük a vázlat
könyvet is, melybe a növendék tetszés szerinti dolgokat készít, s ezzel 
csak munkakedvét fokozzuk.

Amit az ötödik osztályban elvégeztettünk a tanulókkal, az tulaj
donképen csak előiskolája volt a természet után való rajzolás
nak ; a helyes látást s az egyszerűbb formák helyes visszaadását elérve 
kell a tanmenetünket folytatni a hatodik osztályban. Itt már a ridegebb 
geometriai testeket felcseréljük egyszerű használati tárgyakkal. Ezek
nek eleinte csak egyszerű visszaadását ceruzával, majd később ecset
tel, színnel követeljük.

Néhány órát szentelhetünk a tervezésnek is, mert a formakor 
gazdagodásával növendékeink önálló alkotó ereje a tervezésben már 
itt szépen érvényesülhet, s ez ne csupán síkékítményekre, hanem 
egyszerűbb tárgyak díszítésének tervezésére is kiterjedhet. Ezenkívül 
alkalmas dolog ezen osztályban megismertetni az egyszerű látszattani 
rendszert, felhasználva a testek vetületi rajzát, melyből a rendszer se
gítségével azt látszattanilag szerkesztetjük árnyékolással együtt. Ter
mészetes dolog, hogy ezt csak a legegyszerűbb geometriai testekkel 
végeztethetjük.

Rajzoktatásunk befejezést nyer a hetedik és nyolcadik osztály
ban ; a tanmenet e két osztályban nem mutat lényeges különbséget, legfel
jebb abban, hogy az anyag nehézsége a nyolcadik osztályra esik. A tárgyak, 
melyeket itt a rajzolás mintáiul választunk, már összetettebbek és ne
hezebbek. Az állat- és növényvilágból választott dolgok nemcsak 
finom formáikkal, de színhatásukkal is nehezítik a tökéletes vissza
adást. Helyes tehát, ha itt először egyszerű dekorativ hatással kíván
juk azokat előállítani, s csak később követeljük a teljes, részletes ha
tásban való kidolgozást. Gyümölcsökből, használati tárgyakból egy
szerűbb csendéleteket állíthatunk össze, melyek mindig kedvelt témául
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szolgálnak a növendékeknek úgy a rajzolásra, mint a festésre is. Itt e 
két osztályban foglalkozhatunk a fejrajzolással; annak törvényeit, sémáit, 
a különböző fejállásokat először neves, jobb lapminták után is készít
tethetjük, majd váltsa ezt fel a gipszmintáról való rajzolás, mely az 
árnyékolást könnyíti meg. Itt az egységes foltlátás tisztább, a világos 
és sötét részek szembetűnőbbek, élesebbek, így könnyebben szét is 
választhatók. Kellő gyakorlatok után megpróbálhatjuk a fejet természet 
után is rajzoltatni, persze csak a jobb, tehetségesebb növendékekkel, 
valamint egész alakok vázolását is. Általában mind a négy felsőbb 
osztályban tegyük kötelezővé a vázlatkönyvek használatát, dolgozzon 
a növendék rendes kötelezettségén kívül is minden olyat, amihez 
kedve van. Ezen vázlatkönyveket időről-időre bekérjük s ellátjuk nö
vendékeinket a szükséges tanácsokkal és útbaigazításokkal, melyekkel 
munkakedve és tudása is nagyobb lesz. A két utóbb említett osztály 
anyagában ügyeljünk a helyes beosztásra, hogy a lépcsőzetes fokozat 
a nyolcadik osztályban érje el tetőpontját, vagyis tanmenetünk egyen
letesen legyen fejlesztve és nehezítve.

Ez lenne vázlatosan, nagy vonásokban rajztanításunk menete, 
melyet ha nem is teljesen a maga nagyságában, egészében, de 
nagyobbrészt a tanmenetben feltüntetett módon jelenleg is keresztül 
viszünk. Helyi viszonyainkhoz eddig nagyon is alkalmazkodnunk kellett, 
ami sokszor gátolta a tanmenet betartását. Kényelmes, nagy rajzter
münk eddig nem volt, növendékeink összezsúfolva, a munkában 
egymást feltartóztatva voltak kénytelenek dolgozni, sőt az alsóbb osz
tályok rajzórái a létszám nagysága miatt nem voltak megtarthatók a 
rajzteremben. A szertár sem tartalmazta mindazon eszközöket, melyek 
a modern rajzoktatáshoz feltétlenül szükségesek. Ma e hiánynak vége 
van. A gimnázium fentartó testületé gondoskodott, hogy az új épü
letben, melyet a régihez csatolva emelt, a rajzoktatás minden kö
vetelménynek megfelelő nagy rajztermet és hozzá megfelelő szertárt, 
tanári dolgozó szobát kapjon.

Az új épület középső részén foglal helyet a 16 04 m. hosszú, 8 7 
m. széles, s mintegy 139'54 m2 területű rajzterem. Világítását öt hatalmas 
méretű ablakon keresztül az északi oldalról kapja. A folyosóról két 
ajtó vezet a terembe; azonkívül a mellette lévő szertárból és tanári 
dolgozó szobából is nyílik még egy ajtó a terembe. Mindenesetre ily 
kifogástalan méretű, alkalmas elhelyezéssel és megfelelő mellékhelyiség
gel bíró rajztermet kellő felszereléssel is el kell látnunk. Fontos, hogy 
jó rajzasztalok, mintatartó asztalkák, űlőbakok és megfelelő szekrények 
álljanak rendelkezésünkre. Szertárunkat, mint a modern rajzoktatás leg
fontosabb tényezőjét, folyton gyarapítanunk kell. Ma, midőn már a lap- 
minták használata a legcsekélyebb helyre szorult s úgyszólván folyton



Csak természet után dolgoztatunk, kell, hogy minél tökéletesebb szer
tárunk legyen.

A beszerzés módja igen sokféle; kellő utánajárással s megfelelő 
áldozattal könnyen beszerezhetünk magunknak olyan szertárat, mely 
a legszükségesebb szerekkel el van látva. S ha jó tanhelyiségünk és 
szertárunk lesz, semmi sem áll utunkban, hogy azt a szép és nemes 
célt elérhessük, amelyet magunk elé kitűztünk.

Bennünk megvan a jóakarat, munkánk sikere Istentől függ.

Kozák István.
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Tanítványaink figyelm ébe.

Gyakorlati kérdésekről kívánok néhány szót intézni hozzátok,kedves 
ifjak! Az elvont irányú oktatásban, erkölcsi nemes elvek hallásában, az 
isteni és emberi törvények megtartására való buzdításban egész év 
folyamán bőven van különben is részetek.

Szívleljétek meg szavaimat!
1. Vessük meg a szeszes italokat — A jó egészség földi boldogsá

gunk, — mondhatnám, — legnagyobb forrása. Akarjátok-e, hogy e 
boldogság birtokához jussatok ? Hogyne akarnátok! Akkor nemcsak 
tennetek, követnetek kell bizonyos életelveket, hanem óvakodnotok mind
attól és kerülnötök kell mindazt, ami az egészség megszerzésével, 
fentartásával ellenkezik.

Tennetek kell! Mindig szabadon mozogjatok, tiszta levegőn járjatok- 
keljetek, játszatok, tartsátok tisztán testeteket, edzétek azt okos torná
szaitól, s kövessetek mértéket munkában, játékban, ételben, italban.

Kerüljétek legelső helyen az alkoholt, vagyis a szesz-nek élve
zetét, ha ugyan élvezet a z !

Ti még, hiszem, a legnagyobb része ifjúságunknak, ártatlanok 
vagytok; nem lehet rátok fogni azt a borzasztó vádat, hogy isztok, 
alkoholisták, szeszimádók vagytok; de — fájdalom — a szülői ház
ban okvetlenül látjátok a szeszes italok fogyasztását, a rossz példa 
előttetek áll mindennap, az italok illata, csípőssége izgatja, ingerli a ti 
érzékeiteket is, aztán meg azt látjátok, hogy a felnőttek isznak; bi
zonyos előjoguk van hozzá. A kíváncsiság korán felébred bennetek, 
s ti is előbb lopvást, azután félálszeméremmel, majd egész nyíltan be- 
állanátok a szeszt fogyasztók környezetébe, ha nem hallgatjátok meg 
intő és jótanácsadó szavaimat.

Az alkohol (szeszes italok) úgy tűnt fel hosszú ideig az emberek 
előtt, mint jóbarát, mely melegítő, izgató hatásával erőt látszott köl
csönözni az elbágyadt, elfáradt munkás tagjainak. Itták is, isszák is 
rendszeresen. De a tudomány és emberszeretet lerántotta ennek az 
álbarátnak ravasz álarcát és feltárta pusztító, emberírtó, gonosz, ördögi 
erejét a maga egész valóságában.
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Fiaim ! Az emberi jólétnek, boldogságnak, erkölcsi nemesedésnek 
legnagyobb ellensége, legfőbb akadálya a szesz, az alkohol. Nem barát 
ez, hanem gyilkos ellenség! Szórványos élvezése megszokássá, a meg
szokása szenvedéllyé, a szenvedélye testünk és lelkünk rnegrontójácá, a 
nyomornak, betegségeknek, bűnöknek, halálnak átkává fajúi!

Most már biztosan tudjuk, és ti is tudjátok meg, hogy a szeszes 
italok élvezete a légzés és táplálkozás csatornáit állandó hurutba ejti és 
tartja, a táplálkozást meggátolja; hiszen a táplálkozás kiinduló pontja 
az ételeknek vegyi felbontása a gyomornedvek által; ha a gyomor 
alkohollal telt meg, akkor éppen úgy nem képes felbomlani az étel̂  
mint a múzeumban látható spirituszban elhelyezett készítmények.

Az ember reggel nem szomjúság miatt, hanem az éhség lecsilla
pítása végett iszik rossz szokásból pálinkát (alkoholt.) Látszólag érzi 
is az éhség csillapodását egy-egy pillanatra, de ez az ital itt is meg
csal az érzetben, mint mindenben. A pálinkának bárminő színű legyen 
is, semmi tápláló ereje nincsen, a bornak is csak annyi a tápláló 
ereje, amennyi szesszé nem vált cukrot tartalmaz (p. o. a must.) A 
sörre is ráfogták, hogy folyékony kenyér, persze azok, akik már a 
szesznek rabjai; pedig tudjátok meg, hogy 10 pohár legfinomabb sörnek 
sincsen annyi tápláló ereje, mint amennyi egy zsemlyéből megsze
rezhető.

Éppen így vagyunk a szesz melegítő hatásával is. A turista hegy
mászók, az északi sarkutazók, a norvéghalászok és az összes északon 
lakók jól tudják azt, hogy a szesz nem melegít, s a részeg vándor 
éppen akkor fagy meg a legkönnyebben, mikor a pálinka izgató ha
tása alatt kellemesen érzi magát.

Erősítésről pedig szó sem lehet. Ha lenne a pálinkának erősítő 
hatása, akkor Amerika legfőbb államában törvény és szigorú gyári 
munkás-szabályzat nem tiltaná a munka előtt és munkaközben az 
alkoholélvezést.

További gyilkos hatása ez:
Az alkohol rontja meg a májat, ejti gyulladása a veséket, készíti 

elő a vízibetegséget; a szívizomzatot elgyengíti, a vérerek elmeszese- 
déséhez gyors léptekkel vezet, köszvénynek, gutaütésnek legjobb for
rása. De menjünk tovább! Láttatok már biztosan részeg embert. Ő az 
istenképének lábbal-taposója; sárban fetreng, állatok módjára; megsérti 
önmagán az istenképet, embertársainak megvetését hívja ki, lehetet
lenné válik minden nemesebb munkára, nincs benne bizalma senkinek, 
kerülik, mint a pestises beteget. Az ilyen életmódú embernek idegei 
bénák, öntudata, Ítélőképessége homályos, akaratereje satnya, gyenge; 
szóval az ilyen szerencsétlen se Istennek, se embernek hasznára nem 
válik. Családja szegénységben nyomorog. Jólét, boldogság a korhelynek 
környezetéből száműzve van!



Az iszákos anya leányának és ivadékainak is megrontója; az 
az iszákos apa pedig a gyermekek és unokák testi és lelki elsatnyú- 
lásának, elkorcsosúlásának végzetszerü bűnös okozója. Ez az, az Isten 
haragja, mely megbünteti az apák vétkeit a fiákban harmad- és negyed- 
íziglen.

Mi tölti meg az örültek házait ? Az alkoholisták százai; tény, hogy 
az elmebajosak 30q/o-a az iszákosság áldozata. Mi pusztít idő előtt az 
ifjú férfiak között? Az alkohol. Ennek izgató hatása a korai bűnös 
életre terel, sorvaszt, sírt nyit eló'tted; az ifjú férfiak 10'Vo-a alkohol
betegségekben pusztul el. Mi tölti meg a büzhödt börtönöket ? Ezek
nek szerencsétlen lakóit, 42%-ban, az alkohol sodorta a bűn örvényébe! 
A homályos, gyönge elméjű, satnya külsejű, fejlődésre képtelen, a 
hülye, nyavalyatörés gyermekek legnagyobb percentje a bűnös, iszákos 
szüló'któ'l származott!

Higyjétek el fiaim, hogy a járványos betegségek számos faja, az 
irtó háborúk iszonyatai sem pusztítják oly mértékben az emberiséget, 
mint ez a titkom, behízelgő, társaságunkba befogadott, sőt dédelgetett gaz 
álbarát: az alkohol! Minden korhely talál egy-két szépen hangzó, men
tegető' szót, midőn a pusztító italt élvezi. Sőt — horribile dictu — 
még Istennek nevét is bűnös ajkaira veszi, mikor a gyilkos ördögöt 
testébe fogadja!!

Az alkoholismus háromféle alakban pusztítja a társadalmat, 
mondja Dr. Laczó Viktor; mint betegség, mint divat, és mint óriási csá
bítás. A betegséget láttuk; az ivás divatja, ártatlanul, az erkölcsiség 
képében lép fel, ott van, ott lakik minden hajlékban; egyetlen egyszerű 
látogatás meg nem történik bizonyos körökben, hogy egymást a gyilkos 
alkohol élvezetére ne serkentenék.

Csak egy kupicát, csak egy keveset, tessék! Kevés nem árt m eg; 
a méregből is lehet keveset bevenni, — mondogatják a divatnak hó
doló, feltétlenül korhelységre hajlók hát még ebből az illatos, édes 
mezbe takart drágaságból, hogyan is ártana meg valami!!

Nem áll! A tudomány teljesen beigazolta, hogy az u. n. mérték
letes szeszfogyasztás is mérhetetlen károkat okoz úgy az egyénnek, 
mint a társadalomnak. »Hírneves, elismert tudások egész sora siet 
megóvni az embert a pusztúlástól, így Kraepelin, Aschaffenburg, 
Forel, Bunge, Gruber, Laitinen és mások bebizonyították azt, hogy a 
csekély alkoholélvezet is igen káros befolyást gyakorol az egyéni 
egészségre, a faj kifejlődésére, az egész emberiség szellemi, erkölcsi 
és gazdasági haladására.«

Vessétek meg a szeszes italokat!
De ne csak ezt tegyétek; hanem világosítsatok fel mindenkit, 

akivel érintkeztek : szüléiteket, testvéreiteket, ösmerősöket és idegeneket.
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Bátran utasítsátok vissza azt a divatos szokást, mely már a ser
dülő ifjút is szeszes italok élvezetére csábítja.

Jó példátok jó hatással lesz mindazokra, akik látják; magatok 
pedig lelki nyugalom, egészség, vidámság, anyagi jólét s így a teljes 
boldogság birtokosai lesztek! — Hallgassatok reám!

2. Humanismus. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 
már két ízben is, és pedig 26358—1899. és 1905. évi november hó 
3-án 82723. sz. a. kelt rendeletével ismételten felhívta a magyar haza 
összes tanintézeteit, hogy a természettől kegyetlenül sújtott szeren
csétlen embertestvéreink kiképeztetésére, tanítására, az életnek megtar
tására alakult nemes intézmény céljaira az ifjúság körében évenként 
legalább két ízben gyűjtés rendeztessék.

Ennek az áldásosán működő intézménynek „ Vakoltat gyámolitó 
országos egyesület“ a neve. (Budapest VII. kér., Hungaria-körút
16. szím.)

Tudjátok, szeretett ifjúság, hogy hazánk hegyes-völgyes, kies 
tájait, az aranykalásszal rengő rónaságot, a tavasznak felénk mosolygó 
virágait, a derült kék eget, a szülőföldet, az édes szülők és testvérek 
területét hány embertestvérünk nem láthatja? Hány vak ember él e 
haza földjén közöttünk? Megmondom.

Az 1900-ik évi népszámlálás hiteles adatai szerint a vakok száma
19.000.

Ezek közül még eddig ezer sem részesül a kiképzés áldásaiban; 
de mint munkaképtelen szenvedi át sorsát, terhére van hozzátartozói
nak, községének és szaporítja hazánk koldusainak számát.

Ennyi ezer embernek munkáskeze hever tétlenül, mert szegény
ségük miatt nem nyertek kiképezést; az állam mellett a társadalom
nak is teljesítenie kell kötelességét a tekintetben, hogy ezen tehetetlen 
vakok megmentéséhez hozzájáruljon.

Az említett nemes társaság vak gyámoltjainak kiképeztetésük 
után valamelyik foglalkoztató műhelyében munkát ád s ezek kefekö
téssel, kosárfonással, harisnyakötéssel és lábtörlő-készítéssel foglalkoz
nak; de annak az ezer munkásnak készítménye nem fedezi a hazai 
ipar szükségletét, ugyanezen cikkekért milliók vándorolnak ki a kül
földre, s kereskedőink nagy része azokat onnan szerzi be. Nemcsak 
a vakoknak nyújt tehát munkát és kenyeret az, aki az ő csinos, tartós 
és olcsó készítményeiket vásárolja, hanem egyúttal a hazai ipart is 
támogatja a külföldivel szemben.

Fiaim ! ne feledjétek ezt e l; közöljétek szüléitekkel, ismerőseitek
kel, kérjetek árjegyzéket az egyesülettől. (Címe fent olvasható).

Ha van megtakarított filléretek, ajánljátok azt fel e célra; ha 
örömben úsztok, gondoljatok a szegény vakokra, s az élvezetre (ciga-
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retta-luxüs, piperkőzés) kidobandó koronátokból juttassatok egy-két 
fillért a szemeitek elé kitett perselyekbe!

Jót tenni a legboldogitóbb érzés, a benső lelki béke forrása. Keressé
tek e boldogító érzést szívetek számára.

3. Tulipán. — Tulipán-virágot ábrázoló kis jelvényt látok sok 
ember kebelén; tanítványaink közül is számosán viselik. Igaz, hogy 
legtöbben nem tudják, hogy miért ? Mert csinos kis tárgy, mert divat- 
szerű a viselése, mert szereti az ifjú utánozni a felnőtteket. Figyelje
tek, megmagyarázom.

Ezt a tulipánt fenköit szellemű magyar eló'kelő nó'k és férfiak 
hozták elő' s tették meg azon magasztos törekvés jelvényének, ame
lyet a magyar ipar fellendítésére, megvédésére, fejlesztésére, felvirágozta
tására s ezáltal magyar hazánk anyagi és erkölcsi boldogulásának 
megalkotására kívánnak kifejteni.

Vajha isten megsegítő kegyelme, a magyar nép józan higgadt
sága, belátása, s ez irányban való kitartása diadalra vezetné nemes 
törekvésüket!

Csodálatos! Ezeréves nemzet vagyunk s iparunk még sem iz
mosodott meg annyira, amennyit ezer év fejlesztő ereje és hatása fel
mutatni képes.

Csak az a növény fejlődik arányosan a haladó idővel, amely a 
lét kedvező feltételeivel rendelkezik.

A magyar ipar zárt falak közé szorított növényhez hasonló, mely 
évszázadok ót ped a szabad, éltető levegő után! És miért?

Mert önzo.í, közönyösek, szűklátkörüek vagyunk. Nem látjuk 
meg a magunk közül erősödő népek és nemzetek anyagi boldogulá
sát, melynek oltárára mi hordjuk oda garasainkat, tallérainkat. Idegen 
árucikket vásárolunk minden vonalon; odadobjuk a külföldnek azt a 
pénzt, mely magyar kézben magyar erők forrása lehetne. Csak az 
a szép, az a jó, az az elegáns, amit a külföld gyárt és zúdít házaló 
elárúsítói által nyakunkra! Ők duhajkodnak a jólétben, mi meg 
idegen gyártmányú csillogó ruhánkban gyakran éhezünk, legalább 
népünk egy része nélkülöz s idegen földön szerez jobb hazát.

Mit is akar hát az a kis tulipán a mellünkön ?
Azt, hogy gazdagabbak, megelégedettebbek, boldogabbak legyünk!
Azt, hogy szeressük hazánkat gondolattal, érzéssel, szóval és 

cselekedettel! Csak neki éljünk egyedül!
Azt, hogy lelkesen foglaljunk állást minden mellett, ami magyar, 

nemzeti; legyen az eszme, törekvés vagy mozgalom; minden ember 
ennek szolgálatában álljon sziklaként, s ne tűrje, ne engedje, hogy az 
ellenkező törekvés valósuljon meg a társadalomban.

Azt, hogy a megalkuvást nem ismerő nemzeti érzést ápoljuk 
szíveinkben, a családi tűzhelyen, az ifjúságban.
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Azt, hogy cselekedjünk a jó gazda módjára, hogy gyujtsünk 
mindnyájan saját és nemzeti vagyont.

Azt, hogy minden tettünkben fontoljuk meg, vájjon javára, 
vagy kárára válik-e hazánknak s magyar hontestvéreinknek, s azután 
cselekedjünk!

Ifjak! Tűzzétek fel ti is a tulipánt! Legyen az olyan talizmán, 
mely mindennek védelmére serkent, buzdít benneteket, ami magyar! 
Szoktasson a takarékosságra, kitartó munkára, s ha másnak a keblén 
is meglátjátok azt, juttasssa eszetekbe az önmagatok, családotok, a 
haza s az egész emberiséggel szemben fennálló kötelességeiteket.

Elhatározásunk ebben az irányban legyen szilárd; csalt ast pár_ 
toljulc, „amit gyártott magyar kés s nevelt a hontelek.“ Tudjunk egy keve
set lemondani fényűző' hajlamainkról. „Függjön rajtunk daróc bár, s 
szembántó színzavar: becses, midőn hazánkért égő szívet takar!“

Esküdjünk fel, fiaim, a magyar ipar rendíthetetlen pártolására!
Viseljük a tulipánt!

2*



IV.

Főgimnáziumi tanács.

E lnök: Dr. Meskó László, országgyűlési képviselő, fő- 
gimn. felügyelő.

Tagjai: a) hivatalból: Májerszky Béla, polgármester, 
egyházi felügyelő; Geduly Henrik, lelkész; Paulik János, lelkész.

h) Választva: Balla Jenő, városi tanácsos; Barzó Mihály, 
építész; Bogár Lajos, városi főjegyző; báró Feilitzsch Berthold, 
Szabolcs vármegye főispánja;*) Kubassy Gusztáv, takarékpénz
tári pénztáros; Martinyi József, főgimn. nyug. igazgató, helyet
tes felügyelő; dr. Prok Gyula, ügyvéd; Ruhmann Andor, 
népiskolai igazgató-tanitó; Dr. Saáry Sándor, városi és főgimn. 
orvos; Somogyi Gyula, kir. tanácsos, kir. közjegyző; dr. Szopkó 
Dezső, gyógyszerész, főgimn. pénztáros.

c) A  főgimnáziumi tanárok.
Jegyző: Dr. Vietórisz József, főgimn. tanár.

*
F e g y e l m i  b i z o t t s á g :  Elnöke: Dr. Meskó László, főgimn. 

felügyelő; tagjai: Bogár Lajos, Martinyi József, Májerszky Béla, 
Leffler Sámuel igazgató.

* j  A tanács tagja volt egészen 1906. évi m ájus 1-ig.
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1 Leffler Sámuel,
igazgató. 32 1874 Latin ny. és irodalom VII. 

Bölcsészet VIII. 8

2 Adorján Ferenc,
r. tanár, a IV. oszt. főnöke. 11 1898 Evang. vallástan I—Vili. 

Magyar nyelv IV. 20

3 Eltscher Simon
r. tanár, a VII oszt főnöke. 19 1887

Mennyiségtan III IV V.VI1. 
Természettan Vll 
Földrajz 111.

18

4 Kameniczky András,
helyettes tanár. 1 1905 Latin nyelv IV. V. 

Német nyelv 111 IV. 19

5 Kozák István,
r. tanár, a rajzszertár őre. 5 1901

Rajzoló mértan I—IV. 
Görögpótló rajz V—Vili. 
Szépírás 1—11.

20

6
Mészáros Ferenc,

r. tanár, a természettani 
szertár őre, tápint gond.

34 1884 Mennyiségtan 1 11 VI.Vili. 
Természettan Vili. 18

7
Miklóssy János,

r. tornatanár, a tornakor 
vezetője, a tornaszert, őre.

5 1904
Tornázás és játékvezetés 

1—Vili.
Vívás.

16

8

Moravszky Ferenc, 
r tanár, a VIII oszt főnöke, 

a tanári könyvtár s 
a VII—VIII oszt ifjúsági 

könyvtár őre.

18 1888 Latin nyelv Vili. 
Görög ny. V. VI. Vll. 19

9 Dr. Popini Albert,
r. tanár, a III. oszt. főnöke. 19 1899

1
Latin ny. 111.
Történelem 111.
Magyar ny. 111. VI. Vili.

19
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10

11

Porubszky Pál,
r. tanár, az V. oszt főnöke, 
a Bessenyei Önképzőkör 

elnöke.
24 1887

Magyar V. VII. 
G örögpótló irod. olv. 

V. V11.
Történelem IV. VII.

r~

18

Dr P íöh le  Vilmos,
r. tanár, a VI. oszt. főnöke 10 1899

G örög nyelv Vili. 
G örögpótló irodalmi 

olvasmányok VI. 
Ném et ny.V.Vl. Vll. Vili.

19

12
Szlaboczky Imre,

r. tanár, a természetrajzi 
szertár őre.

34 1875
Földrajz 1 11. 
Természetrajz 1. 11. IV.

V. VI.
19

13
Dr. Vietórisz József,

r. tanár, a 11. oszt. főnöke, 
a főgimn. tanács és 

pártfogóság jegyzője.
15 1891

Magyar nyelv 11.
Latin nyelv 11. VI. 
G örögpótló irod. olv. Vili.

18

14
Zimmermann Rezső,

r tanár, az I oszt főnöke, 
a tanári értekezletek 

jegyzője, s az I—VI. oszt. 
ifjúsági könyvtárának őre.

5 1901
Magyar nyelv 1.
Latin nyelv 1. 
Történelem  V. Vll. Vll.

20

Valláslanárok

15
Dr. Bartók Jenő,

ev. ref. lelkész, főgimn. 
vallástanár.

16 1903 Ev. ref. vallástan 1—Vili. 8

l ó Farkas Pál,
rom. kath. vallástanár. — 1904 Vallástan 1—Vili. 8

17
Dr. Silberfeld Jakab,
kép. rabbi, magyar hit
szónok, izr. vallástanár.

5 1905 Izraelita vallást. 1—Vili.

II 1 

Énektanitók

18 Santroch Alajos,
ág hitv. ev. énekvezető 13 1892 Műének Daloskor. 2

19 Zsák Endre,
ág. hitv. ev. énekvezető. 18 1887 Egyházi ének 1—IV. 2
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20 C h o tv á c s  Á gost,
r. tanár. 25 1905

jul. 27
Német, görög nyelv 

és irodalom.

21

M a rtin y i Jó z se f,
igazgató, a Ferencz József 

lovagrend keresztese, 
a helybeli á. h ev egyház 
és főgimnázium helyettes 

felügyelője.

36 1905
jan. 1

Magyar ny., irodalom 
és történelem.



VI.

Elvégzett tananyag.
a) Rendes tantárgyak,

I. OSZTÁLY.
Osztályfő: Zim m erm ann Rezső.

1. Vallástan. Hetenként 2 óra. Evangélikus: Ó-szövetségi bibliai 
történetek. A tízparancsolat. Alkalmi imádságok. Énekek. Tankönyv: 
Bibliai olvasókönyv. Tanár: Adorján Ferenc. Ev. ref.: Ó-szövetségi bib
liai történetek Énekek. Tankönyv: Farkas: Az ó- és új-szövetségi kije
lentés története. Tanár: Dr. Baitók Jenő. Hóm. kath. : A hitről, a pa
rancsokról, a szentségekről és az imádságról. Tankönyv: Egri kis katekizmus. 
Tanár: Farkas Pál. Izraelita: Bibliai tört. a szentföld elfoglalásától az
I. jeruzs. templom pusztulásáig. Szemelvények Mózes öt könyvéből, 
és Salamon példabeszédeiből. Olvasási gyakorlatok az imakönyvből. 
Tankönyv: Stern: Zsidók tört. (II. r.) Tanár: Dr. Silberfeld Jakab.

2. Magyar nyelv. Hetenként 5 óra Olvasmány: Mesék és mon
dák ; leírások a magyar földről és a magyar nép életéről; hűn, magyar 
és görög mondák olvasása, elemzése. Költemények szavalata. Nyelvtan: 
A beszéd és az egyszerű mondat részei, szó- és mondattani elemzés 
alapján. Havonként két iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Lehr—Riedl: 
Magyar olvasókönyv, I. rész. Balassa J. : Kis magyar nyelvtan, I. rész. 
Tanár: Zimmermann Bezsö.

3. Latin nyelv. Hetenként 6 óra. Romulus és Remus történeté
nek s Róma város alapításának olvasása, elemzése, fordítása alapján a 
fő- és melléknevek declinatiója, comparatio, mumeralia, pronomen, adver
bium, praepositio; a sum ige ; a négy coniugatio az aclivumban. Az 
olvasmányokban előforduló szókincs és tárgyi szócsoportok elsajátításá
val kapcsolatban fordítás latinból és latinra. Kisebb beszélgetések. Ha
vonként két iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Hittricli Ö .: Latin 
olvasó- és gyakorlókönyv I. rész. Latin nyelvtan I. rész. Tanár: Zimmer
mann Bezsö.

4. Földrajz. Hetenként 3 óra. Földrajzi előismeretek. A magyar 
szent-korona országai: alföldek, a Duna—Dráva köze, a magyar felföldek, 
a Dráva—Száva köze s a magyar horvát tengerpart. Végre általános 
viszonyok, térképrajzolás. Tankönyv: dr. Némethy Károly. Tanár: 
Szlaboczky Imre.

5. Természetrajz. Hetenként 2 óra. Bevezetés. Az ősz. Házi ál 
latok. A tél. A házkörnyéki állatok, mezei-, erdei állatok- Tavaszi nővé-



nyék, főtekintettel a helyi viszonyokra. Tankönyv: Paszlavszky József. 
Tanár: Szlaboczky Imre.

6. Számtan. Hetenként 4 óra. A négy alapművelet egész, tizedes 
és közönséges törtekkel. A számok oszthatósága. Tényezőkre bontás, 
közös osztó, közös többszörös, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös 
többszörös. Pénzrendszerünk. Honi, terület-, térfogat- és súlymértékek. 
Közönséges és tizedes törtek kölcsönös átalakítása. Római számok. 
Számolási műveletek különnevü számokkal. Havonként iskolai írásbeli 
dolgozat. Tankönyv: Arany-Szíj ártó: Számtan I. Tanár: Mészáros Ferenc.

7. Rajzoló mértan. Hetenként 3 óra. Planimetriai alaktan. 
A rajzeszközök ismertetése. A négyzetes háló. Az egyenes és pont. 
Merőleges egyenesek. Párhúzamos egyenesek. A négyzet tulajdonságai. 
Egyenlőszárú derékszögű háromszög. A téglány. Az általános derékszögű 
háromszög. Háromszöges háló, egyenlő oldalú és mintaháromszög. 
A szabályos hat- és nyolcszög. A rombus. Deltoid. Általános háromszög. 
A parallellogramm. Az egyenlő szárú és általános trapéz. Általános 
négyszög. Távolságokkal való műveletek. A szög és szögpárok. A kör. 
A szög és kör, szögmérő. A kör és körívek osztása. A körbe és kör 
köré írt sokszögek. A kör kerülete. Egybevágóság és hasonlóság. Az 
axiál és centrál symmetria. Területszámítás. Síkdíszitményck rajzolása 
és színezése, kapcsolatban a tananyaggal. Tankönyv: Landau-Wohlrab: 
Rajzoló geometria I. rész. Tanár: Rózáit István.

8. Szépírás. Hetenként 1 óra. Folyó magyar írás; nagy cs kis 
betűk A szépírás szabályai. Tanár: Kozák István.

9. Testgyakorlás. Hetenként 2 óra. Rendgyakorlatok: magatar- 
tásaz utcán és a tornacsarnokban. Sorakozás, igazodás, fedezés. Fordúlatok 
(V 4 -V 2 ) . járás helyben, meghatározott számú lépés előre, hátra, lépés
váltás, megállás, kanyarodás és visszakozás. Sornyitás fél és egész tá
volságra. Zárkózás. Sorbontás 2-ős, 3-as, 4-es sorokba. Kanyarodás 
3-as, 4-es sorokba. Szakasz alakítás arcsorból oldalsorba, oldalsorból 
arcsorba, arcsorból arcsorba. Kettős párok képzése helyben. Kör, kettős 
kör. Ellenvonúlás. Párok képzése menetközben s néha kettős párok kép
zése is, szakadozás. Szabadgyakorlatok: alapállás, különféle állások; 
mint lábújj, lépő, terpesz, keresztezett, támadó, védő, guggoló állások. 
Fejvetés, ezzel kapcsolatban tisztelgés. 2 —4 Ütemű tagszabadgyakorlatok 
egyenoldalúan késziszer nélkül, gyors, közép és lassú ütemre. Tagsza
badgyakorlatok menetközben. Versenyfutás és kitartó futás 3—5 percig. 
Szertornázás : nyújtón, korláton alapgyakorlatok. Mászás. Mászó pózná
kon különféle gyakorlatok. Ugrás, magas és mély. Fokos árboc. Bakugrás, 
egymásnak bak gyanánt szolgálva. Játékok: fehér-fekete, lovas-csata, 
tolvajűző, csalogató, stb. Labdával: körróta, duplex, kapó, sintéres, 
cél (nagy méta) stb. Játék-délután szerdán 2—4-ig a II. osztállyal 
együtt. Tanár: Miklóssy János.

10. Ének. Hetenként 1 óra. A legszokottabb egyhangú egyházi 
dallamok gyakorlása, az ág. hitv. ev. tanúlókkal. Zeneelmélet: a vonal
rendszer, hangjegyek és azok értéke, kulcsok, szünetjelek, leggyakoribb 
ütemfelosztások, hangtaláló gyakorlatok Tanár: Zsák Endre,

-  25 -
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II. OSZTÁLY.
Osztályfő: D r. V ietőrisz  József.

1. Vallástan. Hetenként 2 óra. Evangélikus: Új-szövetségi bibliai 
történetek erkölcsi tanulságokkal. Az Úr imája. Az apostoli hitvallás. 
Alkalmi imádságok. Énekek. Tankönyv: Bibliai olvasókönyv. Tanár: 
Adorján Ferenc. Ev. ref.: Úgy mint az I. osztályban. Hóm. hath.: Ó-szö
vetségi bibliai történetek. Kézikönyv: Róder: Bibliai történetek. Tanár: 
Farkas Pál. Izraelita : Mint az I. osztályban.

2. Magyar nyelv. Hetenként 5 óra. Olvasmány: rövid rajzok, 
elbeszélések és tanító mesék; a magyar föld és népe; történeti elbe
szélések a tatárjárásról, Nagy Lajos és a Hunyadiak korából, továbbá 
Herodotosból; a költemények mind könyvnélkűl is. Nyelvtan: az olvas
mány elemzése alapján az egyszerű mondat ismétlése s az összetett 
mondat tárgyalása ; a szórend főbb szabályai; szóalkotás. Kéthetenként 
iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyv : Balassa: Rövid magyar nyelvtan,
11. r. Lehr-Riedl: Magyar olvasókönyv. II. r. Tanár: Dr, Vietőrisz József.

3. Latin nyelv. Hetenként 6 óra. Összefüggő olvasmány (A ró
mai királyok története), továbbá mesék és jeles mondások alapján a 
rendes és rendhagyó név- és_ igeragozás; perfectum- és supinumképzés; 
rövidített és a szokottól eltérő igealakok; körülírt igeragozás; hiányos 
és személytelen igék; kötőszók, elűljárók, indulatszók; szóképzés. Két
hetenként iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyv: Dr Hittrich Ödön: La
tin nyelvtan, I. rész. Latin olvasó- és gyakorlókönyv, II. rész. Tanár: 
Dr. Vietőrisz József.

4. Földrajz. Hetenként 3 óra. Magyarország összefoglalása. 
Európa folytatása. Ázsia és Afrika földrajza. Térképrajzolás. Tankönyv: 
dr. Némethy Károly. Tanár: Szlaboczky Imre.

5. Természetrajz. Hetenként 2 óra. Az őszi flóra néhány növé
nyének leírása. Az állatországból a majmok, tengeri e idősök, erszényes 
emlősök. Madarak a ház környékén, vízi, tavi és mocsári madarak, réti, 
mezei és erdei madarak. Csúszó-mászók, kétéltűek, halak, csigák, kagy
lók ; bogarak, szitakötők, méhek, lepkék, legyek, poloskák; pókok, száz
lábúak, rákok; férgek. Némely tavaszi növények. Tankönyv: Paszbvszky 
József. Tanár : Szlaboczky Imre.

6. Számtan. Hetenként 4 óra. Számolásbeli előnyök a szorzás 
és osztás műveleteiben. Számműveletek korlátolt pontossággal. Hármas
szabályhoz tartozó feladatok megfejtése következtetéssel, egységrehoza- 
tal, közbeszúrt tétel, olasz számolás. Százalék, nyereség és veszteség, 
teljes-, tiszta- és burkolatsúly, alkusz-díj, biztosítási díj, lerovat számolás. 
Arányok és arányiatok tana. Mindenféle hármasszabályhoz tartozó fel
adat megfejtése arányiatokkal. Havonként iskolai írásbeli dolgozat. Tan
könyv: Árany-Szíjártó: Számtan II. r. Tanár: Mészáros Ferenc.

7. Rajzoló mértan. Hetenként 3 óra. Stereometria. A kocka, 
hasáb, gúla, henger, kúp és gömb szemléltetése. A szabályos testek.
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A tárgyalt testek felszínének és köbtartalmának számítása. Átestek axono- 
metrikus rajzolása és egyszerű intenzitással való kifestése. Az egyenes, 
pont és sík kölcsönös helyzetei, hajlásszög, lapszög, szöglet. A testek 
hasonlósága és egybevágósága. A testek symmetriája. A testek modell
jeinek készítése. Tankönyv: Landau-Wohlrab : Rajzoló goemetria II. r. 
Tanár: Kozák István.

8. Szépírás. Hetenként I óra. Magyar és német nagy és kis betűk. 
Folyóírás, felváltva magyar és német. Helyesírási gyakorlatok. Tanár: 
Kozák István.

9- Testgyakorlás. Hetenként 2 óra. Úgy mint az I. osztályban. 
A szabadgyakorlatnál azonban kéziszerűi a fabot és klgr. súlyzó is hasz
náltatott s ellentétes gyakorlatok így végeztettek. Játékok: mint az I. 
osztályban. Tanár: Milclóssy János.

10- Ének. Hetenként 1 óra. Ügy mint az I. osztályban.

III. OSZTÁLY.

Osztályfő: Dr. Popsni Albert.

1. Vallástan. Hetenként 2 óra. Evangélikus: A keresztyén egyház 
története, Berecky rövid egyháztörténete nyomán. Tanár: Adorján 
Ferenc. Ev. ref.: Kér. hittan. Énekek. Tankönyv: Barta: Kér. hittan. 
Tanár: Dr. Bartók Jenő. Bőm. kath.: A kath. egyház szertartásai. A szent 
helyek, szent cselekmények és szent idők. Kézikönyv: Pokorny: Katho- 
1 kus sz rtartástan. Tanár: Farkas Fái. Izraelita: A zsidók története a 
babyloni fogságtól, a Karaita szakadásig. Szemelvények fordítása Mózes 
öt könyvéből. A szombati minchaimádság gyakorlása és fordítása. Tan
könyv : Büchler-Goldberg: A zsidók története. Tanár: Dr. Silber féld Jakab.

2. Magyar nyelv. Hetenként: 4 óra. A magyar nyelvtan rend
szeres, összefoglaló áttekintése. Olvasmányul szolgáltak: leírások, elbe
szélések, képek a magyar történelemből s a görög világból, találmányok 
és fölfedezések köréből. Költemények könyvnélkűi és tartalmi elemzéssé . 
Havonként két iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Balassa rendszeres 
magyar nyelvtana, Lehr-Riedl Magyar olvasókönyvének III. része- Tanár: 
dr. Fopini Albert.

2. Latin nyelv Hetenként 6 óra. Prózai olvasmány: Cornelius 
Neposból Miltiades, Themistocles és Aristides; Liviusból 8. fejezet. 
Költői olvasmány: Phaedrusból 20 mese, részben könyvnélkűi is. 
Nyelvtan: egyszerű mondatok alkotása, igevonzatok. Az esetek haszná
lata. A consecutio temporum főbb szabályai. Havonként két iskolai 
írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Hittrich Ö. : Latin nyelvtan II. Mondattan; 
Fodor-Kurlz: Latin olvasmányok; Fodor-Roseth: Stílusgyakorlatok. Tanár: 
dr. Fopini Albert.

4. Ném et nyelv. Hetenként 4 óra. Az írás és olvasás begyakorlása 
után a főnévnek, melléknévnek, igének, névmásnak ragozása, megfelelő
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olvasmányok alapján. Néhány rövid költemény könyvnélkűl való tanu
lása. Havonként két iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyv: Kemény Ferenc: 
Német nyelvtan és olvasókönyv, II. rész. Tanár: Kameniczlaj András.

5. Phys. földrajz. Hetenként 2 óra. Amerika és Ausztrália. Vi
lágrészek és óceánok. A vízről, levegőről. A levegő áramlása. Légköri 
csapadékok. Jégárak. Tűzhányók és földrengések. Mágnesség. Elektro
mosság. Az égboltozat és a nap látszólagos mozgása. A föld alakja és 
mozgása. A holdról. A naprendszer Üstökösök. Hulló csillagok. Álló 
csillagok. Tankönyv: dr. Némethy Károly: Földrajz III. rész. Tanár: 
Eltscher Simon.

6- Történelem. Hetenként 3 óra. A pogány magyarság; az Ár
pád-házi és vegyes házakból származott királyok kora, befejezve a mo
hácsi vésszel. Tankönyv: Sebestyén Gyula: A magyar nemzet története 
a mohácsi vészig. Tanár: dr. Eopini Albert.

7. Számtan. Hetenként 3 óra. Az összetett hármasszabályhoz tar
tozó feladatok megfejtése következtetéssel. Kamatszámolás évekre, hó
napokra, napokra. Értékpapírok adás-vétele. Váltóleszámítolás. Kamatos- 
kamatszámolás. Egyszerű és összetett arányos osztás. Középszám és 
középérték keresése. Vegyítés- és láneszabály. Arany és ezüst ölvó- 
nyekre vonatkozó számolások. Havonként iskolai írásbeli dolgozat. Tan
könyv: Gerevich-Orbók: Számtan. Tanár: Eltscher Simon.

8. Rajzoló mértan. Hetenként 2 óra. Planimetriai konstrukciók. 
A kör, mint mértani hely. Adott távolságok szerkesztése. Távolságokkal 
való műveletek. Távolságok aránya Arányos távolságok. Távolságok 
felezése. Merőleges szerkesztése. Távolságo < kisebbített részei. A szö
gekkel való műveletek. A derékszögű háromszög tulajdonságai. Thales 
tantétele. Az egyenlő oldalú, egyenlő szárú, a derékszögű és általános 
háromszögek szerkesztése. A négyzet, téglány, rombus és romboid szer
kesztése. A sokszögek. Hasonló idomok. Másolás congruentia és hasonló
ság alapján. Kisebbített mérővesszők. Síkidomok átalakítása. Pythagoras 
tétele. Symmetria. Rajzok készítése a tananyaggalkapcsolatban. Tankönyv: 
Landau—Wohlrab : III. rész. Tanár: Kozák István.

9. Testgyakorlás. Hetenként 2 óra. Rendgyakorlatok: az előbbiek 
ismétlése mellett 2-ős, 3-as, 4-es sorok képzése fejlődéssel arcsorból 
oldalsorba s oldalsorból arcsorba. Menetelés s menetközben 1 2 és 
' 4 fordulat. Felvonulások. Szabadgyakorlatok: 4, 6, 8 ütemű szabad- 
gyakorlatok kéziszerekkel, ellentétesen is végezve. Tarsas szabadgyakor
latok. Verseny- és kitartó futás. Kötélhúzás. Rirkózás. Szergyakorlatok: 
nyújtón, korláton, gyűrűn fokozatos gyakorlatok. Mászás rúdon és kötélen. 
Játékok: mint az előbbi osztályokban. Játékdélután a IV. osztállyal 
együtt szombat d. u. 2—4-ig. Tanár: Miklóssy János.

Ének. Hetenként 1 óra. A legszokottabb egyhangú egyházi dalla
mok gyakor'ása az ág. hitv. ev. tanulókkal. Zeneelmélet: ismétlő jelek, 
meghosszabbítás, kötőjel, átalakító jelek, a különböző előjegyzés, elő
adási jelek. C-dur, A-moll, G-dur, E-moll, F-dur, D-moll hangsorok össze
állítása, egyszerű hármas és hetes (sept) akkord éneklése, megfelelő 
gyakorlatok. Tanitó: Zsák Endre.



Osztályfő: Adorján Ferenc.

1. Vallástan. Hetenként 2 óra. Evangélikus. Keresztyén hittan és 
erkölcstan. Hittani különbségek a kér. felekezetek közt. Tankönyv: 
Bereczky rövid hit-és erkölcstana. Tanár: Adorján Ferenc. — Ev. refor
mátus. ÚgyT mint a III. osztályban. — Izr. Úgy mint a III. oszt. — 
Bőm. kath. Úgy mint a III. osztályban.

2. Magyar nyelv. Hetenként 4 óra. Költői olvasmány Arany 
Toldija. Prózai olvasmányok a stílus tulajdonságainak és fajainak szem
léltetésére a kézikönyvből. Toldi első négy éneke könyvnélkül. A nyelv 
a stilus szempontjából. A stilus, ennek nemei és jellemző tulajdonságai. 
Tankönyv: Lehr: Arany Toldija; Góbi: Stilisztika és verstan. Tanár: 
Adorján Ferenc.

3. Latin nyelv. Hetenként 6 óra. Prózai olvasmány: Caesar 
galliai hadjáratából Gallia leirása; Caesarnak a helvétekkel viselt hábo
rúja. Költői olvasmány: Ovidiusból: Az emberi nem négy korszaka, 
Deucalion és Pyrrha, Daedalus és Icarus. Mondattan: megfelelő fordítási 
gyakorlatok alapján az egyszerű mondat ismétlése és az összetett mondat. 
A latin verstan vázlata. Kéthetenként iskolai Írásbeli dolgozat. Tan
könyvek : Hittrich Ödön : C. Julius Caesar : Commentarii de bello Gallico. 
Dávid: Rövid latin nyelvtan és gyakorlókönyv. Csengeri J.: Ovidius 
szemelvények. Tanár: Kameniczky András

4. Ném et nyelv. Hetenként 3 óra. Az alaktan ismétlése és ki
egészítése ; a szórend főtörvényei; a szóképzés elemei. Prózai olvasmá
nyok fordítása és elemzése. Néhány költemény fordítása és könyvnélkül 
való megtanulása. Kéthetenként iskolai Írásbeli dolgozat. Tankönyv: 
Hevesi—Perényi: Német olvasó és nyelvtani gyakorlókönyv. Tanár: 
Kameniczky András.

5. Történelem. Hetenként 3 óra. Magyarország története a mo
hácsi vésztől az 1867-iki kiegyezésig. Magyarország politikai ismertetése. 
A osztrák-magyar monarchia. Tankönyv: Sebestyén Gyula : A magyar 
nemzet története. II. r. Tanár: Forubszky Pál.

6. Mennyiségtan. Hetenként 3 óra. Bevezetés az algebrába. 
Alapműveletek a közönséges egész számok körében. A kivonás és a 
negativ számok. Az osztás és a törtek. Az egész számok oszthatósága. 
Különleges alakú szorzatok. Az elsőfokú egyenlőség egy ismeretlennel. 
Havonként iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyv: Arany Dániel és Szíjártó 
Miklós: Algebra I. Tanár: Eltscher Simon.

7. Rajzoló mértan. Hetenként 2 óra. A kör és reá vonatkozó 
konstruktiv feladatok. A kúpszeletek. Ellypsis, hyperbola, parabola és 
azokra vonatkozó feladatok. A közönséges, epi- és hypocyklois. Archi
medesi és ioniai csigavonalak. A vetítés fogalma; pont, egyenes, sík
idomok és egyszerűbb testek vetülete egy és kél képsikon. Épületek 
tervrajza. A geometria története. Rajzok készitése párhuzamban a vég
zett tananyaggal. Tankönyv: Landau ésW ohlrab: Rajzoló geometria 
IV. rész. Tanár: Kozák István.

IV. OSZTÁLY.
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8. Természetrajz. Hetenként 3 óra. Néhány ősszel virító növény 
szemléltető leírása. A növény szervei. Ghémiai alapismeretek a növények 
táplálkozásának megértéséhez. A növények belső szerkezete és életjelen
ségei; a növények rendszertana. Tankönyv: Dr. Szterényi Hugó. Tanár: 
Szlaboczky Imre.

9. Testgyakorlás. Hetenként 2 óra. A gyakorlat anyaga ugyanaz, 
mint a III. osztályban. Szertornázás az I—IV. osztályokban osztálytor- 
názás alakjában gyakoroltatott. A rendgyakorlatokra s különösen a mene
telésre nagy gondot fordítottunk, úgy hogy a tavasz folyamán heti 1 órá
ban két-két osztály csoportosítva gyakorolta. Játékdélután a III. osztály- 
lyal együtt szombat d u. 2 -4-ig. Tanár: Mildóssy János

10. Ének. Ügy mint a III. osztályban.

V. OSZTÁLY.
Osztályfő: Porubszky Pál

1. Vallástan. Hetenként 2 óra. Evangélikus. Az ó- és újszövetség 
könyvének ismertetése dr. Bartók György Bibliaismertetése nyomán. 
Tanár: Adorján Ferencz. ■— Ev. reformítus. A kér. egyház története a 
reformációtól kezdve. Tankönyv: S. Szabó József: Kér. egyháztörténet 
II. rész. Tanár: Dr. Bartók Jenő.— Hóm kath. Isten léte, lényege, tökéletes
ségei. A Szentháromság. A teremtés, a megváltás, a megszentelés. 
A különös és általános Ítélet. Kézikönyv: Vince: Hittan II. Tanár: 
Farkas Pál. — Izr. A zsidók története a Karaitáktól Mendelssohn Mózes 
föllépéséig. Zsoltárok fordítása és magyar nyelven való betanu
lása. A szombat reggeli imádság fordítása. Tankönyvek: Büchler—Gold
berg: A zsidók tört. Friss: A zsoltárok. Tanár: Dr. Silber/eld Jakab.

2. Magyar nyelv. Hetenként 3 óra. Olvasmányok: A pákász- 
tanya (Herman Ottó), Naplemente a pusztán (Arany J.), Deák F. mint 
szónok (Csengery A.), B. Wesselényi Miklós (B. Kemény Zs), A török 
városainkban (Salamon F.), A teremtett állatokról való elmélkedésnek 
haszna (Pázmány Péter) A dobzódásról (Faludi F ), Visszatekintés 
(Arany J.), Parainesis (Kölcsey F.), Emlékbeszéd Vörösmarty Mihály 
felett (B. Kemény Zs.), Kossuth L. beszéde a haza megmentéséről, 
Deák Ferenc levele egy tanulóifjúhoz. Ezek alapján az írásművek 
fajai, történetírás, értekezés, szónoki beszéd, levél, megfelelő házi és iskolai 
dolgozatok. Tankönyv: Góbi Imre: Rhetorika. Tanár: Porubszky Pál.

3. Latin nyelv. Pletenként 6 óra. Prózai olvasmány: M. Tullii 
Ciceronis oratio de imperio Cn. Pompei; pro Archia poeta. Költői 
olvasmány P. Ovidius Naso műveiből: Janus, Bóma alapítása, Remus 
halála, Romulus megdicsőülése, A Fabiusok hősi vállalata és halála, 
Terminalia; részben könyvnélkül is. Ez írók élete. Prozódia és metrika. 
Régiségek: Róma alapítása, a régi Róma nevezetességei, a római biro
dalom lakosai, a római nép gyűlései, a római tisztségek. Nyelvtani ismétlés. 
Havonként két iskolai Írásbeli dolgozat. Stílusgyakorlatok. Tanköny vek: Zsám- 
boki: Ciceronis de imperio Cn. Pompei oratio. Kapossi: Ciceronis pro Archia 
poeta oratio. Cserép: Római régiségek. Tanár: Kanieniczky András.



4. Görög nyelv. Hetenként 5 óra. Olvasmány: Homeros Odysseiá- 
jának I. én. 1—85, II. én. 1 — 140 sora; továbbá az V- VI. énekből 
kiszemelt részletek, mintegy 800 sornyi terjedelemben, részben könyv- 
nélkül is. Nyelvtan: A homerosi nyelvjárás név- és igeragozása. Két
hetenként iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyvek : Kempf: Szemelvények 
Homeros Odysseiájából. Cserép: Homerosi görög nyelvtan. Tanár: Mo- 
ravszky Ferenc.

5. Görögpótló irod. olvasmány. Hetenként 3 óra. a) Költői 
olvasmány: Tinódi Sebestyéntől Buda veszéséről és Török Bálint fogsá
gáról szólóének; Gyöngyösi Istvántól Poraiból megéledett főnix; Arany 
Jánostól Buda halála. Homeros Iliásza (Odysseia házi olv.). h) Történeti 
olvasmány: Heltai Gáspár, Kemény János, gr. Bethlen Miklós-, Cserei 
Mihály és Apor Péter munkáiból. Herodotos történetének egyes szaka
szai. Tankönyv: Dr. Badics F .: Magyar irodalmi olvasókönyv 1. k .; 
Kempf József: Homeros Iliasa és Odysseiája; dr. Geréb József: Szemel
vények Herodotos történeti müvéből. Tanár: Porubszky Pál.

Német nyelv. Hetenként 3 óra. Az alaktan ismétlése és kiegé
szítése. Szóképzés. A német szórend törvénye. Könnyebb elbeszélések, 
mesék és történelmi tárgyú olvasmányok fordítása és elemzése. Kisebb 
elbeszélő költemények fordítása és könyvnélkiil való megtanulása. For
dítás német nyelvre. Havonként 2 iskolai dolgozat. Tankönyv: Hirn 
Paulay: Német rhetorikai és poétikai olvasókönyv. Tanár: Dr. Proliié 
Vilmos.

7. Történelem. Hetenként 3 óra. Történet előtti idők. A keleti 
népek, mint műveltségűnk alapvetői- A görögök történelmében a neveze
tesebb államok alakulása, a perzsa háborúk, a peloponnézusi háború, 
Sparta hegemóniája, a makedón kor. A rómaiak történelméből az alkot
mány alapvetése, belső harcok és Italia meghódítása, a világuralom 
elnyerése és a hellén műveltség befolyása, szociális küzdelmek a mon
archia megalakulásáig, a római császárság és a keresztyénség. Tankönyv: 
Varga Ottó: Világtörténet. I. kötet: Ókor. Tanár: Zimmermann Dezső.

8. Mennyiségtan. Hetenként 3 óra. a) Algebra. Elsőfokú határo
zott egyenlőségek két és több ismeretlennel. A négyzetgyök és a másod
fokú egyenlőség egy ismeretlennel. A köbgyök ésatisztán harmadfokú egyen
lőség. l>) Geometria. Szögek. Három-, négy- és sokszögek. Mértani hely. 
Egybevágóság és hasonlóság. Szerkesztések. Területszámolás. Havonkén' 
iskolai Írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Arany Dániel és Szíjártó Miklós: 
Algebra I. Ábel Károly: Mértan I. Tanár: Eltscher Simon.

9. Természetrajz. Hetenként 3 óra. Bevezetés. Az állat testének 
belső szerkezete. A szervek és működésük. Egynémely biológiai jelenség. 
Az állatok csoportosítása. Az állatkörök ismertetése. Tankönyv: Dr. Szte- 
rényi Hugó. Tanár: Szlaboczky Imre.

10. Görögpótló rajz* Hetenként 2 óra. A görög díszítő stil és 
renaissance ismertetése a Várdai-féle lapminták után. Ivézügyesit.ő gya
korlatok színes ceruzával. Ecsetgyakorlatok minták és természetes levelek
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után. Geometrikus testek rajzolása és árnyékolása természet után. Tanár: 
Kozák István.

11. Testgyakorlás. Hetenként 2 óra. Rendgyakorlatok: az előb
biek ismétlése mellett szakasz képzése és felállítása, arc- és szárnyvál
toztatás, menetelések kijelölt irány megtartása mellett, húzódások, fejlő
dések stb. Szabadgyakorlatok: az alsó osztályok anyaga bővítve s rend
szeresebben feldolgozva. Társas szabadgyakorlatok. Birkózás, kötélhúzás, 
futás 100 m., kitartó futás 8 percig. Játékok. Szertornázás az összes 
tornaszereken csapattornázás alakjában. Játékóra szerdán d. u. 4—6-ig- 
Tanár: Mildóssy János.

VI. OSZTÁLY.
Osztályfő: Dr. P röh le  Vilmos.

1. Vallásían. Hetenként 2 óra. Evangélikus. A keresztyén egyház 
története az ágostai hitvallás ismertetésével, Bereczky Sándor tankönyve 
nyomán. Tanár: Adorján Ferenc. — Ev. református. Úgymint az V. osz
tályban. — Hóm. kath. Úgy mint az V. osztályban.

2. Magyar nyelv. Hetenként 3 óra. Házi olvasmányok: Zrinyiász, 
Két szomszédvár, Új földesúr, Coriolanus, Bánk bán, Csikós, Falu rossza, 
Ember tragédiája; ezeknek és a leckeórákon kisebb költői remekeknek fejte
getése alapján a verstan és a költői műfajok elmélete. Házi és zárthelyi 
dolgozatok, összesen nyolc. Tankönyv: Góbi Imre: Poétika. — Tanár: 
dr. Popini Albert.

3- Latin nyelv. Hetenként 5 óra. Prózai olvasmány: szemelvény 
T. Livius XXI. és XXII. könyvéből. Költői olvasmány: szemelvény P. 
Vergilius Maró Aeneisének I. és II. énekéből, részben könyvnélkül. Az 
olvasott írók életrajza, a római történetírás és epika áttekintésével. 
A régiségtanból a hadi és vallási régiségekre vonatkozó ismeretek ösz- 
szefoglalása. A nyelvtan ismétlése. Stílusgyakorlatok. Kéthetenként isko
lai írásbeli dolgozat, rendszerint az olvasmány alapján, fordítás latinra, 
három dolgozat fordítás magyarra. Tankönyv: Szabó Gy. Iván: Livius 
XXI—XXX. A II. pún háború szemelvényekben. Cserép József: Sze
melvény P. Vergilius Maró Aeneiséből; Római régiségek. — Tanár: 
Dr. Vietórisz József.

4. Görög nyelv. Hetenként 5 óra. Költői olvasmány: Homeros 
Odysseiájának XVI. XVII. XIX. XXIII. XXIV. énekéből vett szemelvény, 
mintegy 700 sornyi terjedelemben, részben cursorius olvasással, (könyv- 
nélkűl 200 sor körűi) a homerosi költészet és világ ismertetésével. 
Prózai olvasmány: Herodotos történetéből: az író munkásságának is
mertetése u’án: Kroisos és Solon (könyvnélkül is) Perzsa, bal yloni, 
egyiptomi, skytha szokások. A marathoni, thermopylaii, salamisi csata. 
Nyelvtan: Az alaktan rendszeres kiegészítésével kapcsolatban az egy
szerű mondat részeinek szabályai. Kéthetenként iskolai írásbeli dolgo
zat. Tankönyvek: Kempf: Szemelvények az Odysseiából. Vietórisz : Sze
melvények Herodotos történeti munkájából. Cserép: Homerosi görög 
nyelvtan. Tanár: Moravszky Ferenc.



83

o. Görögpótló írod. olvasmány. Hetenként 3 óra. a) So
phokles Elektrájának olvasása és elemzése. Antigone cursiv olvasása. 
Ezek alapján a görög dráma tárgya, cselekménye, jellemei, szerkezete; 
a görög színház és színházi előadások, b) Szemelvények a görög lírai 
költészetből és a klasszikus versmértékű magyar lírai költészetből. Tan
könyvek : Dr. Losonczy Lajos: Sophokles Elektrája; Badics Ferenc: 
Magyar irodalmi olvasókönyv, II. r. Tanár: Dr. Pröhle Vilmos.

6. Német nyelv. Hetenként 3 óra Prózai és költői olvasmányok 
alapján az alaktani és mondattani ismeretek kibővítése és rendszeres 
ismétlése. Goethe és Schiller balladáinak elemzése, részben könyvnélkül 
való megtanúlása. A német nyelvtan elemei. Fordítás magyarból németre. 
Havonként két írásbeli dolgozat. Tankönyv: Hirn-Paulay: Német rheto- 
rikai és poétikai olvasókönyv. Tanár: Dr. Proliié Vilmos.

7. Történelem. Hetenként 3 óra. A középkori intézmények meg
alakulása : népvándorlás, hűbériség, pápaság, császárság. A középkori 
intézmények virágzása, államalakúlások, keresztes hadjáratok, a pápai 
főhatalom. A császárság, pápaság, hűbériség hanyatlása, a nemzeti ki
rályságok megerősödése. A renaissance, a találmányok, a felfedezések, 
a reformáció kora. A nyugateurópai és középeurópai ellenreformáció. 
Tankönyv: Varga Ottó: Világtörténet, Ih r. Tanár: Zimmermmn liezsö.

8. Mennyiségtan. Hetenként 4 óra. a) Algebra: Hatványozás és 
gyökkivonás zéró, negativ, tört és negativ törtkitevőkkel. Irrationalis 
egyenletek. Számrendszerek. Logar számolás. Kitevő egyenletek. Szám
tani és mértani haladványok. Interpolatio, b) Geometria: a körre vo
natkozó tételek, kör és körrészek kerülete és területe. Szögmértan, de
rékszögű és egyenlőszáru háromszögek megfejtése, ferdeszögü háromszögek 
megfejtése, szabályos sokszögek és négyszögek megfejtése szögfüggvö- 
nyekkel. Feladatok a gyakorlati mértan köréből. Havonként iskolai írás
beli dolgozat. Tankönyv: Fr. Kiss K .: Algebra. Ábcl-Lévay-Polikeit: 
Mértan, I. r. Lutter N.: Szorszámi táblák. Tanár: Mészáros Ferenc.

9 Természetrajz. Hetenként 3 óra. Ásványtan, megfelelő kísér
letekkel és kristályminták készítésével- A levegő, víz, kén. Általános 
chemiai fogalmak. Nem nemes és nemes fémek, nem fémes elemek 
fonlosabb és gyakoribb vegyűletcikkel; oxidok, szulfidok, chloridok. 
Bázis, sav, só. Kristályrendszerek. Összefüggés az ásványok chemiai 
összetétele, alakja és fizikai tulajdonságai között. Növényi eredetű ásvá
nyok. Szerves vegyületek. A víz geológiai működése, vulkanizmus, a 
vulkánok anyaga, a levegő és az élet geológiai működése. Tankönyv: 
Dr. Szterényi Hugó. Tanár : tizlaboczky Imre.

10. Görögpótló rajz. Hetenként 2 óra. A magyar díszítő slil 
elemeinek rajzolása és festése. Egyszerűbb térkitöltés önálló tervezéssel 
és színezéssel. Szögletes és forgási testeknek természet után való raj
zolása és festése. Egyszerűbb testek látszattani szerkesztése. Tanár: 
Közük István.

11. Testgyakorlás Hetenként 2 óra. Az V. osztály tananyaga 
bővítve. Játékóra a V. osztállyal együtt szerdán d. u. 4—6-ig. Tanár: 
Miklóssij János.

3
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Osztályfő: Eltscher Simon.

1. Vallástan. Hetenként 2 óra. Evangélikus.: A magyarországi 
protestáns egyházak története, a nevezetesebb egyházügyi törvények is
mertetésével, Bereczky Sándor tankönyve nyomán. Tanár: Adorján Ferenc. 
Ev. ref. : Kér. hittan és erkölcstan. Énekek. Tankönyv: Dr. Erdős: Kér. 
hittan és erkölcstan. Tanár: Dr. Bartók Jenő. Bőm. hath. : A kath. egy
ház története, tanítói működése, a hit hirdetése és épségben megőrzése 
által; papi működése a szent mise bemutatása s a szentségek kiszol
gáltatása által; e hármas működés hatása a világra, az egyház megala
pításától napjainkig. Kézikönyv: Vince : Kér. kath. egyháztörténelem. 
Tanár: Farkas Pál. Izr .: A zsidók történetének átismétlése. Az imád
ságnak és a vallásos intézményeknek jelentősége és fejlődése. Szemel
vények a Misnának etikai tartalmú részeiből (Pirké Ábót. I. II.) Tan
könyvek: Büchler-Goldberg: A zsidók története. Fényes: Az isteni
tisztelet. Tanár: Dr. Silberfeld Jakab.

2. Magyar nyelv. Hetenként 3 óra. A magyar nemzeti irodalom 
és műveltség története a pogányság korától Kisfaludy Károly fellépéséig, 
a hozzátartozó olvasmányok alapján. Megfelelő házi és zárthelyi írás
beli dolgozatok. Tankönyv : Góbi Imre : A magyar nemzeti irodalom tör
ténete, I. k. Tanár : Porubszky Pál.

3. Latin nyelv. Hetenként 5 óra. Költői olvasmány: P. Vergilius 
Maró Aeneisének VI., IX. énekéből vett szemelvény, több részlet emlé
keivé is. Prózai olvasmány: G. Sallustius Crispus : Bellum Iugurthinum, 
kevés kihagyással. M. Tullius Ciceronis oratio in Catilinam I. rész
letesen, III. cursiv olvasással. Nyelvismétlés. Római régiségek: Pénz
ügy, hadügy, családi s házi viszonyok és szokások. Kéthetenként írás
beli iskolai dolgozat. Tankönyvek: Cserép: Szemelvények Vergilius 
Aeneiséből. Hittrich : C. Sallustius : Bellum Iugurthinum. Cserép : Római 
régiségek. Molnár S. : Latin stílusgyakorlatok. Tanár: Leffler Sámuel.

4. Görög nyelv. Hetenként 5 óra. Költői olvasmány : Szemel
vények Homeros Iliasából: 11. I. 1—535. IX 1—431. (könyvnélkül is) 
XVI. 1—167 698—867. részletesen tárgyalva; II. XVIII. 468—617. 
XIX. 1—75 147—153. 286—424. XXII. 1—515. cursive- Prózai olvas
mány : Xenophon műveiből: Kyros neveltetése. Sokrates vallásossága 
(könyvnélkül is). Sokrates hatása az ifjúságra. Nemes életcél. A ba
rátság becse (cursive). Műveltség, igazságoss íg, önismeret. Sokrates halála. 
Nyelvtanismétlés, némi kibővítéssel. Görög irodalomtörténet: A görög 
epos és történetírás; az ion, az aeol lyra, fordítási szemelvényekkel. 
Havonként egy írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Kempf: Szemelvények 
az Iliasból. Geréb : Görög prózai szemelvények. Jebb-Finácy: A görög 
irodalom története. Tanár: Moravszky Ferenc.

5. Görögpótló írod. olvasm ány. Hetenként 3 óra. Történelmi 
olvasmány Virág B., Kazincy F., Gr. Teleky József, Horváth Mihály, 
Szalay László, Salamon Ferenc műveiből; szónoki beszédek Kölcsey 
Ferenc, Br. Wesselényi Miklós, Gr. Széchényi István, Br. Eötvös József, 
Kossuth Lajos és Deák Ferenc müveiből. A régi görög irodalom törté-

VII. OSZTÁLY.



nete. Tankönyv: Dr. Badics Ferenc: Magyar irodalmi olvasókönyv, lit. 
k. Jebb-Finácy: Görög irodalomtörténet. Tanár: Porubszky Pál.

6. Német nyelv. Hetenként 3 óra. Szemelvények a Nibelung 
énekből, ezzel kapcsolatban a közép felnémet irodalomnak s a német 
hősmondáknak vázlatos ismertetése. Szemelvények Lessing prózai mü
veiből. Nagyobb olvasmányok: Lessing Minna von Barnhelmje, Goethe 
Hermann und Dorotheája; a német irodalom megfelelő korszakainak 
ismertetése s az olvasott költők tüzetesebb méltatása. Havonként egy 
írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Endrei-Lenkei: Német nyelvkönyv, IV. 
Theisz : Lessing Minna von Barnhelm. Harroch: Goethe Hermann und 
Dorotheája. Tanár: Dr. Pröhle Vilmos.

7. Történelem és pol. földrajz. A nagyhatalmak megalakulása 
és az állami élet kifejlődése a francia és a felvilágosult abszolutizmus 
korában. A francia forradalom. A császárság. A szabadelvű eszmék küz
delme és diadala Európa államaiban. Európa államainak ismertetése 
földrajzi politikai gazdasági és kulturális szempontból, történelmi átte
kintésekkel. Tankönyv: Varga Ottó: Világtörténet III. rész. Tanár: 
Zimmermunn Rezső.

8. Mennyiségtan. Hetenként 3 óra. a) Algebra. Az egy isme
retlennel bíró másodfokú egyenletek elmélete. A complex számok ábrá
zolása sarkkoordinátákkal. Közös gyök. A másodfokú függvény. Binomi
ális, reciprok egyenletek. A végtelen geometriai sor és alkalmazása a 
szakaszos tizedes törtekre. Kamatos-kamatszámolás. Járadék. Törlesztés, 
b) Geometria. Koordináta rendszerek. Két pont távolsága. Az egyenlet 
gyökeinek geometriai szerkesztése. A térmértan tételei. Hasáb, gúla, 
henger, kúp, gömb és gömbrészek felülete és térfogata. Havonként is
kolai írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Fr. Kiss Károly: Algebra. Ábel 
Károly: Mértan II. Lutter N. : Szorszátni táblák. Tanár: Eítscher Simon.

9. Természettan. Hetenként 4 óra. Bevezetés a természettanba. 
A mozgások törvényei. A szilárd, folyékony és légnemű testek mecha
nikája. Hangtan. Fénytan. Tankönyv: Makay István: Fizika. — Tanár: 
EUscher Simon.

10. G örögpótló rajz. Hetenként 2 óra. Ékítményes rajz, árnyé
kolva ■ eruzával és tussal. Dekorativ rajzok, aquarell tanúlmányok. Fel
vételek természet után A. fejrajzolás methodusa lapminták után. Tanár : 
Kozák István.

11. Testgyakorlás Hetenkent 2 óra. Ren akorlatok: ez eiőb- 
beniek ismétlése mellett sortestképzés, vonúláso. Szabadgyakorlatok: 
vasbot, súlyzó és buzogánnyal, Társas szabadgyakorlatok. Játékóra a 
Vili. osztállyal szombat d. u. 4 —6-ig. Tanár: Miklóssy János.

VIII. OSZTÁLY.
Osztályfő: MoravSzky Ferenc.

1. Vallástan. Hetenként 2 óra. Evangélikus: Rendszeres hittan 
és erkölcstan. Az ágostai hitvallás s a hazai evang. egyház alkotmánya.
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Tankönyv: Bancsó Antal: Kcr. hit- és erkölcstana. Tanár: Adorján 
Ferenc. Ev. rcf.: Úgy mint a VII. osztályban. Bőm hath.: Mint a VII. 
osztályban. Izr .: Mint a VII. osztályban.

2. Magyar nyelv. Hetenként 3 óra. A magyar nemzeti irodalom 
története Kisfaludy Károly fellépésétől napjainkig. Költői, történeti cs 
kritikai olvasmány. A magyar művelődés történeti vázlata. Házi és zárt
helyi dolgozatok, összesen hét. Tankönyv: Góbi Imre: A magyar nem
zeti irodalom története, II. k. Tanár: dr. Popini Albert.

3. Latin nyelv. Hetenként 4 óra Prózai olvasmány: M. T. Ci
ceronis De officiis lib. I. c. 1—12. Költői olvasmlny : Q. Horatii 
Flacci: Carminum lib. I. 1. 3. 14. 20. 24. 31 II. 2. 3. 10. 14. 15. 20.
III. 2. 3- 13. 20. IV. 3. 7. Epod. lib. 2. Satir. lib. I. 1 Epist. lib. I. 4. 
II. 3 (De arte poetica.) (részben könyvnélkűl.) A régiségtan'! ismeretek 
ismétlése Drámairodalom története. Stílusgyakorlatát 3 fejezet latinra 
fordítása, nyelvtanismétléssel kapcsolatban. Kéthetenként iskolai írásbeli 
dolgozat. Tankönyvek: Csengeri: M. T. Ciceronis De officiis libri 
tres. Cserép : Szemelvények Horatius költeményeiből és Római régiségek. 
Lelfler: Római irodalomtörténet. Tanár: Moravszky Ferenc.

4. Görög nyelv. Hetenként 4 óra. Olvasmányok: a) Piaion 
Sokrates védőbeszéde szemelvényekben, Kriton teljesen; b) Sophokles 
Antigonéjából 900 sor. Nyelvtani ismétlések, a görög irodalom történe
tének áttekintése, különös tekintettel a drámai és lírai költészetre. Ha
vonként egy írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Simon: Platon szemelvé
nyek. Csengeri: Sophokles Antigonéja: Tanár: Dr. Pröhle Vilmos.

5. G örögpótló írod. olvasm ány. Hetenként 2 óra. a) Olvas 
mány: Platon Euthypronja, Apológiája, Kritonja, Phaidonja teljesen, 
Aristote'es Ethikája szemelvényescn. A görög irodalom történetének 
összefoglaló áttekintése. Tankönyv: Jebb Finácy: A görög irodalom tör
ténete. A görög művészet remekeinek történeti ismertetése szemlélet 
alapján. Tankönyv : Zsámboki Gyula : A görög művészet kiválóbb • lko- 
tásainak ismertetése. Tanár: Dr. Vietórisz József.

6. Német nyelv. Hetenként 3 óra. Olvasmányok: Schiller Wil
helm Tell-je teljesen. Szemelvények Goethe, Schiller, Heine és Lenau 
lírai költeményeiből. Irodalomtörténetből különösen Goethe és Schiller, 
továbbá a német romantika korának ismertetése. Havonként egy írás
beli dolgozat Tankönyvek: Endrei-Lcnkei : Német nyelvkönyv IV. Hein
rich: Schiller Wilhelm Telije. Tanár: Dr. Pröhle Vámos.

7. Történelem. Hetenként 3 óra. A magyar nemzet története, 
különös tekintettel az állami, társadalmi és műveltségi fejlődésre. Tan
könyv : Dr. Mangold Lajos: A magyar nemzet történelme. — Tanári 
Pornbszky Pál.

8. Mennyiségtan. Hetenként 2 óra. a) Algebra: Combinatiók 
tana. Newton binom tétele. Az algebra ismétlése, b) Geometria: A gömb
háromszögtanból a sinus és cosinus tétel és alkalmazás két hely ívlá- 
volságának meghatározására. A geometria ismétlése. Havonként iskolai
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írásbeli dolgozat Tankönyv : Fr. Kiss K .: Algebra. Ábel-Lévay-Polikoit: 
Mértan. Lutter N. : Szorszámi táblák. Tanár : Mészáros Ferenc.

9- Természettan. Hetenként 4 óra. Hőtan. Mágnessóg. Elekro- 
mosság. Kosmographia A VII. osztályú anyag ismétlése. Tankönyv: 
Makay István: Fizika. Tanár: Mészáros Ferenc.

10. Bölcsészet. Hetenként 3 óra. Lélektan és gondolkodástan. 
írásbeli feladatok. Tankönyv: Dr. SárlTy. Tanár: Leffler Sámuel.

11. G örögpótló rajz. Fejrajzolás különböző technikával, neve
sebb lapminták után. Aktrajzok. Színes felvételek természet után, ma
darak, fegyverek, használati tárgyakból összeállítva. Csendéletek- Tanár: 
Kozák István.

12. Testgyakorlás. Hetenként 2 óra. Mint a VII. osztályban. 
Tanár: Milclóssy János,

b) Rendkívüli tantárgyak.

1. Szabadkézi rajz. Kézügyesitő gyakorlatok, ékitményes rajz és 
festés. Egyszerűbb testek természet után való rajzolása. A vázolás 
módja, összetett ékítmények, dekorativ rajzok készítése és festése. Fel
vételek. Virág- és tájképfestés, aquarellek, A növendékek összesen 49-cn 
heti 4 órában, 2 csoportban vettek részt a rajzórákon. — Tanár: 
Kozák István.

2. Francia nyelv. E tárgyban Dr. Proliié Vilmos r. tanár adott 
teljesen magánjellegű oktatást intézetünk néhány növendékének. Rend
szeresített tanfolyam ez évben felállítható nem volt.

3. Gyorsírás. A Gabelsbcrger-Markovits rendszerű gyorsírásnak 
három tanfolyama volt, heti 1—1 órában. A kezdők mindnyájan IV. osz
tálybeliek voltak. Az év elején nagyobb számmal, az év végéig 6 tanúló 
maradt. Az V. osztályból 3, a VI. osztályból 7 tanúló együtt tanulta a 
vitaírás rövidítéseit s párhúzamosan lassúbb szövegírást gyakoroltak 
A VII. osztályból 4 tanúló vett részt külön tanfolyamon mérsékelt se
bességű írásban ; időnként sebesebb diktálás után írtak. A tanítás díj
talan volt. Tankönyv : Forray S .: Levelező gyorsírás és Vitagyorsírás. 
Tanár: Mészáros Ferenc.

c) Magyar írásbeli dolgozatok.

V. osztály. Naplemente a pusztán (Arany János után). Bessenyei 
György szobra. A mértékletesség legyen életelvüak. Mátyás király orosz
lánjai. (Elbesz.) Salamon Ferenc történetíró tulajdonságai (A török vá
rosainkban c. olvasmány alapján). A temetőben. (Elmélkedés.) A bátor. 
(Jellemkép.) Miért teljesítsük kötelességeinket. (Érvelés) Buzdító beszéd 
tanulótársaimhoz.
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VI. osztály. A folyó, mint az emberi életnek képe. Berzsenyi 
„A magyarokhoz“ c. ódájának méltatása. A „Fóti dal“ fejtegetése alap
ján a dithyrambus kellékei. A jól felhasznált ifjúkor alapja a boldog 
férfikornak. Vörösmarty Szép Ilonkájának jellemei. A ballada főbb 
vonásai a „Tetemre hívás“ alapján. A hazaszeretet egyike a kebel 
tiszteletre legméltóbb szenvedelmének.

VII. osztály. Volt-e magyar naiv eposz ? Nincs erény bátorság 
nélkül. Vallás és tudomány. Zrínyi és Gyöngyösi. A víz hasznos és ká
ros volta különböző halmazállapotban. A klasszicismus eredete és kü
lönféle formája nemzeti irodalmunkban. Csokonai Lilla-dalai. Berzsenyi 
és Kölcsey hazafias lírája.

VIII osztály. Emlékbeszéd egy tanúlótársunk sírja fölött. Mennyi
ben legköltőibb és legnemzetibb alkotása drámairodalmunknak Katona 
Bánk-bánja. Vörösmarty Szózata Br. Eötvö-f József, mint lírai költő. 
A magyar népdal jellemző sajátságai. Széchényi hatása politikai irodal
munk fejlődésére. Tompa hazafias lírájának fontossága.



VII.

Évi je le n té s .

T anulók fe lvé tele . Az első  és m á so d ik  osztályba már 
július hó 6. és 7-ik napján vettük a tanulókat. Úgy a helybeli, 
nemkülönben a vidéki szülők siettek gyermekeiknek helyet biz
tosítani a főgimnázium első osztályában. Fájdalom, ez nem 
mindenkinek sikerült!

A 60-ik, 68 ik, majd 72-ik hely hirtelenséggel betelt, és 
még egy csapat helyet követelő állotta körül a tanúló-sorozó 
bizottságot!

A szülő helyet követel és követelhet gyermekének az isko
lában, mikor az az elemi iskola köréből kilép. Mit tegyen a 9, 
10 éves fiával? Testileg és lelkileg fejletlen még ahhoz, hogy 
gyakorlati életpályára kényszerítse. Legalább is 12 évet kell 
betöltenie, hogy valamely más irányban képezlesse azt tovább.

Be kell vallanom, hogy a m i isko lá n k  már kevésnek, 
szűknek bizonyult arra nézve, hogy Nyíregyháza város tolyton 
növekedő közönségének és Szabolcsávrmegye egyéb községeinek 
ifjúságát kebelébe fogadhassa.

Az I—II. osztályba való felvétel alkalmával valóságos 
harc folyik és gyűlölködő küzdelem az igazgató irodája előtt a 
bejuthatás elsőbbségéért. Nem ritkán hangos kifakadások hall
hatók az intézet igazgatója és a felvevő bizottság ellen ; mintha 
éppen ő tőlük függne egy-egy parallel-osztály felállítása, vagy 
ők lennének okai annak, ha a helybeli szü lő  — kellő meg
hirdetés mellett — később jelentkezik fiával, mikor már a lét
szám egészen megtelt.

Innen van aztán, hogy aki be nem jut, az magán- 
tauúlónak íratja be magát; felületes tanúlással, hiányos készült
séggel töri át magát a tanéven s szaporítja a szellemi proletá
roknak eddig is nagy számát, ■
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Azt végre sem tartom nagy bajnak, hogy m in d e n k i ta 
n u ln i akar, hogy középiskolai és főiskolai képzettségre törek
szik; de azt aztán komoly társadalmi bajnak kell elösmernünk, 
hogy mindazon pályák, melyek felé a középiskola, főleg a 
gimnázium vezet, annyira el vannak árasztva ma már, hogy 
biztos megélhetést, existentiát csak a kiválók nyerhetnek azokon; 
nagy percentje a núlt embereknek, mint munkaerő, elveszett 
a hazára nézve; komoly bajnak jelentem ki azt is, hogy nem 
látok elegendő önállóságra való törekvést az ipari, kereskedelmi 
és gazdasági tekintetben.

Vegyék tekintetbe a szülők, hogy nem csupán a hivatalok, 
irodák és műtermek azon helyek, melyek az embernek boldog
ságot adhatnak. Jobban feltalálják a boldogúlást fiaik a verej- 
tékes mezőn, a munkás iparműhelyekben, ipartelepeken és a 
mozgalmas kereskedés üzleteiben. Kérem, ne hagyják figyelmen 
kívül ezeket, s ne erőltessék mindenáron a különben is zsúfo
lásig elárasztott tudományos pályákra fiaikat.

A hazának művelt, munkaszerető polgárokra, gyakorlati 
emberekre is égető nagy szüksége van immár.

A szellemi proletariátus nőttön nő, veszedelme fenyeget, 
s az iskola tanácstalanul nézni, sőt szolgálatában állaui kény
telen, anélkül, hogy a terjedő bajon segíteni tudnánk.

Biztosítson az állam, adjon a társadalom gyakorlati téren 
a megélhetésre, a kenyérkeresetre lehetős éget és a veszedelmes 
baj magától fog megszűnni bizonnyal!

A haza testén élő polgárok megélhetésének biztosítása 
eminens állami feladat. Munkája árán joga van minden ember
nek élni és családja boldogúlásáról gondoskodni.

Videant consules!
Egyébiránt az á lta lános b e íra tá s  augusztus hó 31-én cs 

szeptember első három napján történt meg.
Ezt megelőzte a javító- és pólvizsgálatok tartása két napon 

keresztül.
A múlt tanév végével egy tárgyból elégtelen osztályzatot 

48 tanúló kapott, kettőből pedig 30; ezen nagy számból a ja
vító vizsgálatot egy tárgyból sikerrel kiállotta 45; felsőbb tan
hatósági engedélylyel javított sikerrel 27; visszautasíttatott 
4 tanúló.
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A múlt tanévről elmaradt m agán tanu lók  közül vizsgálatot 
tettek: Berzsenyi György a IV.. Kovách Gerő az V., Ma- 
terny Mihály a VI., Gergelyffy László a VII., osztályból, 
mindnyájan felsőbb engedély alapján, mind a négyen „elégséges“ 
eredménnyel.

A tanév kezdete .
Istennek segítségül hívása mellett nyitottuk meg e tanévet 

szeptember hó 5-én, kedden d. e. 9 órakor. Ez alkalommal az 
igazgató üdvözölte az elöljáróságot, a tanártestület és az egybe- 
sereglett ifjúságot; istenfélelemre, a vallásos érzés és élet ápo
lására, a tiszta erkölcsök követésére, erényes, munkás, becsü
letes életre serkentette a tanúlókat. Leikökre kötötte a munka- 
szeretet mellett az idő bölcs felhasználását, a testi és lelki 
tisztaságot, a haza szeretetét, az elöljáróságnak és idősebbeknek 
tiszteletét. Hosszasabban fejtegette a társada'omban napról-napra 
mindinkább elharapódzó azon rossz szokást, mely a számtalan 
bűnök forrásául és terjesztőjéül szolgáló szeszes italok élve
zetének hódol; ecsetelte az alkohol romboló hatását az egész 
emberi szervezetre nézve s óva figyelmeztette az ifjúságot és 
szüléket egyaránt ezen gyilkos méreg pusztítására, hogy amazok 
vessék meg azt teljesen, ezek pedig óvják, tiltsák gyermekeiket 
a társadalomban sűrűn kínálkozó alkalmaktól.

Végül megáldotta az iskola munkásait, fentartóit, kormány
zóit és növendékeit.

Majd az iskola Fegyelmi szabályait olvasta fel Zimmer
mann Rezső tanárérlekezleti jegyző, s a szabályzatnak csaknem 
minden pontjához felvilágosító magyarázatot fűzött az igazgató.

Ima és egyházi ének után az ifjúság tantermeibe vonúlt, 
hol az osztályfőnökök külön-I’ülön kellő utasításokkal látták el 
a növendékeket s közölték velők az órarendet.

Már aznap délután a rendes tanítás indult meg.

Tanári kar. Alakúlás. É rtek ezle tek .
a) Teljes létszámban, pihent erővel és jókedvvel állott 

munkába ez év első napjától kezdve tanártestületünk Istennek 
hála, nagyobb bajok nem zavarták meg működésünket az egész
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tanév lefolyása alalt. A helyettes minőségben alkalmazottak 
rendes tanárokká lettek, így K o z á k  Is tvá n  h. rajztanárt a 
m. kir vallás- és közoktatásügyi minisztérium a segélyezés 
ügyében kötött Szerződés-ben sarkalló jogánál fogva, a
kormányzó tanács ajánlatára, 1905. évi július hó 1 én 49152. 
sz. a. kelt rendeletével, a szabályszerű illetmények teljes élve
zetére való jogosultsággal, ide:glenes rendes tanárrá nevezte ki. 
A szakképzett, szorgalmas és ügybuzgó tanárnak véglegesítő 
kinevezése érdekében a kormányzó tanács már a folyó tanév 
végén megtette a kultusz niniszterhez felterjesztését. M ik- 
lossy J á n o s  helyettes tornatanárt a tanács 1905. évi junius 
hó 19-én tartott ülésében választotta meg rendes tanárul. 
Dr. Silberíelcl Ja ka b  vallástanárt a nyíregyházi slatusquo izr. 
hitközség 1905. évi december hó 20-án tartott közgyűlésében 
„magyar hitszónoki és hitoktatói“ állásában véglegesítette

Üdvözlöm őket szeretettel; kötelességeiknek pontos, lelki- 
ismeretes és hű teljesítéséhez erőt, áldást kérek!

b) Még a múlt tanév záró értekezletén, június 28-án tár
gyalta a tanártestület a jelen évre vonatkozó tantárgyfelosztá- 
sát; különös gonddal ügyelt arra, hogy főleg az alsóbb osztá
lyokban a rokon tantárgyak egy-egy tanerő kezében legyenek; 
meghatározta a használandó tankönyveket, kijelölte az osztályok 
vezető tanárait.

Alakúló ülését augusztus hó 30-án tartotta meg, melyen 
a jegyzői tiszt ellátásával három évre Zimmermann Rezső tanárt 
bízta meg; már előzőleg véleményt mondott a nagy számban 
beérkezett iskolai és lápintézeti íizetések elengedéséért folya
modók kérvényei felett; tárgyalta a kirándúlási szabályrendele
tet; megválasztotta az ifjúsági egyesületek vezetőit; elkészí
tette az órarendet s egybevetette az egyes tanárok által bemu
tatott tanmeneteket; elrendezte a tanév elejére eső iskolai 
ünnepélyek sorozatát és rendjét; megszabta minden egyes tan
tárgyból készítendő írásbeli dolgozatoknak idejét, gondosan ke
rülve az összetorlódás és megterhelés nehézségeit; elrendelte az 
őszi időre eső játékdélutánokat.

Különösen nagy gondot adott az egyes vallásfelekezetek vallás
iam oktatásának kielégítő elrendezése, kellő számú tanterem
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hiányában Bár mindent elkövettünk arra nézve, hogy a külön
böző felekezetek vallástanítása egy időre  essék, ezen célunkat 
elérni nem sikerült; reméljük, hogy az épület kibőví'ése által 
rendelkezésre álló új helyiségekben ezen némi zavarra és rend
bolygatásra alkalmat nyújtó eljárást a jövőben sikerrel szabá
lyozhatjuk.

c) Rendes havi és rendkívüli értekez le teken , szám sze
rint 30 értekezleten tárgyalta a testület mindazon kérdéseket, 
melyek működése körében előfordultak : a helyi kormányzat és 
felsőbb hatóság rendeletéit, utasításait,; meghatározta, — minisz
teri rendelkezés hijján, — a különböző tanintézetekből iskolánk
hoz átlépők különbözeti vizsgálatainak tárgyait; az egész ifjúság 
haladása felett két ízben, ősszel és tavasszal, beható szemlét 
tartott az ellenőrző értekezleten s úgy a hanyatló tanúlókat 
szóval, valamint azoknak szüleit írásban értesítette az akkorig 
elért eredményekről; tárgyalta az „Érettségi vizsgálati Uta
sítás“ új szövegét; véleményes javaslatot terjesztett a tanács 
elé a második félévi iskolai díjak elengedéséért folyamodók kéné 
nyei felett; behatóan foglalkozott az egységes jogosításu kö
zépiskola kérdésével; m ódszertan i é rtekez le te in ek  tárgyait 
a következő kérdések alkották: közzététessék-e ezentúl az Évi 
értesítőben a tanúlók osztályzata? (e kérdésben akként döntött 
a testület, hogy számos paedagogiai, etikai, célszerűségi szem
pontok figyelembevételével az osztályzatoknak többé az Ér
tesítőben helye nincsen) miképen történjék az első osztályba 
özönlő, gyakran hiányos készűltségü fiatalságnak felvétele? a 
tankönyvváltoztatás kérdése, a görög nyelv tanításának kér
dése az attikai és ion nyelvjárások szerint, a fegyelmezés.

Foglalkozott továbbá a kibővített iskolaépület helyiségei
nek különböző célokra szolgáló kijelölésével, a gyűjtemények, 
szertárak, könyvtárak elhelyezésével s általában az egész épület 
célszerű berendezésének tervezetével; tárgyalta az „Országos 
ág. hitv. evang tanáregyesület“ alapszabályainak tervezetét; a 
Magyar gyermektanúi mányi társaság megalapításában való 
részvételre szóló felhívást, mely társaság tagjává is lett; egy
házkerületünk tanárértekezletének jegyzőkönyvét s ennek alap
ján tette meg javaslatait; rendezte az ifjúsági kirándúlásokat s
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általában mindenre kiterjesztette figyelmét, ami az ifjúság testi 
és szellemi kifejlesztésének javára az oktatás s és nevelés eme
lésének előbbre vitelére irányúit.

Végül a társadalomban sokféle munkával szolgálta a köz
ügyeket.

Iro d a lm i téren  is többen munkálkodtak a tanártestület 
tagjai úgy a fővárosi, valamint a helyi sajtóban, különösen 
Dr. Pröhle Vilmos: Baschkirische Volkslieder (Keleti Szemle). 
Rendszeres Francia Nyelvtan II kiadás. Sajtó alatt: Tatár 
nyelvjárási tanulmányok.

A v a llá so s  és  h azafias é r z é s  á p o lá sa . Ünnepélyek.

Az emberi szív legszentebb érzelme az istenfélelem; mel
lette áll nyomban az emberszeretet, és az édes anyának, a ha
zának szeretete. Ezen magasztos érzelmek felélesztésére, ébren
tartására és ápolására a legfőbb gondot fordít a tanártestület. 
Tudjuk azt, hogy a világi tudomány üres, hiú dolog az isten
ség imádása nélkül; a szívnek nyugalma zaklatott a hazának 
szeretete nélkül, és az emberi kebel rideg, kihalt üreg az ember
szeretet éltető melege nélkül.

Ezt az iskolában és azonkívül sem tévesztettük el szemeink 
elől. A tanúló ifjúság és tanárok egyaránt resztvettek úgy a 
templomi nyilvános istenitiszteleten, mint az iskola dísztermé
ben tartott házi ájtatoskodásokon Az énekből hetenként két-két 
órában nyert oktatást az evang. ifjúság, s május hó 20-án 
járúlt az Úrnak szent asztalához tanáraival és azok családtag
jaival együtt. A többi vallásfelekezetek hitoktatói is odaadással 
teljesítették hivatásukat a vallásos oktatás és nevelés terén.

A tanévet megnyitó ünnepen kívül a tanév folyamán a 
következő ünnepeket ültük meg:

1. E rzséb e t m agya i k ir á ly n é  gyászos kimúlásának év- 
fordúlóján, szept. 10-én, az egyes osztálytanárok saját osztá
lyaikban szenteltek nehány meleg, őszinte szót a m agyar n em 
ze te t a nny ira  szerető  s azzal mindenkor együttérezö  nagy 
királyné emlékezetének. A magyar nemzet talán soha sem bo-
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rúlt le oly kegyeleltel a N agyasszony  szerit képe előtt az ő 
halála óta, mint a megpróbáltatás ezen nehéz esztendejében, 
midőn a magyar haza egét vészterhes felhők borították el s a 
magyar alkotmány ezeréves palládiumát feldöntéssel fenyegette 
az önkény. Egy megjelenő mosoly a megboldogúlt arcán fel
derítette volna a gyászba borúit eget, egy szó az ő ajkain el
hárított volna minden kétségbeejtő veszedelmet. De az ő arca 
már nem mosolygott felénk, ajkáról nem csengett le az édes 
magyar szó s minket szerető szíve nagy fájdalmunkra nem do
bog többé. Legyen emléke szent ezután is előttünk!

2. Az ifjúság e sz th e tik a i íz lésén ek  fejlődését mozdította 
elő a Nemzeti Szalon képzőművészeti kiállításának megszem
lélése. A tanúlók és a tanárok szeptember hó 20-án nézték meg a 
gazdag és tanúlságos kiállítást. Hírneves, kitűnő magyar művé
szek alkotásaiban nyílt alkalmunk egy héten át (17 — 25-ig) 
gyönyörködni; s e látogatás annál maradandóbb nyomokat ha
gyott az ifjúság lelkében, mert a derék művészek kellő útmu
tatásban és kalauzolásban részesítették fiainkat, őszinte köszö
net a képkiállítás rendezőségének!

3. Október 6-án, e szomorú napon, résztvctlünk a fel
sőbb osztályok ifjúságával együtt az Aradon kivégzett nemzeti 
vértanúk halálának évfordúlója alkalmából rendezett gyász-isteni- 
tiszteleten.

4. Október 31-én lélekemelő ünnepet ültünk az iskola dísz
termében ezen programm szerint:

1. Karének. Előadja: a főgimnáziumi daloskor.
2. Emlékbeszéd. Tartja : Dibáczy József, VIII. o. t.
3. Krisztus mindenütt, Kozma Andortól. Szavalja: Vietórisz László,

VII. o. t.
4. A protestáns istentisztelet és eyyházi ének. Irta és felolvassa: 

Pollncr Arnold, VIII. o. t.
5. A protestánsokhoz, Jámbor Lajostól. Szavalja: Kőmives Sándor,

VIII. o. t.
6. Karének. Előadja : a főgimnáziumi daloskor.

Nagytiszteletű Paulik János evang lelkész úr egy darab
10 koronás aranyat ajánlott fel az emlékbeszédet tartó tanúló 
ifjúnak jutalmúl; az ifjúsági gyámintézeti pénztárból pedig 
Pollner Arnold nyert felolvasott dolgozatáért 10 koronát.



5. Március hó 15-én a tanártestület és ifjúság, a kormányzó
tanács elnökének s több tagjának s számos tanügybarátnak jelen
létében hazafiasán, lelkesen ünnepelt.

Az ünnepély sorrendje ez volt:
1. Talpra magyar (Lányi Ernőtől.) Énekli: az ifjúsági vegyeskar.
2. Szavalat. Nemzeti dal. Szövérdy János, Vili. o. t.
3. Ünnepi beszéd. Dibáczy József, Vili o. t.
4. Jelentés a „Kossuth Lajos cmlékalapitvány“ ez évi pályázatáról. 

Felolvassa: Zimmermann Rezső tanár.
5. A pályadíjat átadja dr. Meskó László főgimnáziumi felügyelő 

a nyertes tanulónak.
6. liészlet a megjutalmazott műből. Olvassa a pályanyertes ifjú: 

ifj. Kállay Rudolf.
7. Hazaf ias óda. Irta: Bergstein Béla, VIII o. t., előadja: Paulay 

Gyula, VIII. o. t.
8. Háromszínü zászló (Huber K.) Énekli a vegyeskar.

D r M eskó László  főgimn. felügyelő magasan szárnyaló 
szavait, melyeknek kíséretében a pályanyertes ifjúnak, Kállay Ru
dolfnak, átadta a 100 korona pályadíjat, több ízben heves éljen
zéssel és tapssal tüntette ki a hallgatóság. Alkalmi volt a fel
ügyelő allocutio ja már csak azért is, mert egy ősi családi név
nek örököse a saját m u n k á já v a l, szorgalm ával érdemelte 
ki a babért ifjú barátai felett; aki nem elégsz.ik meg az ősök
től reá származott kedves örökséggel, hanem, mint a családi név
nek ifjú viselője, az ő egyéniségével, odaadó törekvésével új 
fényt, új ragyogást kíván annak kölcsönözni. Azután hazafias 
mély bánattal említve fel hazánk jelen szomorú helyzet ét, 
ugyancsak munkásságra, ismeretszerzésre, erkölcsi tisztaságra, 
szigorú jellemes életre és rendíthetetlen hazaszeretetre buzdí
totta az egész ifjúságot.

A pályamunkákat a tanártestület kebeléből alakúit bizott
ság bírálta meg, ezek véleményét Zimmermann Rezső tanár fog
lalta össze így:

Jelentés
a Kossuth Lajos emlék-jutalomra hirdetett  pályázat eredményéről

A Kossuth Lajos emlék-alapitvány kamatainak elnyerésére a tanár
testület az alapító levél értelmében a pályázatot kihirdetni akarván, a 
következő tételben állapodott meg: „ Társadalmi és irodalmi viszonyaink 
a XI X.  század elején



-  4?

E tételt a tanártestület az igazgató és több tanár jelenlétében 
kellő időben kihirdette a VIII. osztály tanulói előtt, közölvén velők 
egyszersmind a pályázat feltételeit is.

A tanártestületnek a fentebbi pályatétellel az volt a célja, hogy 
tanúlmány tárgyává tétesse a XIX. század elején élt magyar társadal
mat. Ez a XIX. század elején élt társadalom a középkori ideális ke
resztyén társadalom hagyományait őrizte, a maga kiváltságait természe
teseknek, az emberek egyenlőtlenségéről és a maga született kiválóságáról 
hirdetett eszmekört igaznak, valónak tartotta. Gondolatainak, tevékeny
ségének, érzelmeinek köre mind összefüggött kiváltságaival

Ez a kiváltságos magyar társadalom a magyar nemzet megerősí
tését a nyelv újításával, a klasszikus irodalmi irányokkal, a művészetek 
felkarolásával, a történelmi tudat ápolásával akarta elérni.

De ez a működése csakhamar elakadt, mert munkája közben szín
telen a rendiség békóiba botlott, melyek áthághatatlan gátat vetettek a 
haladásnak.

A rendi társadalom természetszerű bajain túl meg más gátat ve
tett a nemzet fejlődésének az idegen királyi család. Az újkorban meg
erősödött államhatalom más országokban is megbénította a rendek ere
jét s azok rovására ránehezedett a nemzet minden rendére, és különösen 
nálunk kizsákmányolta a rendiség bókóitól mozdúlni nem tudó nemzetet.

Ezt belátva, a XIX. század elején a magyar nemzet jobbjai a 
szabadelvű eszmék mellett foglaltak állást, melyek a nemzetet a hűbé
riség békéiből megszabadítani, minden erejét egyesíteni s az egyesített 
erőt a nemzeti állam és társadalom megerősítésére akarták fordítani. 
Táboruk napról-napra erősödött. A rendiséget fentartani akarók köre, 
a királyi hatalom köre és a szabadelvűek köre ez a három csoport, 
amelyek valamelyikébe a XIX. század elején élt magyar beletartozott.

Nyilvánvaló, hogy ezeknek a szellemét tükrözted vissza az ezen 
korból eredett alkotások, intézmények, műemlékek, irodalmi termékek 
java része is.

Ezen körben különösen szívesen vettük volna azt, ha a pálya
munkák a nemzeti társadalom szellemében kutattak volna. Ha kutatták 
volna azokat az embereket és dolgokat, akik és amelyek a rendiség 
kereteiben s annak fenntartása mellett foglaltak állást; ha azokról az 
emberekről írtak volna, akik el se tudták képzelni a magyar nemzetet 
a rendiség nélkül, hanem a régi keretekben akarták megoldani a mo
dern idők követelményeit. Ezek az irodalomban is a klasszicizmust 
művelték.

Ezt azért szerettük volna, mert manapság már nyilvánvaló, hogy 
ezeknek a becsmérlésében az újabb időkben méltatlan túlzásba mentek 
a rendiség ellen és a szabadelvű eszmék mellett harcolók, aminthogy 
ez harcban álló eszmék között mindig így szokott történni.

Hogy tehát a célt elérjük, különösen figyelmeztettük az ifjúságot 
azon müvekre, amelyek e tekintetben igen tanúlságosak. Különösen ki
emeltük Kazinczy Ferenc Erdélyi leveleit, Pályája emlékezetét s más em
lékiratait és leveleit; továbbá Kis János emlékezéseit, Berzsenyi Dániel 
leveleit, Cserey Farkas emlékiratait. Ezekből meglátta volna az ifjúság 
a rendiség erős és gyenge oldalait egyaránt. Amellett közvetlenül a for
rások tanúlmányozása szabaddá tette volna a pályázók ítéletét, nem 
lettek volna kénytelenek másnak az ítéletét átvenni; a maguk szemével 
látták volna a múlt időt, nem a máséval. S amellett láttak volna ta-



nídságos és vonzó dolgokat, kiváló embereket, akikről ma nevükön idvűl 
alig tudunk* valamit! Látták volna felsőbükki Nagy Pál, gróf Festetics 
György, gróf Széchenyi Ferenc, Marczibányi István, Cserey Farkas, Ken- 
deressy Mihály, id. br. Wesselényi Miklós, gróf Vay József szeptemvir 
alakjait oly közvetlen közelségből, amint az újságból manapság látjuk 
nagyjaink dolgait. Látták volna a keszthelyi gazdasági iskolák alakulását, 
a Magyar Nemzeti Múzeum felállítását, a Magyar Tudományos Akadémia 
létesítésére fordított nemes törekvéseket, főúri kastélyokat, azok beren
dezéseit, képtárait, könyvtárait, gyűjteményeit, stb. stb. Elsorolni is szép, 
hogy mi mindent láttak volna.

Ehelyett az ifjúság, szokott módján azokat az írókat olvasta és ta- 
núlmányozta, akik a fentebb említettekről írtak: Badics Ferencet. 
Beöthy Zsoltot, Gyulai Pált, Jancsó Benedeket stb. Ennek az a követ
kezménye lett, hogy ezeknek az íróknak a szemével nézik a thémát. 
Az eseményeket különféleképen válogatják, de ítéletük az, amit azok 
az írók mondanak, akiket olvastak így aztán a pályamunkákból semmi 
más tanúlság le nem szűrődik, mint az, amit mindennap hallunk, hogy 
a nemesség társadalma egy haldokló és halálra valóban megérett társa
dalom volt. Körében, levegőjében minden meg omlott, még az is, ami 
jó lett volna benne.

Ez a szellem uralja a beérkezett öt pályamunkának legnagyobb 
részét, mintegy négyet. így példáid azt is, mely a 3. sz. alatt „Nemze
tiség vágy kiváltság“ jelmondatlal érkezeit be. Ennek főjellemvonása az 
elmélkedés. Tele van gondolatokkal, eszmékkel, magyarázatokkal, a ténye
ket egyenesen elmélkedve tárgyalja. Használja a pathoszt, s úgy tér az 
egyik gondolatról a másikra, mint az ódában szokás. Ez a két tulaj
donsága érdekessé teszi munkáját De ezen elmélkedéseknek több nagy 
hibájuk van. Gyakran ellentétben vannak egymással, ami azt mutatja, 
hogy érvényük gondolatban is pillanatnyi, ezután önmaguktól is bomla
nak. Ezzel összefügg az is, hogy ítéletei tudományának szilárdságában 
clbízott szerzőre vallanak, aki azt hiszi, hogy elevenek és holtak felelt 
ítélni küldetett, holott egyoldalú pártember szilárd tudás híjján; az egy
séges szempont és kerek szerkezet követelményeit mellőzi.

Az elmélkedő hajlandóság hatja át az 5. sz. alatt beérkezett 
„Nyelv és irodalom nélkül nincs nemzetiség“ jelmondatával ellátott pá
lyamunkát is. Ebben adat még kevesebb van, mint az előzőben. Elmél
kedése szónokiassá teszi, elméleti igazságait szónokias ruhában kény
szeríti az olvasó által való elfogadásra. Gondolatai, elmélkedéséi a szo
kott, sokszor hallott sTánkozásokat tartalmazzák, a rendiséget ostorozzák, 
mely útjába állott a nemzet fejlődésének; néha igazak ezek, néha éret
lenek, s a tények hiányos ismertetésére vallanak ; de többnyire a jelen
kor szemüvegén nézik azt, aminek a jelenhez semmi köze. Szerkezete 
különösen gyenge.

Inkább a tényekre veti a súlyt a 2. sz. pályamunka, mely .Min
den ország támasza, talpköve a tiszta erkölcs“ jelmondattal érkezett be. 
Ennek a különben értékesebb munkának az a hibája van, hogy tulaj
donképen csak két pontját részletezi a thémának: a nemesség min
dennapi életét és a nyelvújítási harcot. A többit ezekhez képest csak 
futólag tárgyalja. Hiba az is, hogy bár a feldolgozás meglehetősen egy
séges és megemésztett tanúlás eredménye, de minden magasabb gon
dolatot nélkülöz, s jóformán önkényüleg válogatott események sora, 
melyeknek eszméi, tanúlsága egyáltalán nem az, amit szerzője a végén
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ttiond, hogy: nem kell félnünk, mert hazánk bármily nehéz megpró
báltatások dacára is élni és virulni fog.

Sokoldalúságát tekintve kiválik az i. sz. alatti „Isten nevében“ 
jelszóval ellátott pályamunka. A forradalmi szellem és a Habsburg 
reactio jellemének feltüntetése után a rendiség, az idegen uralkodóház, 
a polgári osztály hiánya, a főurak idegen szelleme folytán előállott ba
jokat festi. A köznemesség életét legrosszabb oldaláról ismeri, semmi 
jót nem lát, nyilván Grünwald Béla miatt. E szomorú milieuben egy a 
vigasztaló, — mondja, — az irodalom. Erről szól a következő fejezet. 
Itt rendben adja az irodalmi iskolákat, az irodalom sorsát a Martinovics- 
pör folytán. Ez a rész legjobb munkájában. A nyelvújítás, az irodalmi 
központok mind előkerülnek e fejezetben. Ezután új fejezetben az ab
szolutisztikus törekvésekre tér át, melyek feltámasztották a nemzetet 
tespedéséből- Itt szól a politikai viszonyokról. A tespedésből való feltá
madást azonban másrészt a színpadnak és Kisfaludy Károlynak köszön
hetjük, mint ezt a mű negyedik része tárgyalja. A befejezésben Szé
chenyi István jelentőségét domborítja ki, aki kezébe vette a magyar 
nemzet sorsát s végkép megerősítette a haladás irányán. A mű sokolda
lúsága., átgondolt koncepciója különös figyelmet érdemel, de nagy hibája, 
hogy a politikai kérdésekbe részletesen belebonyolódik s állandóan a 
Grünwald Béla szellemét viseli magán.

Mind a négytől eltér a 4. sz. pályamunka, melynek jelmondata: 
„De néked élni kell óh hon, s örökre, mint tavasz, virúlni!“ Ennek az a 
szempontja, hogy a rendi társadalomban, s annak épen a rendiséghez 
ragaszkodó ré-zében, az utolsó időkben is kimagaslik azon erények sok 
szép példája, amelyek századokon fentartották a magyar társadalmat. 
Ezen erények: a közügyek önzetlen vitele, az általános és magasfokú 
műveltség kedvelése, a higgadt, nyugodt komolyság, az egyszerűség 
szeretete. Ezek képezik azon szilárd talajt, melyen a 1825—48-iki reform- 
korszak alkotásai felépültek. Nagy hiba azonban, hogy 80 oldal helyett 
160 oldalt ír, hogy ezen 160 oldalból 64 lap — a mű szerkezetéből 
két fejezet — egész határozottan nem tartozik a thémához, mert a ma
gyar történelmet mondja el III. Károlytól I. Ferencig. A mű negyedik 
része helyes felfogással, de nem elég részletesen szól a társadalmi vi
szonyokról. Bár ebbe fektette volna azt a munkát is, melyet a felesle
ges részekre fordított! Az V. része, mely az irodalmi viszonyok rajzát 
adja, nem emelkedik a többi pályamunkán túl, de azokat eléri. Egészben 
véve tehát a társadalomról szóló része az, mely értékes, s mely bizony
ságot tesz róla, hogy szerzője a pályázat kihirdetése alkalmával meg
mondott gondolatok között forog. Bizonyságot tesz arról is, hogy ebbeli 
ítéletét az ajánlott forrásokból meríti. Szerkezete világos, áttekinthető, 
stílusa egyszerű és vonzó, a tényeknek ura, s világosan szemlélteti azok
kal azt, amit akar.

Ezekből kitűnik, hogy a pályázatban kihir etett kútforrásokat négy 
pályázó nem tanulmányozta át, sőt egyenesen azok szelleme ellen ké
szült másodrangú kútfőket tanúlmányozott. Ezen munkák szerzői vétenek 
továbbá a théma ellen azáltal is, hogy azoknak a kereteit túllépik, 
vagy nem dolgozzák ki. Ezen hibák miatt a tanártestület nem javasol
hatja egyiknek sem a figyelembe vételét, intő példáúl a jövőre, hogy a 
pályázók hallgassák meg és tartsák be a pályázat minden föltételét.

A 4. sz. „De néked élni kell, óh hon, s örökre, mint tavasz, virulni!“ 
jelmondattal ellátott pályamunka a pályázat legelső követelményének
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megfelel. Kereteiben ez is túlmegy a kihirdetett határokon, de éttől ez 
alkalommal, mivel ily hibája a többinek is van, el kellett tekintenünk.

Ajánljuk a „De néked élni kell, óh hon, s örökre, mint tavasz, vi
rulni !“ jelmondaté pályamunka megj utal mazását. A többi pályázók szor
galmát a tanártestület elismeri és ajánlja az 1. sz. „Isten nevében“, 
valamint a 2. sz. „Minden ország támasza, talpköve a tiszta erkölcs“ 
jeligéjű pályamunkák szerzőit dicsérettel kitüntetni.

A tanártestületnek ezen véleményét a főgimnázium kormányzó-ta
nácsa március hó 4-én, Dr. Meskó László úr elnöklete alatt tartott 
ülésében elfogadta.

A jeligés levélkék felbontása után kitűnt, hogy a pályanyertes mű 
szerzője Kállay Rudolf, Vili. o. t. ; az első helyen megdicsért pálya
munka szerzője Bercidéin Béla, Vili. o t. ; a második helyen megdi
csért munka szerzője pedig Paulay Gyu'a VIII. o. tanuló.

6. Az 1848-iki törvények szentesítésének évfordulóján, 
ápril hó 11-én, iskolánkban a tanítás szüneteli; a történelmi 
nevezetességű nap jelentőségét a beállott szorgalmi idő első 
napján, ápril 23-án, magyarázói meg a tanártestület, az ifjúság 
előtt.

7. Ápril hó 7-én J ó k a i-e s té t  rendeztünk, amely min
den tekintetben sikerüli. Az este első része a városi szín 
házban folyt le a következő programmal:

I. RÉSZ.
1. Bajza József: Honfidal. Előadja a főgimnázium dalosköre.
2. Emlékezés Jókaira. Porubszkv Pál főgimnáziumi tanár.
3. Chopin. Valse

Chován Kálmán: Magyar hangulatképek.
Zongorán előadja Guttmann Sándor IV. o. t.

4. A munkácsi rab. Jókai Mór. Szavalta: Dibáczy József Vili. o. t. 
■). Seb. de Beriott (no. 7-) Hegedűn előadja Garay Gyula VII. o. t.,

zongorán kíséri Santroch Alajos énektanító.
0. Dalegyveleg. Előadja a főgimnázium dalosköre

II. RÉSZ.
AZ ARADI HŐSNŐK. 

Irta: Jókai Mór.
SZEMÉLYEK:

Forray Gábor, Arad inegye alispánja
Rózsa, Forray n e j e ..............................
Jolán, Forray b u g a ..............................
Vértesi János, á lp r ó f é t a ....................
V e r te s in é .............................................
Sári j
Panna ;■ cselédlányok Forraynál 
Jutka 1 ' . .

Budaházy Miklós VIII. o. t. 
Mihovits Etelka k. a.
Barzó Zsuzsanna, k. a. 
Fodor István Vili. o. t. 
Fráter Juliska k. a.
Schvartz Szidi k. a.
Orbán Margit k. a,
Bislyei Berta k. a.
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Szegedinácz Péró, a rác felkelő sereg ez
redese .......................................  Ruzicska Jenő Vili. o. t.

Toprongyi Jeremiás, vitézi néven Lábafáj
fü rm e n d e r .............................................Holló Géza VIII. o. t.

Tököli Ránkó, várkapitány Aradon . . . Paulay Gyula VIII. o- t. 
Della Ruda Agrippa, pattantyús hadnagy Cukor József VIII. o. t. 
Paprikides Perikies, muskétás hadnagy . Háhnel Ferenc Vili. o. t.
Tekenyös, d o b o s ....................................... Stein Jenő VIII. o. t.
Pirók 1 i - i . . . . . . . .  Lányi Imre VII. o. t.
Toklász I K e m e K ........................................Zoltán Bertalan VII. o. t.
Jóca i n - - i i ................................Bukovinszky Antal VII. o. t.
Miikő 1 Pero h ad n ag y a i................... ....  Klinovszky Gyula VIII. o. t.
F a m u lu s z .............................. ....  Inczédy Lajos VII. o. t.

Súgó: Zoltán Béla VIII. o. t.

Az előadás után a „Korona“ nagytermében táncmúlatság 
voll, melyet az érettebb ifjúság mintegy hálából s viszonzásul 
rendezett az est sikeréi előmozdító s közreműködő kisasszonyok 
tiszteletére. A mulatság teljes rendben folyt le a tanártestület 
több tagjának jelenlétében, kiknek öröme teli, a mindenben 
szolid viselkedésű ifjúság látásában.

Az est rendezésével a tanártestület P orabszky  P ál és 
Z im m erm ann  R e zső  tanárokat bízta meg, akik valóban oda
adó fáradsággal teljesíték nehéz tisztüket; a pénztárt K o zá k  
Is tv á n  tanár kezelte; a vegyes daloskor szabatos előadásá
ért a vezető karnagyot, Santroch Alajost, illeti meg az elis
merés. Fogadják mind ők, mind a közreműködő hölgyek és az 
ifjúság örömében osztozni készséges közönség, köszönetemet.

A hangverseny jövedelme 205 kor. 50 fillér volt, melyből 
100 koronát a „Jókai síremlék és szobor-alap“ javára a buda
pesti „Magyar általános takarékpénztár r. t. igazgatóságának“ 
küldtem el, a többi pedig a „Hangverseny-alap“ eddigi gyűjté
séhez betétkönyvecskén helyeztetett el.

8. A millenniumi évfordúlót nálunk május hó 10-ik napjá
ban állandósítottuk. E napon az ifjúság s csaknem az egész ta
nári kar Szabo lcs várában  ünnepelt; ennek lefolyásáról a 
tanúlmányi kirándúlás rovatában számolok be.

9. Május hó 19-én d. e. 9 órakor Bocskay-ünnepet ül
tünk. A tanács részéről Martinyi József h. főgimn. felügyelő és 
Májerszky Béla pártfogósági elnök, tanácstag, voltak jelen. Az 
ünnep lefolyása így történt:

4’
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1. „Népek hatalmas Istene“ . . . énekelte az egész gyülekezet.
2. Imádkozott Adorján Ferenc vallástanár.
3. Ünnepi beszédet dr. Pröhle Vilmos tanár mondott.
4. Bocskay emlékezete. Lampérth Géza. Szav. Király István VIII. o. t.
5. „Erős vár nékünk az Isten,“ énekelte a gyülekezet.

Igazgató befejezte az ünnepet.
Tanúlságos, lélekemelő volt úgy az ima, mint a beszéd; 

mindkettőnek szövegét megörökítem ifjúságunk további okúlása 
végett.

Imádság
a Bocskay em lékünnepen .

Gondviselő Isten, édes jó Atyánk! Hálás szívvel borulunk te előt
ted a múltra való visszaemlékezésnek szentelt ezen órában s ajkunk 
forró köszönetét rebeg megtartó és segítő jóságodért! Te őrködtél egyhá
zunk felett minden időben; a Te védő karod oltalmazta meg hajóját, 
valahányszor végső veszedelemmel fenyegették a szirtek és hullámok; 
Te támasztottál férfiakat, kik a lángoló szeretettől sarkalva, szükség 
esetén mindenkor készek voltak vagyonukat, tehetségeiket, sőt életüket 
is az egyháznak szentelni. Te állítottad ezelőtt háromszáz esztendővel 
azt az istenes embert, Bocskayt, a te elnyomott s hozzád kiáltó protes
táns gyermekeidnek s a hazáért és szabadságért halálra is kész más 
vallásu honfiaknak élére. Te acéloztad meg a legtiszteletreméltóbb sza
badságharcosnak akaratát, hogy a nemzeti és vallásszabadsádnak akkor 
még nagyon göröngyös útjára lépjen. Te bátorítottad öt, amikor e sokat 
hányatott magyar protestáns egyház megmentése s a szellemi rabszol
gaság bilincseinek széttörése végett a jogos védelem fegyverét kezébe vette.

Oh áldott legyen érte a Te neved! Áldott legyen annak a nagy 
férfiúnak az emlékezete! Legyen zavartalan és édes nyugalma,abban a 
földben, melyben az ő keze fakasztotta ki s ápolta a nemzeti és vallás- 
szabadság szent fáját! S add, hogy nemes példája e haza minden rendű 
és rangú polgárának szívét megragadja s benne a haza- és egyházsze
retetnek s az igazi szabadság érzelmének szent tűzét felgyújtsa és 
nagyra szítsa! Legyen az a szellem, mely a vallási védelmi harcok 
vezéreit és harcosait áthatotta, hatalmas lángoszloppá, mely ezt a sokat 
szenvedett, sokat vérzett magyar nemzetet a békesség, a boldogság és 
az igazi szabadság felé vezérelje! Oh add, hogy az isteni Ige, melyért 
atyáink annyit szenvedtek s annyi hősi vért ontottak, mélyen gyökeret 
verjen az utódok szívében s hatalmas fává növekedvén, gazdagon gyü
mölcsözzék !

Könyörgünk, támassz ezután is küzdő Bocskayakat, mindannyiszor, 
valahányszor a nemzeti- és vallásszabadság egén vésztjósló felhők tor
nyosulnak. És ha a békesség napja árasztja egyházunkra ragyogó suga
rait, ha nem kell félnünk a külső támadásoktól: oh akkor is küldj hoz
zánk Bocskayakat, kik a tétlen egyháztagokat munkára serkentsék, az 
alvókat felébresszék s az egyházszeretet zászlaját állandóan magasan 
lobogtassák. Add, hogy egyházunk eszményképe soha se legyen más, 
mint az Űr Jézus, ki Isten lévén, emberi alakot öltött magára s leszállt 
a földre, hogy új és igaz életre keltse a Te képmásodra teremtett em-
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bért. Ragyogjon előttünk a Te igéd minden emberi gyarlóságtól menten 
s legyen támaszunk gyöngeségünkben, vigasztalónk bajunkban s vezérünk 
földi vándorlásunk útjain.

S ki eddig oltalmaztad egyházunkat, óh ne vond meg tőle ezután 
se atyai kegyelmedet és oltalmadat! Óvd meg külső támadásoktól; védd 
meg hős vérrel szerzett jogait! Oltalmazd meg a belső ellenségektől; 
tagjai szívében éleszd s ápold az ősök rendületlen hitét s az egyház 
és annak intézményei iránt az odaadó szeretetet. Virágoztasd fel az 
egyházi intézményeket; áldd meg az egyház munkáját, s add, hogy tere
bélyes fává legyen, mely a Téged keresőknek s az élet küzdelmeiben 
megfáradtaknak pihenést nyújt.

Áldd meg hazánkat! Add, hogy a honfiúi szeretet minden nyelvű 
és vallásu polgárát egy családdá egyesítse, s a szívükben egyetértést, a 
tagok közt örömben és bánatban, jó és balsorsban egyaránt összetartást, 
együttértést és szeretet létesítsen.

Mennyei szent Atyánk, minden bajban erős várunk, hallgasd meg 
imádságunkat, szent fiad, az Úr Jézus érdeméért! Amen.

Dr. Prőhle Vilmos ünnepi beszéde így szól:

Tisztelt ünneplő közönség, szeretett kartársaim, kedves ifjúság!
Hogy nemzetünknek ama nagyjai, kiket történelmünk első évezre

dének oszloptartóiként tisztelünk, nemcsak igazán halhatatlanok, de hogy 
lelkűk haza is jár, semmi sem bizonyítja ékesebben, mint az a kor, 
melyben mi élünk.

Csak gondoljatok vissza arra az esztendőre, melyben a honszerző 
Árpád ezeréves dicsőségét ünnepeltük, s észre fogjátok venni azt, hogy 
azóta egyre élénkebben, egyre tüzesebben ver a magyar szív, vágyai, 
melyeknek szárnyai mintha ellankadtak volna a szenvedés fűzétől, tu
nyaság porától, újból magasra csaptak s becsületet, tisztességet követel
tek a magyar névnek az egész világtól.

Miért?
Mert ezer év lepergése után, láthatatlanul bár, de visszatért hoz

zánk párducos Árpád lelke s megihlette a mi lelkünket! Majd jött egy 
másik évforduló, Kossuth Lajos születésének századik évfordulója s vele 
Kossuth apánk lelke lebbent át felettünk; mint a szférák zenéje, tago
latlanul bár, fülünkbe rezegtek lángoló szavai s honszerelme élőlángra 
gyúlt minden magyar szívben.

Majd eljött 1903. s vele Rákóczi szent lelke tárogatószótól, sírva 
vigadó kurucok könnye hullásától kisérve, s jelenlétét éreztük nemcsak 
mi, de ellenségeink is, kik fejüket vesztve szedték elő a magyargyűlö
letnek, a császári önkénynek minden ócska fegyverét, mellyel a sötét 
múltban időről időre diadalmaskodtak; de hiába fegyverkeztek, hiába 
agyarkodtak tehetetlen dühhel Árpád, Kossuth s Rákóczi szelleme visz- 
szaverte minden támadásukat. S most, mikor nem kevés okunk van arra, 
hogy feszült érdeklődéssel, de egyszersmind bizodalommal tekintsünk a 
jövőbe, íme újból egy nagy, jelentős évfordulóhoz értünk: a mai nap 
Bocskay István szellemét hozza vissza hozzánk, hogy újra emlékezzünk, 
és se a múlt, se a jövő iránt való kötelességeinkről meg ne feled
kezzünk.

Háromszáz és egynéhány esztendővel ezelőtt történt, hogy a Habs
burg házból választott magyar király, Rudolf, lelketlen kalandorokra,
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feneketlen magyargyűlölettől áthatott idegen tanácsadókra, meg a maga 
szívének rossz sugallatára hallgatva súlyos, megsemmisítő csapást akart 
mérni a magyar szabadságra és alkotmányra, e nemtelen s királyi 
esküjével mereven ellenkező szándokát azzal szépítgetvén, hogy a hitet 
akarja diadalra juttatni s eltiporni az elhatalmasodott eretnekséget.

Hazánk akkor ezer sebből vérzett: ízekre szaggatva nyögte a török 
igát, a német zsarolást, a pártviszálynak ezerféle átkát s magával úgy
szólván jó tehetetlen volt.

Sajnos, akkor is, mint azóta számtalanszor, ezrével akadtak ma
gyarok, kik hazánk ellenségeinek szolgálatában keresték egyéni boldogu
lásuk, becsvágyuk, hiúságuk kielégítését s a hazafiság s a korona jogai
nak örve alatt dolgoztak nemzetünk megrontásán.

De a gondviselés nem fordította el tőlünk tekintetét. Jobbjaink 
átlátták, hogy nemcsak a protestantizmus üldözéséről, elnyomásáról van 
szó, hanem nemzeti létünk megsemmisítéséről, hogy minden templommal, 
melyet evangélikus őseinktől erőszakkal elvettek, minden kiváló hazafival, 
kit hűtlenségi perben elmarasztaltak, nemzeti létünknek egy-egy oszlopa 
dől ki. S mikor a hallatlan zaklatások végre egészen a Királyhágóig, 
sőt azon is túlterjedtek, Bocskay István, ki meglett férfikoráig mindig 
odaadó híve volt királyának, fegyvert ragadott, a gyülevész martalóc- 
hadat kiverte az országból s arra kényszerítette Rudolfot, hogy tárgyalás 
után vele békét kössön s c békében — melyet bécsi béke néven szok
tunk emlegetni — biztosítsa Magyarországon a vallás és lelkiismeret 
szabadságát, a magyar alkotmány sérthetetlenségét s törvényes biztosí
tékait.

Ez röviden az a történelmi tény, melynek emlékét e mai napon 
újból felidézzük és megünnepeljük.

Kedves ifjúság!
Minden emlékünnepnek csak akkor van igazi értelme és értéke, ha 

tanulságait is levonjuk, s hiába gyűltünk volna itt össze ünneplő ruhában, 
ünnepi hangulatban, ha ezt a mai napon elmulasztanék.

Le kell vonnunk a mai napon szemünk előtt elvonuló múlt esemé
nyek tanulságait kötélességszerüleg a jövő érdekében.

A tanulságok pedig egyrészt súlyosak, másrészt felemelők.
Súlyosak, mert Bocskay István harcaiból, élete folyásából, halálából 

elsősorban azt kell megtanulnunk, hogy a szabadságért, mely úgy nem
zeteknek, mint egyes embereknek legfőbb kincse, oly fokig, hogy anél
kül a nemzet nem nemzet, az ember nem ember, egy egész életen át 
küzdeni, szenvedni, vérzeni s végül érette meghalni, ha máskép diadalra 
nem juthat, kötelesség, s aki ez elől a kötelesség elöl kitér, megtagadja 
emberi hivatását, letörli magáról Isten képét s magát a teremtés csúf
jává avatja.

Az út, mely a szabadsághoz vezet s melyen haladva azt megtart
hatjuk, a folytonos önmegtagadás, a szakadatlan önfeláldozás ú tja ; sza
kadatlan vetés, melyet nem magunk akarunk learatni, szakadatlan plán- 
lálása olyan fáknak, melyeknek gyümölcsét nem a magunk élvezetére, 
árnyékát nem a magunk pihenésére szántuk.

Súlyosak a tanulságok különösen reánk nézve, mert Bocskay al
kotása még ma is csak eszmény, mely a mi elszánt akaratunk, a mi 
feltétlen önfeláldozásunk nélkül valóra nem válhatik, testet nem ölthet, 
s ha mi megvalósításukért nem leszünk készek a legvégső áldozatra és 
önmegtagadásra, lehetejenné tesszük megvalósítását s az utókor minket
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fog joggal vádolni azzal, hogy mi tettük sírba azokat az eszméket, me
lyekért Bocskay, s aztán Bethlen, Rákóczi és Kossuth küzdöttek.

De ezek a tanulságok folemelők is.
Vájjon nem azért jöttünk-e össze, hogy a csodálat, a tisztelet, az 

igaz szeretet adóját hozzuk meg Bocskay emlékének nem csak magunk', 
hanem mindazok a dicsők, akik az ő útján haladtak, az ö eszméiért 
éltek-haltak, mindazok, akik ő előtte c nemzetért, e hazáért küzdöttek 
és szenvedtek.

Itt lebeg körülöttünk Bethlen Gábor, Rákóczi Ferenc szelleme, hon
szerző Árpádnak földrengető hada, világverő Hollós Mátyás komor vi
tézei Bocskayt köszöntik láthatatlanul s Lehel vezér kürtje szellemhan
gokon — mit csak a honfiszív erez sejtelmesen — Bocskay hajdúit 
üdvözli e napon, amint völgyön-, hegyen, virúló rónákon szívünket tüzelve 
vérünket pezsdítve végig lengedeznek szellemszárnyakon.

Igen! Ki nem múlandó földi javakért és élvezetekért s nem ma
gának, hanem a szabadság örök istenétől ihletve honának, nemzetének 
él, az igazán halhatatlan s méltó arra, hogy nevét 'stesi oltára előtt is 
dicsérettel emlegesse az utókor, mert életével megvalósította a teremtő 
akaratát,

De különösen felemelők a mai emlékünnep tanulságai reánk, pro
testánsokra nézve. Felemelők a múlt emlékei miatt.

Protestáns őseink szelleme lebeg körülöttünk, kik se kezükből a 
bibliát, se szívükből a honszerelmet semmi kincsért e világon kiragadni 
nem engedték, kiknek szívében a vallásos hit s a haza és szabadság- 
szeretet elválaszthatatlan egységgé forrtak össze, kik nehéz időkben nem 
sopánkodtak tehetetlenül, hanem, ha kellett, éles acélt ragadlak szent 
eszméikért, ha azok diadala vérüket kívánta, odaadták örömmel és lel
ke sédéssol örök például az utókornak.

Ötőlük tanulhatjuk meg elsősorban, hogy minden igazság, minden 
jog lenge nádszál csupán, ha spártai férfikar nem kész védelmére; az ö 
példájukból tanulhatjuk meg, hogy a protestáns magyar ember csak 
akkor tölti be földi hivatását isten akarata, hitének parancsa szerint, ha 
hazájánál jobban senkit és semmit nem szeret, ha minden testi és szel
lemi képességeivel e honnak él.

Véssük hát szívünkbe kitörülhetlenül a halhatatlan Bocskay István 
következő szavait: „A mi nemzetünknek több hazája ennél sohasem 
leszen, nincsen is, más minékünk az övét oda nem adja“ — s tovább : 
„Inkább akarjuk az életünket oly helyen és oly okokért feláldozni, aki
vel hitét, nemzetét és hazáját szeiető embernek örök emlékezeti meg
maradhat, hogysern anélkül ingyen kimenni a világból.“

Ne felejtsétek e szavakat soha s tartsátok mindig eszetekben, 
hogy csak akkor lesztek méltók a protestáns névre, ha lelkiismeretetek 
szabadságát minden kísértéssel szemben megörzitek, hiteteket a meg
váltó tiszta evangéliumából merítitek s emberi rendeltetésieket abban 
látjátok, hogy jó magyarok legyetek.

Isten adja, hogy úgy legyen!
*  *

*

Végül felemlítem, hogy az ifjúság majálisa má jus hó 29-én 
a Sóstón folyt le a közönség nagy érdeklődése mellett. Talán 
ez az egy alkalom kínálkozik olyannak, ahol a szülők és l,a-
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nítók közvetetlenül a természet kebelén találkoznak s érintkez
nek egymás közt. A tavaszi nyájas időben, jó lélekkel, sok 
mindenféle irányban van alkalom eszmét cserélni, amely érint
kezés fe tétlenül kitűnő hatással van szülőre, gyermekre, taní
tóra nézve egyaránt. A majális éjfélig tartott, helyesebben szólva, 
az alsóbb osztályok délután vették ki részüket a múlatságból s 
tanári feliig, elet mellett 8 órakor zárt sorokban gyalog haza 
vonultak. A felső osztályok éjfélig múlattak, amikor is mind
nyájan egyszeri’ jöttek haza a Máv. külön vonatán Itt is lát
tam az ifjúságna komoly fegyelmezettséget, kifogásolni valót 
feljegyezni alkalmam nem nyílt Legyen így a jövőben is!

A majális alkalmával ifjúságunk szórakozás kedvéért kisebb 
szabású játék- és tornaversenyt is rendezett. Dicséretére legyen 
mondva tornatanár-társamnak az, hogy a tanúlókat buzdítani, 
lelkesíteni tudja. A versenyben résztvevő fiúk jutalmazására ott 
hevenyében 37 koronát gyűjtött a néző tanügybarátok között, 
melyhez a majális költségein egybegyűlt összegből még 10 ko
ronát kapott; ezt a versenygyőztesek között az igazgató megbízá
sából Zimmermann Rezső tanár, az ifjúság lelkes barátja, osz
lottá ki a helyszínén.

E gészség i á llap ot. H alá lozás.

a) A lefolyt tanévben az ifjúság egészségi állapota jónak 
mondható; pedig a városban uralkodott a kanyaró- és himlő
járvány, minek következtében az elemi iskolák december és 
január hónapokban zárva voltak. Intézetünkben csupán szórvá
nyosan fordultak elő kanyaró-esetek; mindamellett számos ta
núló huzamosabb ideig nem látogathatta az előadásokat, mert 
vagy a szállásán, vagy abban az udvarban, ahol lakott, ragá
lyos beteg feküdt; az ilyen tanúló az iskolából ki volt zárva, 
hogy a ragályt szét ne hurcolja társai között. Két esetben, ahol 
ragályos beteg volt az udvarban, az ott lakó 3—4 tanúlót az 
igazgató még idejekorán kitelepítette onnan, más szállásra vi
tette őket, s így nem voltak kénytelenek múlasztani. De az is
kolát óvó ezen intézkedéseiért kellemetlen szemrehányást kellett 
szenvednie az elfogult szállásadók részéről, amivel különben,
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az ifjúság érdekeiről lévén szó, az igazgató mit sem 
törődött.

Dr. Saáry Sándor városi és főgimn. orvos két ízben tar
tott szemlét az ifjúság felett, u. m. szept. 7-én és május hó 
15 én megvizsgálta azoknak szemeit s egyetlen gyanús esetet 
sem talált az egész fiatalságnál.

Ilyen népes tanintézetnél, mint a miénk, nagyon fontos 
dolog az ivóvíz kérdése. Augusztus hó második felében a tanács 
az új telek egyik megfelelő helyén csakugyan fúratott egy kútat, 
melynek vizét úgy a főgimn. orvosa, valamint a debreceni 
vegyvizsgáló intézet és a budapesti chemiai intézet megvizsgálta 
s csekély véleményeltéréssel ihatónak, jónak, sőt egészen jónak 
találták s a közhasználatnak átadhatónak véleményezték. A 
játszótéren ugyancsak jó vízhez sikerült jutnunk, melynek vizét 
a használatbavétel előtt szintén megvizsgáltattuk.

b) Úgy látszik, a halál állandó helyet követel magának e 
lapokon; pedig évtizedek múltak el, emlékezetem szerint, 
hogy nem láttuk tanítványunk holttestét; a közelmúlt évben s ez 
év folyamán is háromszor ott lengett a gyászlobogó intézetünk 
homlokzatán.

Épen, hogy megnyíltak a tudomány csarnokának ajtai 
ifjúságunk előtt, mely a hosszú nyári szünet után testben, 
lélekben megpihenve sietett az iskola falai közé, midőn azok az 
ajtók egy jóravaló, törekvő iljú, B u d a h á zy  Is tv á n  VII. 
osztályt jó sikerrel végzett tanítványunk előtt örökre bezáródtak. 
Augusztus 30-án, életének 18-ik évében húnyt el itt, szerető 
szülőinek karjai között A tanártestület és pályatársai aug. 31 én 
kísérték el síri nyughelyére a szelid lelkületű, kedves ifjú földi 
maradványait; koszorút helyeztünk ravatalára s a sírnál Király 
István Vili. o t. vett búcsút a tőlük örökre távozó pályatárs
tól. Az Űr kegyelme vigasztalja meg a mélyen megszomorodott 
szülőket és elhagyott testvéreket ! A sírban nyugovónak örök 
álma legyen csendes, békességes !!

Február hó 27-én húnyta le szemeit H egyessy  Jó zse f 
III. osztályú tanítványunk hosszas és kínos szenvedés után. 
Már a tanév kezdetétől fogva betegeskedett, s dacára a szülői 
gondos ápolásnak és orvosi kezelésnek, az élete 13-ik évében
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lévő gyermeket csak a halál szabadította meg szenvedésétől. 
A szelíd, jómagaviselelű, törekvő fiút osztálytársai és tanárai 
egyaránt szerették, fájlalták elhúnytát; résztvettek a szülők és 
testvérek mély gyászában; mindazt, amivel az elhunytnak vég- 
tisztességtételén szerctetöket kimulaihatiák, meg is tették. A 
nyitott sír mellett Szövérdy János Vili o. t. búcsúzott cl az 
egész ifjúság nevében a korán elköltözőit pályatárstól. Béke 
lebegjen csendes álma felett!

Még a fájdalom könnye rezgeti, eme gyermek-ifjú halála 
miatt a családtagok szempilláin, midőn ismét súlyos csa
pással Hegyessynek unokatestvérét vágta ki a halál kegyetlen, 
durva kezével az élők közül. Rövid szenvedés után, senki se 
várta halálát. Kacska, Zoltán, 17 éves VII. osztályú tanúló 
március hó 0-án reggel szenderült jobblélro. A kiválóan szép 
tehetségű, mindég jeles előmenetelő ifjú jövője iránt úgy a 
régóla gyászoló, gondos, özvegy édesanya, mint a tanártestület 
a legszebb reményeket melengették szívükben. S íme, a halál 
fagyos lehelletének egyetlen fával mára mindez romba dőlt. A 
gyászolók fájdalmában egyaránt résztveszütik mindnyájan. He
tedikén d. u. 3 órakor kísértük el utolsó útjára az ifjú kihűlt 
tetemét s Bőhm Jenő VII o t. búcsúszavai után bezárúlt az 
anyaföld síri szája egy életében kiváló ifjú földi porrészei felett. 
Kedves, s'ép emléke élni fog lelkűnkben Az Úr virrasszon síri 
nyughelye felett!

A t a n ú l ó k  m a g a v i s e l e t é
n) Á lta lá b a n  tekintve ifjúságunknak az iskolai és az is

kolán kivid való viseletét, panaszolni valóm nincsen; az iskolai 
szellem általában jó, sőt. a komoly törekvés az uralkodó erő; 
de ha ki'dön-külön figyeljük meg a több százra menő tanúló
ság mozgását, viselkedését, be kell vallanunk, hogy a házi fe
gyelem hiánya meglátszik egyeseken. Erkölcsi elzüllés, vagy 
romlottság — hála Istennek — nem található soraikban; de 
figyelmetlenség, rendetlenségre való hajlam szaporán akad. Ezért 
kellett az osztályokat vezető tanároknak gyakran ítélkezniük, 
ezért kellett az igazgatónak hat tanúlót szigorú megrovással 
illetnie. Öröklött túlterhelésből eredő szerencsétlenség folytán
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bukkan fel itt-ott egy-egy aprólékos kleptomanikus tünet. Ma 
még csak tünet; később eseménnyé fajúihat. De nem hiányzik 
részünkről a szeretetteljes felvilágosítás, a jóra vezető oktatás 
és buzdítás; ahol nélkülözni már többé nem lehet, a lesújtó 
szigorúság sem. Sok gyermek szereti elferdíteni az igazságot; ez 
pedig a bűnök forrása. Szülők, szoktassátok fiaitokat az igaz
n a k  szerctetére! Ne füllentsen, ne hazudjék senki, még ha 
időleges előny háramlanék is reá ferde ténykedéséből. Az igaz
ságnak követése a legszebb út az egyén és társadalom  bol
dogságához, ha nem is mindig a pillanatnyi boldoguláshoz. 
Én a boldogulást feláldozandónak vallom és hirdetem az egyén 
igaz boldogságáért, a lelkiismeret nyugalmáért. Az igaz ember 
lehet szegény, alacsonysorsú, de soha se lehet nyugtalan, zak
latott, tiprott lelkiismeretű. Óh adjatok jó példát e tekintetben 
is fiaitoknak. A gyermek halljon odahaza mindig igazat, lásson 
szépet, nemeset, jót, legyen alkalma utánozni és követni a szü
lők erényeit.

Fogjon kezet a család, a társadalom, a sajtó, az iskolával 
s annak nemes törekvéseivel, és szebb jövő alapjait vetheti 
meg rövid időn belül.

b) A győri állami főreáliskola nyolcadik osztályú ifjúságá
nak felhívását kísérő nyilatkozatot, mely az emberi és isteni 
törvényekkel ellenkező p á rb a j e llen i állásfoglalásra, bu z
dítja  a középiskolából kilépő ifjúságot, harmincán írták alá. 
A nyilatkozat így hangzik: „Alulírottak a nyíregyházi ág. h. ev. 
főgimn. ez évben érettségiző növendékei, örömmel csatlakozunk 
a győri rn. kir állami főrcáliskola nyolcadik osztályából kiindult 
párbajellenes mozgalomhoz és kötelezzük magunkat, hogy — 
középiskolai tanúlmányaiuk befejezése után — még az 1906-ik 
évben belépünk az ország egyik párbajellenes szövetségébe.“

Komoly gondolkodásra és helyes erkölcsi érzékre vall az 
ifjúság ezen elhatározása; az igaz humanismus kizárja kebelé
ből a kötekedő s hamis hírnévre vergődni törekvő könnyelmű
séget; e helyett az emberszeretet, szelíd engesztelékenység és 
egymást megbecsülő érzelmekre oktat.

c) Nem az egész ifjúságot, annak csupán egy jelentéktelen 
csekély részét érintse az, amit itt elmondok.
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Már a múlt nyári szünet ideje alatt is több vállalkozó fiú 
fordult hozzám azzal a kijelentéssel, hogy tapasztalásszerzés 
céljából útrakelni készül s bejárja a haza valamely szép vi
dékét. Kettő kivételével eltiltottam az utazástól őket, illetőleg 
semmi ajánló levelet nem adtam kezeikbe. Tettem azt azért, 
mert a serdűlő ifjúra nézve, amilyen áldásnak tartom az isme
retgyűjtést és tapasztalatszerzést, épen oly károsnak, erkölcsi 
lazaságra, dologtalanságra csábítónak, a finomabb erkölcsi érzék 
eltompítására vezetőnek azt az eljárást, hogy a 15— 16 éves 
fiú nyakába vegye a világot egy krajcár útiköltség nélkül s 
aztán faluról-falura járva, kéregetve, koldulgatva a m aga  ré
szé i e, tegyen meg valamely hosszabb, vagy rövid ebb útat.

Ez a garas nélkül való utazgatás a közelmúltban va ló sá 
gos m á n iává  le t t  egyes iskolák ifjúsága körében. Nem csoda 
tehát, hogy a tanügyi kormány tiltó rendeletben zabolázza meg 
ezt a lábrakapott helytelen szokást.

A vallás- és közoktatási minisztérium 1906 évi március hó 
9-én 97249 sz. a. kiadott s a főigazgatók- és igazgatókhoz 
intézett idevonatkozó rendelele így szől :

Komárom sz. kir. város közigazgatási bizottsága arról 
értesített engemet, hogy a legközelebb lefolyt nagy szünidő
ben ismételten jelentkeztek a nevezett város hatóságánál ma
gukat közép isko la i, vagy más tanulóknak valló ifjak, kik isme
retszerű és tapasztalatgyüjtő g ya logos u ta zá su k  közben  
p én z  dolgában m egszoru ltak  és a város pénztárából rögtön- 
utazási segélyt kértek és kaptak.

M ivel a z  ilyen  kéreg e tés  h o m á ly t vet a z  ille tő  
iskola  neve lési eredm ényére s  ro ssz  hírbe hozza  a h a za i  
tanulóifjúságot és mivel ilyenképen a magában véve üdvös 
és a tanulók szellemi fejlődésére nézve nagyon is hasznos 
tanulmányi utazások és gyalogolások az erre könnye lm űen  
vá lla lkozónak  m eggondola tlansága  lo lytán közönséges  
csavargássá fa ju lh a tn a k:  felhívom a főigazgatóságot, miszerint 
a tan kerülethez tartozó összes középiskolák igazgatóit a most 
jelzett visszásságra figyelmeztesse.

Egyben utasítsa, hogy a tanuló-ifjuság erkölcsi önérzetére 
hatva, a vezetésükre és nevelésükre bízott tanulók a ko ldu 



lá s  te rm észe téve l bíró kéregetésektő l és a z előre jó l  
m eggondolt útiterv- s  p én z  n é lk ü l való gya logu tazásoktó l 
e la lta ssa n a k .

Magától értetődik, hogy az egyes intézetek által eddig is 
támogatott és szokásban volt kiküldetésekre — supplicatio — 
a fenti rendelkezés nem vonatkozik.

Figyelmeztesse továbbá a főigazgatóság az igazgatókat 
arra is, hogy ajánlólevelet (t. i. ha valaki a maga költségén 
utaznék s erkölcsi támogatásban kíván itt-ott i'észesülni) csak 
oly tanulónak adjanak, kik teljesen komoly ifjaknak bizonyul
tak és akikről joggal feltehető, hogy intézetükre szégyent hozni 
nem fognak. Budapest, 1906 március 9. A miniszter helyett : 
M olnár V iktor , államtitkár

Ezen rendelet a tiszai ág. h. ev. egyházkerület püspöké
nek 1439-ik 1906. számú leiratával április 12-én érkezett
iskolánkhoz.
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ifjúsági eg y esü le tek .
B essenyei-k  őr:

A főgimn. ifjúság önképzőköre szeptember 13-án alakult 
meg ismét P orubszky  Pál tanár elnöklet-* alatt 62 rendes 
és 27 hallgató taggal. A rendes tagok között volt 33 a VIII. 
és 29 a VII. osztályból ; a hallgató tagok a VI. osztály tanulói 
közül kerültek ki.

A kör tartott 26 rendes és két díszülést. Ezen üléseken 
a tagok 55 szavalatot adtak elő, amelyek közül dicséretes 2, 
sikerült 12, kevésbbé sikerült 18 volt. — A szavalásban 
kitűntek: Ruzitska Jenő, Holló Géza és Szövérdy János VIII o. 
tanulók.

A tagok részéről 42 dolgozat érkezett be, melyek majdnem 
kivétel nélkül különféle műfajú prózai művek voltak; ezek 
közül azután részletes bírálatra 23-at fogadott el a bíráló bi
zottság. A megbírált dolgozatok közül tizenegyet fogadott el 
a kör.

A kör tisztviselői voltak: D ib á czy  J ó zse f  Vili. oszt. 
tanuló alelnök; K ovács Zsigm ond  Vili. o. t. titkár; Fodor



Ferenc, majd Poll ner A rnold  VIII. o. t. főjegyző; E ck erd t  
Elek  VII. o. t. pénztáros; K a cska  Z o ltá n , majd Papp P éter  
Vll. o. t. aljegyző; E rdőhegyi L a jo s  Vili. o. t. háznagy.

Munkásságuk folytán jutalmat nyertek:
B ergste in  B é la  márc. 15-re irt alkalmi ódájával 20 kor.
B ergstein  B é la  VIII. o. t. Tompa Mihály mondái és 

regéi c. értekezésével 40 koronát.
Papp P éter  VII. o. t. Mikor Teleki Mihály praktikái ku 

darcot vallottak c. novellával 40 koronát.
A kör kebelében ez idén is fennállott az Olvasókör. Tagjai 

az Önképzőkör tagjai, felügyelői pedig a Vili. osztálybeli tagok 
voltak. A kör tagjai, számszerűit 15--20-an, naponként d. u. 
G—7 között gyűltek össze és olvastak a rendelkezésre álló 
10 tudományos, ismeretterjesztő és előlapból, vagy sakkjátékkal 
töltötték idejüket.

A Bessenyei-kör bevételeiről és kiadásairól szóló számadás 
folyamatban van.

D aloskor.

A főgimnáziumi daloskor az 1 9 0 5 - G. tanévben szeptem
ber 11-én kezdte meg működését Santrpch Alajos zene- és ének
tanár vezetése alatt. Elnöke ez évben Szlaboczky Imre tanár volt- 
Belépett összesen 69 tag, kik közül 5 a Vili., 14 a Vll,  l í  
a VI., 4 az V., 15 a IV., 7 a 111., 6 a II. és 7 az 1. osztály 
növendéke volt.

Tisztviselők lettek: Budaházy Miklós Vili. o. t. alelnök, 
Nagy Pál Vll. o. t. jegyző-pénztáros és Virág József VI. o. t. 
szertáros.

Gyakorló óráit a kör hetenként két Ízben tartotta. Megta
nult darabok : Himnusz, Szózat, Nemzeti dal, Honfidal, Nem
zeti zászló, Dalegyveleg, Ének a reformáció ünnepén, Dicsér
jük az Urat, Jaj de bús ez a ravatal, Ah, távozol hát tőlünk. 
Ezenkívül több műdal az előző évben tanultak közül.

Nyilvánosan fellépett a daloskor: Október 31-én a refor
máció emlékünnepén, Dicsérjük az urat. Március 15-én az ifjú-



síg által' rendezett ünnepélyen, Nemzeti dal és Nemzeti zászló 
című dallal. Április 14-én, az ifjúsági koncerten, Honfidal és 
Dalegyveleggel. Május 10-én, a tanári kar és ifjúság által 
Szabolcson rendezett millenniumi ünnepélyen a Himnusz, Szózat 
és Nemzeti zászlóval.

Résztvett továbbá Kacska Zoltán Vll. és Hegyessy József 
111. osztályú tanulóknak a temetésén, Jaj be bús ez a ravatal 
és Ah, távozol hát tőlünk c. gyászénekekkel.

Végül az iskola évzáró ünnepén.

Tornakor. Já ték tér . In té ze ti tornaverseny.

u) A tornakor szeptember hó 23. napján alakult meg. 
Tisztviselőknek választatlak: alelnökivé Klinovszky Gyula Vili. o. 
tanuló; jegyző-pénztárossá Lányi Imre VII. o. t . ; szertárnokká 
Hartstein Jenő Vili. o. t . ; előfornászokká: Hartstein Jenő, 
Snopper Antal, Klinovszky Gyula, Nyerges Ferenc, Újhelyi 
József Vili. o. t., Lányi Imre, Foltin Endre Vll. o. t., Halasi 
Gyula, Spira Imre VI. t ,  Kovács'Dezső V. o. tanulók.

A jegyzőkönyvet aláírta 47 felső osztálybeli tanuló, akik 
ez aláírásukkal kötelezték magukat a kör alapszabályainak 
pontos megtartására.

A kör bevétele volt: 56 kor. 70 fill., amely összeg ki is 
adatott folyó szükségletekre.

A tornakor óráit szombaton d. u. 5 — 6 óráig tartotta, 
mikor is csapatokba osztva, gyakorolta a szertornázást és atlé
tikát. A tagok — egy-két kivétellel — szorgalmasan látogatták 
a kör óráit. A 111 — IV. osztály tanulói közül az ügyesebbek 
heti egy órában színién használták a tornacsarnokot az elnök 
vezetése mellett.

Já ték tér . Főgimnáziumunk kormányzó tanácsa öt év
vel ezelőtt a mostani játszótérül szolgáló, akkor még 
gödrös-árkos területet, költséget nem kiméivé, planiroztatta s 
fákkal szegélyezte. Azonban gondnok nem lévén a téren, a fák 
kevés kivétellel kipusztultak. Látva ezt főgimnáziumunk neme
sen gondolkodó tanácsa, újabb kiadások elől sem zárkózott el, 
csakhogy játszóterünket a kivánalmaknak megfelelően felsze
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relje s ezzel a tanulóifjúságnak mintegy állandó kiránduló 
helyévé avassa, ahol a játékórák keretén kívü1 is kellemesen 
s hasznosan tölthesse el szabad idejét, jó levegőre menekülve 
az utca pora elől.

Körülbelül 4000 korona költséggel emelt a téren épületet, 
amely épületben a tér gondozója és őre lakik, aki tartozik a 
teret, fákat és tornaszereket gondozni. Az ő lakosztályán kívül 
van az épületben egy tanári szoba s egy szertár. Igen jó vizű 
kút, lovábbá pózna és gyűrűállvány, nyújtó, korlát, ugróhely 
és 470 méter hosszú elipszis gyepes futópálya. A teret 300 db 
akácfa szegélyezi s 14 db hárs és 6 db diófa veti pár év múlva 
hatalmas árnyékát az üdülő tanulóságra. E fákat városunk 
érdemes tanácsa ajándékozta iskolánknak. Kaptunk még 100 db 
fenyőfát báró Podmaniczky Géza v. b. 1.1. úr nyirbaktai uradal
mából, Balogh György erdész úr útján.

A báró úr őnagyméltóságának készséges, szives ajándé
káért, mint a közbenjáró erdész úrnak hálás köszönetünket 
fejezzük ki ez úton is.

A tér területe körülbelül 18000 d m , ebből játszó és 
tornázó helyül körülbelül 10000 □  m szolgál, 3000 □  m. a futó
pálya; a többi részén az épület, mellékhelyiségek állanak, 
az elipszis futópálya által lehasitott sarkokban pedig faiskola 
van elhelyezve.

c) A z in té ze ti  to rnaverseny . A folyó iskolai év az inté
zeti tornaversenyek esztendeje. Mi is rendeztünk junius 17-én 
ilyen versenyt teljesen felszerelt játékterünkön, s verse
nyünknek igen szép erkölcsi sikere volt.

A verseny részletes lefolyása : június 17-én d. u. 2 óra
kor történt a gyülekezés a főgimnázium udvarán, honnan zászló 
alatt kivonultunk a játéktérre. Pont 3 órakor megkezdettük 
a Himnusszal a versenyt. A sorrend a következő volt:

1. Felvonulás, Himnusz.
2. Szabadgyakorlatok, elvonulás.
3. Összetett fő verseny csapatok számára.
4. Rúdugrás.
5. Síkfutás.
G. Súlydobás és távolugrás, összetett verseny.
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7. Mintacsapattornázás.
8. Kötélhúzás.
9. Füleslabdajáték.

10. Oszlopbaállás, díjkiosztás, Szózat s elvonulás.
Az egyes versenyekben a következő' csapatok, illetve ta

nulók lettek a gyó'ztesek, akik kitüntetésére részben a tornakör, 
de leginkább a főgimnázium tanácsa állal rendelkezésünkre 
bocsátott összegből beszerzett érmek szolgállak.

A főversenyben (nyújtó, korlát, magas rás, staféta-futás 
összetett csapatverseny) győztes lett a VII. os ,ály csapata; a 
csapat tagjai voltak : Király Pál, Bőhm Ignác, Baum Jenő, 
Lányi Imre tanúlók; második a VI. osztály csapata, a csapat 
tagjai voltak: Lőjek Gyula, Löffler Jenő, Spira Imre, Vertse 
Andor tanúlók. A győztes csapat minden tagja ezüstérmet 
nyert. Versenyzett három csapat.

Búdugrásban első lett Király Pál VII. o. tanúló, ezüst
érem; második Pivnyik Gyula V. o. tanúló, nagy bronzérem; 
harmadik Löífler Jenő VI. o tanúló, kis bronzérem.

Súlydobás, távolugrás összetett versenyben győztes lett az
V. osztály csapata; a csapattagjai voltak: Kovács Dezső, Piv
nyik Gyula, Schönfeld Péter, Murányi Kálmán tanúlók. Máso
dik lett a VII. osztály csapata; tagjai voltak: Király Pál, 
Borsy László, Huray Lajos, Lányi Imre tanúlók. A győztes 
csapat minden tagja ezüstérmet nyert. Versenyzett három csapat.

Az egyes versenyekben elért eredmény a következő:
A főversenyben győzött csapat pontjainak összege 95 5 

pont. A második csapat pontjainak összege 92 pont.
Rúdugrásban elért legjobb ugrás 260 cm , ugrotta Király 

Pál VII. o. tanúló.
Súlydobásban elért legjobb dobás 11 20 méter, dobta Ki

rály Pál VII. o. tanúló.
Távolugrásban elért legjobb ugrás 5 20 méter, ugrotla 

Löffler Jenő VI. o. tanúló.
A verseny után tanulóink rendben visszavonúltak a fő

gimnázium udvarára, ahol buzdító szavak elhangzása után 
oszoltak el kipihenni a verseny fáradalmait, s új erőt gyűjteni 
a jövő évben tartandó kerületi tornaversenyre.

o
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A versenyen működőit jury tagjai voltak a tanártestületből 

rlr. Vietórisz József és Zimmermann Rezső, ezenkívül Rónay 
Jenő, dr. Nagymáté András, Kerekes Pál, Komjáthy Kázmér 
urak, mint a helybeli torna- és vívóegyesűlet. tagjai, kiknek 
szíves közreműködéséért az igazgató még a helyszínén köszö
netét fejezte ki.

Ifjúság i g y á m in té ze t.

Az ifjúsági gyámintézet a folyó iskolai év elején is meg
alakult főgimnáziumunkban. Tagjainak száma volt az I osztály
ban 15, a Il-ban 17, a lll-ban 42, a IV-ben 55, az V-ben 49, 
a VI ban 52, a VII-ben 39, a VIII-ban 36, összesen: 305.

Az egyesület ügyeit az ifjúság által az alakúló köz
gyűlésen választolt bizottság intézte Adorján F erenc  tanár- 
elnök vezetése alatt.

Az egyesület működését a következő számadatok tünte
tik föl:

B e v é te l .
Az I. osztályban begyűlt . . . . 15 korona 02 fillér
A 11. „ „ . . . . 16 60
A 111. „ „ . . . . 17 30
A IV. „ • • • • 30 n 12 »
Az V. „ „ . . . . 14 n 60 r>

A VI. „ „ . . . . 15 40
A VII. „ „ . . . . 12 —
A VIII. „ „ . . . . 28 n 90
T ő k e k a m a t ............................................
Az ifjúság úrvacsorája alkalmával a lel-

11 » 62 n

kész urak által átengedett offertorium 6 n 34 »
Összes bevétel: 

K ia d á s :

167 korona 90 fillér

Pollner Arnold reformációi emlékünnepi
felolvasásának jutalmazására . 10 korona — fillér

A központi pénztárba beküldetett 30 n 27
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T ő k é s ítte te tt ............................................127 korona 63 fillér.
Összesen: 167 korona 90 fillér. 

Tőke 1906. június hó 1-én . . . .  709 korona 57 fillér.

Filléregylet.
Az osztályfőnökök a tanútoktól az év elején megígért ado

mányok kis részleteit hetenként beszedték s a filléregylet veze
tőjének, Mészáros Ferenc tanárnak adták át, ki a begyűlt össze
geket időnként gyümölcsözés végett pénzintézetbe helyezte.

A múlt évi értesítőben június közepén összeállított száma
dás a vagyonállást még nem tüntethette föl teljesen; mert egy
részt adományok még azután is folytak be, a júniusvégi kamat 
is csak július 1-én lett. ismeretes s némi változás a jutalmazá
sokban is történt. Az 1905. év július elsején megállapított s a 
tanári kar által megvizsgált számadás 1055 kor. 99 fillérnyi 
.vagyont, tüntetett ki.

A folyó iskolai évben június hó 10-én a filléregylet pénz
tári forgalma ez :

B e v é te l:
Az I. osztályban begyűlt összegből 73 korona 83 fillér. 
A 11 „ „ „ 88 „ 92 „
A Hl. „ , „ 69 „ 40 ,
A IV. „ „ „ 42 „ — „
Az V. „ „ „ 62 „ 40
A VI. „ „ „ 23 „ 80 „
A VII. „ „ „ 43 „ 40 „
A Vili. „ „ , 47 „ 31 „
A múlt iskolai évről 2 VII. oszt. ta

nulótól utólag befolyt..........  1 „ 90 „
Haláleset alkalmával koszorúra gyűjtött.

összegből m a r a d t ...............  2 „ 56 „
1905. dec. 31-én esedékes kamatokból 21 „ 15 „

Összesen: 476 korona 67 fillér.

K iadás:
1 A rozsnyór árvaháznak a kerületi

pénztárba p o r tó v a l ...........................  12 korona 12 fillér.
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2. 8 szorgalmas tanulónak jutalomköny
vekre ........................................................71 korona 28 fillér.

3. 1 szorgalmas tanulónak 40 kor., 3-nak 
á 30 kor, 7-nek á 20 kor., 4-nek á
10 k o ro n a .............................................310 korona — fillér.

4. Vakokat gyámolító országos egyesü
letnek p o r t ó v a l ..................................20 korona 12 fillér.

5. Babéi-koszorú ára a szabolcsi szoborra
(máj. 10. k i r á n d u lá s ) .......................18 korona — fillér.

Összesen: 431 korona 52 fillér.
Ez idő szerint vagyonunk a különbözette! növelve tesz 

1101 koronát és 14 fillért.

H ivatalos lá to g a tá s .

a) Géresi K á lm á n  tankerületi királyi főigazgató 1006. 
évi február hó 8, 0, 10-ik napjain végezte hivatalos látogatását 
iskolánknál. A látogatás végével megtartott értekezleten teljes 
megelégedésének adott kifejezést a tapasztaltak felett

Géresi Kálmán kir. főigazgató urat a m. kir tanügyi kor
mány 1896. évi június hó 9-én emelte azon állásra, melyben 
a debreceni tankerület területén fekvő középiskolák életét, mű
ködését megfigyelni, azok cselekvése felett őrködni, az ifjúság 
nevelésének és oktalásának ügyét, főleg az állami iskolákban, 
irányítani feladata; de e jelentős feladatát az autonom jellegű 
intézetekben is igazi odaadó lelkesedéssel és alapos szakérte
lemmel végzi tíz év óta anélkül, hogy az autonómia keretén 
csorbát ejteni vagy a legkisebb rést ütni is akart volna. 
Erős p ro testá n s je lle m e  tiszteli az ősi autonómia intézmé
nyét s örül az ő nemes lelke akkor, ha látja, hogy az önkor
mányzat jogát élvező testvérfelekezetek iskolái minél kevesebb 
állami beavatkozásra, vagy irányító megjegyzésekre nyújtanak 
neki alkalmat Híven, lelkesen végezte nehéz tisztét e tíz év alatt. 
Sokat tanúltunk mi is tapasztalatban gazdag lelkének őszinte 
megnyilatkozásából. Tankerülete igaz örömmel határozta el meg- 
ünnepeltetését. De az ő ismert szerénysége a leghatározottabban 
kitért minden ünnepeltetés elől. Ez lehet az ő meggyőződése
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és akarata. De azt már nincs módjában meggátolni, hogy mi, 
akik az ő mindenkori jóakaratát, iskolánk iránt beigazolt hat
hatós támogatását és a személyes érintkezés alkalmával tapasz
talt barátságosan megnyilatkozó lelkűidének érzelmét alaposan 
ismerjük, itt e helyen is ne hajtsuk meg a nagyrabecsülés és 
tisztelet lobogóját előtte és kívánjuk neki, hogy igen sokáig, 
boldogságban élvezze terhes munkájának, megépített alkotásai
nak gazdag gyümölcseit; találja még hosszú időn át örömét a 
legszebb és legnemesebb működési körben kifejtendő hivatása 
teljesítésében. Éljen soká!

b) Egyházkerületünk képviseletében Zelenka Pál püspök 
úr Öméltóságának megbízásából nagytiszteletű Geduly Henrik 
nyíregyházi lelkész úr vezette a Vili. osztályú evang. tanúlók 
vallástani vizsgálatait, mint kiküldött elnök. A megvizsgált ké t  
jelölt jeles előmenetelt mutatott fel. Ugyancsak ő volt megbízva 
azzal is, hogy az I—VII osztályok tanúlóinak vallástani vizs
gálatain jelen legyen s tapasztalatairól jelentését a püspök úr
hoz terjessze fel

A főgim názium  ta n á c sa . Építkezés.
a) A kormányzó tanács mindenkor lelkes odaadással ka

rolta fel és vitte véghez mindazt, ami az iskola javára, erő
södésére és felvirágoztatására irányúit. Az év folyamán rendes 
sorban előfordúló és intézkedést igénylő szám os m u n ká n  
kívül felemlítem azt, hogy Kameniczky Andrást helyettesül újra 
megválasztotta a jövő tanévre, Kozák Istvánt végleges rendes 
tanárrá leendő kinevezés végett a kultuszminiszter úrhoz fel
terjesztette, Dr. Vietórisz József és Zimmermann Rezső tanárok 
részére az esedékes ötödéves korpótlékokat folyósította; de min
denek felett működésének igen nagy részét az új építkezés dolga 
vette igénybe.

Egyébiránt nyolc rendes tanácsülésben és tíz építkezési 
bizottsági ülésben intézte el a szőnyegen forgó ügyeket.

b) Az építkezésről a következőt jegyzem fel:
Ft. és m. Zelenka Pál püspök úr 2414. sz. a. közölte a 

nmélt. vallás- és közokt. minisztériumnak 1905 junius hó 23-án 
48339. sz. a. kelt rendeletét, mely az építkezésre felhasznált
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kölcsön törlesztéséről intézkedik. így hangzik: „Ő csiszár! és 
apostoli királyi Felségének folyó évi június hó 3-án kelt leg
felsőbb elhatározása alapján jelen szám alatt egyidejűleg utasí
tottam a budapesti IX. kér. m. kir. állampénztárt, hogy a nyír
egyházi ág. hi tv. evang. főgimnázium építkezésére felvett 
120.000 kor. kölcsön törlesztésére engedélyezett államsegély 
fejében 1905. évi május hó 1-től kezdve — 1955. évi április 
hó végéig terjedő 100 féléven át, minden év május és novem
ber hó 1-én esedékes előleges félévi részletben 2938 (kettőezer- 
kilencszázhuszonnyolc) koronát a „Pesti magyar kereskedelmi 
bank“ bélyeges nyugtájára űzessen k i; a fen tartóval szemben 
kikötöm, miszerint a kötelezvényben részére biztosított felmon
dási jogot, a vallás- és közokt. miniszter bármikori kívánságára 
gyakorolni tartozik, feltéve természetesen, hogy a kölcsön vissza
fizetésében szükséges eszközök a kincstár által közvetve vagy 
közvetlenül rendelkezésére fognak bocsáttatni Budapest, 1905. 
június 23 A miniszter meghagyásából: Molnár sk. miniszteri 
tanácsos “

Még a múlt tanév folyamán kőtől I a tanács szerződést 
idősb és ifj. Király Sándor építészekkel. A régi telkeken fekvő 
házaknak június havában történt lebontása és a fölösleges ro
mok eltakarítása után az új épület alapkövét 1905. évi alig 
hó 17-én tettük le. Lassan, igen lassm  indúlt meg és haladt 
előre a munka azon számos nehézségek miatt, melyek folyto
nosan hátráltatták a mestert munkájában. A folyton zavargó 
elégedetlen munkások hol dolgoztak, hol meg abbahagyták a 
munkát: még csak a napszámosokat és taligásokat is sikerült 
felbujtainiok és érdekeik előmozdítására szövetségesekül maguk
hoz fűzuiök. Nagy nehézségek és terhes viszonyok leküzdése 
után végre mégis tető alá kerültek a 49'51 méter hosszú 
emeletes épület főfalai december közepére. Ez is csak úgy volt 
kivihető, hogy a feltűnően szelíd telelő tette lehetővé a fagy 
beállása előtt a munka eddigi előrevilelét. Egyidőben állott ké
szen a játszótéri csarnok is, mely az ottani tornaszerek befo
gadásira, az ifjúságnak kedvezőtlen idő esetén védelmére és 
egy játszótéri felügyelő őrnek lakásául szolgál.
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A tavaszi munka serényen megindult és zavartalanul halad 
előre.

Ma már alapos reményein van aziránt, hogy az építkezés 
kellő időben be lesz fejezve s a szünidő folyamán az egyes 
helyiségek céljaiknak megfelelően lesznek berendezhetők.

Igaz, hogy egy kiugró része az épületnek, mely a régi, 
legutóbb tanári lakásokul használt épület egy kevés helyére esik, 
még csak ezután lesz felépíthető; de bizonyosra veszem, hogy 
ez is elkészül a szerződésszerűleg kikötött időre

A régi gimnáziumi épület lebontása május hó 1-től junius 
hó 9-éig folyt. CsoJaszáinba megy, hogy az emeletes épület 
lebontása alatt népes iskolánk növendékeiben, annyi rom és 
zavar között, semmi baj nem fordult elő. A rombolás alatt elő
állott mérhetetlen por gyakran lehetetlenné tette azt, hogy az 
iljúság az udvaron üdüljön a rendes szünetek alatt. Ez is el
múlott; szenvedtünk azért, hogy majd szép, tágas udvar 
egészséges levegőjét élvezhessük a jövőben.

Az alig 18 év óta fennálló tornacsarnok is újnak, cél
szerűbbnek és jobbnak enged helyet. A tanács ennek is újra
építését határozta el A tervek ez idő szerint készen állanak, a 
munkát azonban csak a tanév befejezte után lehet megkezdeni. 
E célra tizenötezer korona van előirányozva

c) A kormányzó tanácsról szólva, lehetetlen felemlítés nél
kül hagynom azt az örvendetes eseményt, hogy a tanács elnökét, 
főgimnáziumunk kél évtized óla lelkes felügyelőjét, dr. Meskó 
Lászlót, Nyíregyháza város közönsége az ezévi választások alkal
mával újból országgyűlési képviselőjévé egyhangúlag megválasz
totta. Ez alkalommal őt a tanács nevében és megbízásából 
május hó 1-én tartott ülésébe.i az igazgató üdvözölte. 
A felügyelő köszönettel fogadta a tanács örömének és ragasz
kodásának kifejezését s kijelentette, hogy midőn az egész or
szág javát célzó közművelődés előbbrevitelén szívesen fáradozik, 
ugyanakkor a mi iskolánk javának emelésére is közreműködik.

d) A kormányzó tanács még teljes számban volt együtt 
a múlt tanév végével; de már f. julius hó I 1 -ke szomorú 
csorbát, ejtett létszáma épségén.
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K ovács Ferenc, városi pénztárnok, főgimnáziumunk taná
csának legközelebb megválasztott tagja, életének 63-ik évében 
jobblétre szenderült. Megválasztatása alkalmával már súlyos 
betegen feküdt; de abban a reményben hívta őt meg a tanács 
bizalma a maga kebelébe, hogy betegségéből felépülve, 
m inden  téren  ism ert b u zg a lm á t, kötelességtudását, élete 
fogytáig isk o lá n k  ja v á ra  is  gyümölcsöztetni fogja. Legyen 
álma csendes s könnyű a föld porai felett!

Testvéries együttérzéssel vettünk búcsút a tanács kebe
léből kivált s városunkból elköltözött tagtársunktól, báró 
F eilitzsch  B erthold tó l, Szabolcsvármegye volt főispánjától. 
— Iskolánk iránt kezdettől fogva meleg érdeklődéssel viseltetett, 
s nagy elfoglaltságához mérve, lehetőleg részt is vett a kor
mányzó tanács ülésein, törekvéseinket iskolánk fejlesztésében 
melegen, odaadó lelkesedéssel támogatta. Távozása körünkből 
látható űrt hagyott maga után. Kívánom, hogy új, magas 
állásában is legyen megelégedett, boldog, kedves családjával 
együtt; adjon helyet lelkében az iskolánkra való visszaemléke
zésnek. Mi is híven őrizzük kedves emlékét.

Tanulmányi k irán d u lások .
1. A szabo lcsiíö ldvárhoz. A „Nyírvidék“ helyilap tudósí

tója ezen kirándulásról ekképen referá l:
„Ifjúsági k irándulás. Május hó 10-ik napján főgimná

ziumunk felső négy osztályának tanulóifjúsága a tanártestület
tel együtt a sza b o lcs i íö ldvárhoz  zarándokolt a millenniumi 
ünnep évfordulóján szokásos ifjúsági ünnep megtartására. Gyö
nyörű idő kedvezett a 200 főnyi kirándulónak, akikhez nehány 
tanügybarát is csatlakozott s akik elejétől végig friss erővel 
és jókedvvel állották ki a körülbelül másfél órai vasúti utazás 
és három órai gyaloglás fáradalmait. Az emlékoszlop előtt a 
daloskör a Himnuszt és a Szózatot énekelte, Lelíler S á m u e l  
főgimnáziumi igazgató pedig, szívesen üdvözölvén a község 
képviseletében megjelent küldöttséget, lelkes buzdító beszédet 
intézett az ifjúsághoz, s az iskola nevében remek koszorút tett 
le az oszlop talapzatára. A község nevében Nagy S á n d o r  
volt főbíró s egyszersmind ev. ref. főgondnok köszönte meg a
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főgimnáziumnak ezen hazafias megemlékezését, lo m o ry  D ezső  
ev. ref. lelkész pedig pompás ebédet adott a vendégéül meg
hívott tanártestület és elöljáróság tiszteletére. Az igazgató utólag 
értesült arról, hogy az ifjúságot Rakamazon is várta az elöl
járóság 01 eh vary P ál főszolgabíróval együtt, de téves tudó
sítás folytán a találkozás meg nem történhetvén, ez a fogad
tatás elmaradt. Mondanunk sem kell, hogy a földvár sajátszerü 
alakítása, a legmagyarabb folyó csillogó tükre, a legszebb pa
norámaként elterülő Hegyalja mosolygó képe s a lakosság ré
széről tapasztalt vendégszerető, barátságos fogadtatás igen 
kellemes emlékül vésődött az egész ünneplő társaság leikébe.“

A tényeknek megfelelő ezen értesítéshez csupán őszinte 
köszönetemet fűzöm úgy a szabolcsi ref. papiak lakói, özv. 
Tomory Andrásné úrnő és derék lelkész fia, Dezső, részére, 
valamint a Rakamazon minket szívesen fogadni készülő kül
döttségnek, vezetőjének is hálás köszönetemet nyilvánítom haza
fias szándékból eredő előzékenységükért.

2. M iskolcz, D iósgyőr. Vasgyár, L illa füred . Tanulsá
gos és élvezetes kirándulást tettekaziskolánk középső osztályaiból 
jelentkezett tanulók junius 5. 6-án, kedden és szerdán, ami
kor is L e tfle r  Sám uel igazgató, M oravszky  F erenc  és 
Z im m erm ann  R ezső  tanárok kíséretében Miskolczra utaztak, 
onnan pedig N em es K ároly  diósgyőri ev. lelkész kalauzolása 
mellett Diósgyőrbe sétáltak, s érdeklődéssel szemlélték az Anjouk 
korából származó vár tornyainak impozáns falait s heraldikai 
emlékeit, valamint a gyönyörűséges keretet, melyben a vár 
alatt elterülő község megjelenik Miután a lelkész úr és csa
ládja magyaros szívességgel látta magánál a kiránduló társaságot 
vendégül, a hámori völgy szépségeiben gyönyörködve vonult 
tovább a kisded csoport, miközben majd egy-egy sziklához 
fűződő népmesét hallott a vezetőtől, majd pedig az útszéli 
vadvirágok színpompájának szemléletébe merült el, mígnem 
alkonyaikor, borús és hűvös időben ugyan, de mégis jókedv
vel érkezett Lillafüredre. A villatelep stílszerűen épült szép 
nyaralóit a fistői környékkel együtt megtekintve, a kincstár 
tulajdonát képező csinos vendéglőben helyezkedtek el a kirán
dulók, hol a 48-as vitéz Grósz bácsi gondoskodott felüdítésük-
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rol és jóleső nyugovó helyekről. A tanulságos, bár fáradságo
sabb része a kirándulásnak másnap következeit. Ugyanis az 
egész éjen át tartó esőtől alaposan átázott út sarában kellett 
az utat megtenni a hámori vendéglőtől előbb a Zartl-féle haj
lított-bútor gyárig, majd pedig a diósgyőri vasmüvekig. A diós
győri villamos vasút már kiépült ugyan, de még nein nyílt 
meg és így ez idő szerint még csak mellette lehet járni. A 
bútorgyárban is sok érdekes dolgot lehetett látni, hanem az 
igazi meglepetések a diósgyőri állami vasgyárban vártak a ki
rándulókra. Már maga a gyártelep, a sok ezer munkás és 
tiszviselő számára, a modern vívmányok minden nemével el
látva, meggyőzi a szemlélőt arról, hogy az állam a maga alkal
mazottjainak szellemi és anyagi érdekeiről a lehető legnagyobb 
körültekintéssel gondoskodik. A gyár felügyelősége előzékenyen 
gondoskodott a kirándulók kalauzolásáról, amennyiben egyik 
tisztviselőjét, L orü n zer H e rm n n n t, főgimnáziumunk volt 
növendékét, készségesen bocsátotta rendelkezésre, kinek veze
tése mellett végig lehetett nézni az egész műveletet, hogyan 
lesz az alaktalan nyers vastömeg besszemer-acéllá, vasúti sínné, 
épület-gerendává, vasúti szögekké, kerekké, tengelyekké slb. Az 
emberi szellem alkotásainak és a természeti erők hatalmas 
megnyilatkozásainak feledhetetlen benyomásaival távozott el a 
társaság e rendkívül tanulságos helyről, hogy azután Miskolczon 
még a Közművelődési Muzeum változatos és gazdagon fc szerelt 
gyűjteményeit, Szemere Bertalan és Pálóczy László emlékeit, az 
Avason levő református templomot, a Szinva vizének hídjait, a 
Kossuth-s ohrot figyelmesen megtekintve s a zuhogó eső miatt 
a város körülményesebb megtekintésében meggátolva a vasúti 
állomásra siessen, vissza Nyíregyháza felé.

Hogy mi e kirándulást annyi élvezettel és mégsem kime
rítő fáradsággal tehettük meg, azt különösen nt. N e m es  
K ároly  diósgyőri lelkész, egyházkerületi jegyző és H ronyecz  
J ó z se f  lelkész, püspöki irodavezető urak készséges támogatá
sának köszönhetjük, kik az egész kirándulás tervét előkészíteni 
s a kivitelben személyes jelenlétükkel segíteni voltak szívesek 
bennünket, fogadják a tanártestület és ifjúság őszinte nagyra
becsülését s köszönetét.



75

A kirándulásban következők vettek részt: Ballay Gyula, 
Fülep Károly, Halasi Gyula, Hartstein Károly, Homolay Géza, 
Kálnay Endre, Löffler Jenő, Ungár János Yt., Havas Andor, 
Marcsek János, Novák Jenő, Rajtik Miklós, Lórencz Béla V., 
Hoffmann Pál, Radnai István, Rosenthál Györg és Porubszky 
András IV. o. tanulók.

Adományok. G yűjtések.

1 Iskolánk és az ifjúság egy nagylelkű barátja és pártfogója 
(H. .1) mindjárt a tanév első napján adta át az igazgatónak a 
3344- számú, kétszáz korona értékű, betétkönyvecskét azon ki
jelentéssel, hogy azt az igazgató egy Vili osztályt végzett 
érdemes ifjúnak kézbesítse az év végén olyan célból, hogy az 
illető-magasabb tanulmányait m eg kezd en i képes legyen. Ez 
adomány K ovács Zsigrnond VIII. o. tanúidnak ítéltetett oda.

Ugyanezen tanügybarát 100, azaz Egyszáz koronát bocsá
tott az igazgató rendelkezésére szegénysorsú tamilok segélyezése 
végeit; ez összegből 9 valóban szegénysorsú diák nyert támo
gatást és pedig 2 kor. 88 fillér volt a legkisebb, 24 kor. a 
segélyezés legnagyobb összege. Az egész kiadatott.

2. Dr. Saáry  Sándor, városi és főgimn. orvos úr 10 
korona adományát Kacska Zoltán VII. o. tanúlónak adtam át.

3. Nt. P au lik  J á n o s  ev. lelkész úr a reformáció emlék
ünnepén a legsikerültebb ünnepi beszéd megírójának egy darab 
10 koronás aranyat ajánlott fel, melyet Dibáczy József VIII. o. 
tanúló nyert el.

4. A tápinlézet javára hozzám érkezett adományok a követ
kezők :

A báró Hirsch M ór jótékonysági egyesület elnöksége 30 
koronát.

A nyíregyházi Kölcsönös Segófyző E gy le*, mint Szövet
kezet igazgatósága 30 kor.

A nyíregyházi Á lta lános H ite lin téze t R T. igazgatósága 
20 kor.

Pataky István úr, kir. törvényszéki bíró 5 kor.
A nyíregyházi G azdasági és K ereskedelm i H ite lin té 

ze t  R. T. igazgatósága 50 kor.
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5. A nyíregyházi T a k a ré k p é n z tá r  E gyesület 100 ko
ronát adományozott a főgimn. céljaira, mely összeg a kormányzó- 
tanácsnak előbb hozott határozata értelmében az építkezési alap
hoz csatoltatott.

6. P n ta ky  Is tv á n  kir. törvényszéki biró 20 korona ado
mánya a tanúlmányi kirándúlás költségeinek fedezésére fordít- 
tatott.

7. A nyíregyházi v a d á sz tá rsu la t  1905. évi november 
hó 26-án a Sóstón együtt lévő tagjainak nevében Somogyi 
Gyula kir. tanácsos, kir. közjegyző úr 34 kor. 50 fillért adott 
át az igazgatónak, hogy abból a tápintézeti növendékek március 
hó 15-én beneficiális ebédet kapjanak. Hálás szívvel mondtak 
köszönetét a megvendégelt ifjak a jótéteményért.

8. Dr. H a rts te in  Sándor  ügyvéd úr ez évben is 10 ko
ronát küldött a legjobb gyorsíró megjutalmazására.

9. A debreceni, szegedi és egri siketnéma iskolák céljaira 
ifjúságunk 31 kor. 40 fillért gyűjtött a maga körében, melyből 
a debreceni áll. segélyezett siketnémák intézetének 15 kor.-t, a szegedi 
siketnéma intézet felügyelő-bizottságának, Klúg Péter igazgató
tanárhoz. 8 kor. 40 fillért, sa  hevesmegyei áll. segélyezett intézet 
egri igazgatóságának 7 koronát juttattunk

10. Ugyancsak az ifjúsági gyűjtésből jutott 20 kor. a 
„Vakokat gyámolító országos egyesület“ részére (Budapest, VII. 
kér., Hungária-körút 16. sz )

11. Ezenkívül az ifjúság az Úrban elszenderült pályatár 
sak ravatalára minden esetben koszorút tett le saját filléreiből, 
s a felmaradt összeget (81 kor. 33 fill) az igazgató 100 koro
nára kiegészítve, egyik szegénységben elhalt ifjú temetési költ
ségeire ajánlotta fel a lesújtott édes anyának.

12. A nyíregyházi kaszinó tagjai, miként a múltban, úgy 
ez év folyamán is szép összeget juttattak részletenként az igaz
gató kezeihez szegény tanúlók gyámolítása céljából. Hoffmann 
Ferenc úr, mint a kaszinó gazdája, a következő részletekben 
küldte el az adományt: 1905. október 2-án 95 kor , december
ben 80 kor., 1906. február 10-én 70 kor., ápril hó 11-én 46 
kor. 80 fill, és május 11-én 35 koronát, összesen 326 kor. 
80 fillér. (Lásd „Segélyezés“.)
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13. Miklóssy János tornatanár a tornaszertár részére 9 
darab kardot, két tőrt, 8 vívókeztyűt és 5 darab fej védőt aján
dékozott.

14. J á n ó szk y  Endre  úr, városi tanácsos, 4 kor. adott a 
jun. 17-iki tornaversenyen kiváló alsóbb osztályú tanúló jutal
mazására.

15. B ogár L a jos  úr, városi főjegyző, két csinos emlék
tárggyal lepte meg ugyancsak a tornászokat

1G. Sch iller Gyula úr, helybeli ékszerész, egy régi, 
schweizi eredetű iránytűt ajándékozott a múzeumnak.

Fogadják minden jótevőink hálás köszönetemet.

Jótétem ények. S e g é ly e z é s .
1. Az igazgató a beíratás alkalmával a g im n á ziu m i alapra  

fizetendő 2—2 koronát elengedte: Zsák Emil I , Nandrássy Elek
II., Bortnyik György I., Rúzsa László I., Ruhmann Andor IV., 
Ruhmann Kornél II., Gráf Dezső II., Orsovszky Béla I , Czirka 
Gyula I , Kőmives Kálmán I , Kőmives Sándor Vili , Papp 
Péter VII., Fábry Jenő VIII , Kovácsi Gyula IV., Pataky Béla V., 
Máczay Lajos IV , Kovács Dezső V., Kovács Béla II., Vietórisz 
László V II, Kacska Zoltán VII., Kovács Zsigmond Vili. o. ta
nulóknak, összeg: 42 kor.

2. A vallástanítási díj elengedtetett az izra e lita  tanúlók 
közül : Dániel Sándor VI., Auspitz Márton V., Erdős Lajos
VI., Erdős Rezső VIII, Lefkovics Herrnm IV., Feuermann Fe
renc Vili., Schönfeld Péter V., Grósz Simon Vili , Rosinger 
Ernő VIII., Spira Imre VI., Lefkovics Ignác I , Margel Simon
II. tanúlóknak, összeg : 78 kor.

Bei. tanúlók: Dibáczy József VIII., Kovács Dezső V., Ko
vács Béla II., Béres Ferenc III., Demjén Ferenc V., Kőmives 
Sándor VIII., Tolnay Miklós II , Kőmives Kálmán I., Lengyel 
József IP, Vas Mihály I , Kovács Zsigmond VIII., összeg 6G kor.

3. Az ifjúsági gyámintézetből kapott Pollner Arnold Vili.
o. t. 10 koronát a ref emlékünnepén.

4. A kaszinói gyűjtésből 21 tanuló nyert segítséget, és 
pedig öl tanuló teljes felsőruhát kapotl97 korona értékben; egyes 
ruhadarabokat, cipőt, téli rokkot, kalapot stb , 10 tanuló 91
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korona értékben; könyvekre 2 tanúlónak 13 korona 80 fillér 
jutott. Tandíjakhoz segélyképen 7 tanúló részére 102 korona. 
— Egy szegény ifjú (VII. o. t ) temetési költségeihez való 
hozzájárulás az ifjúsági gyűjtésen felül 35 korona 67 fillér. 
Összesen 339 korona 47 fillér. — Ezen gyűjtési alap a múlt 
évről áthozott maradvánnyal együtt kitett 379 kor. 48 fillért; 
átvitetik a jövő 1906 — 7-ik tanévre: 40 korona 01 fillér.

5. A f'őgimnáziumi tanács elengedett:
1. A tá p in té ze ti  d íjból 20 koronát: Virág József VI. 

oszt. tanúlónak, összeg 20 korona.
24 koronát: Béres Ferenc III. o. tanúlónak, összeg 24 kor.
30 koronát: Lengyel András V11 , Nyerges Ferenc Vili. oszt 

tanúlónak, összeg 60 korona.
40 koronát: Bankó Gyula V. oszt. Tóth Péter IV. oszt. 

tanúlónak, összeg 80 korona.
60 koronát: Bene Kálin in V. oszt. Bortnyik György

I. oszt., Dibáczy József Vili. oszt., Plech Aladár II. o sz t, Poll- 
ner Arnold VIII. oszt. tanúlóknak, összeg 300 korona.

Elengedett főösszeg 484 korona.
2. Tandíj-elengedésben részesüllek:
Az I. o sz tá ly b a n : Bortnyik György, Czirka Gyula, Gold

stein Jenő, Malinyák Miklós, Márkus Ferenc, Papp Ferenc, 
Prékopa László, Propper Sándor, Rúzsa László 14— 14; Kő
míves Lálmán, Zsák Emil 28—-28 korona, összeg 182 korona.

A II. o sz tá ly b a n : Horváth Lajos 42 korona, Bajdik 
András, Bálint István, Gráf Dezső, Nagy István, Nandrássy 
Elek, Plech Aladár, Ruhmann Kornél 28—-28 korona, Újhelyi 
György, Hook Gusztáv 14— 14 korona, összeg 266 korona.

A III. o sztá lyban:  Valent Mihály 42 kor, Béres Ferenc 
és Hartos János 36—36 korona, Balogh József 28 korona, 
Gzakó Lajos és Kecskés Mihály 20 —20 korona, Tomasovszky 
Lajos 14 korona, összeg 196 korona,

A IV. o sz tá ly b a n : Budaházy Menyhért 56 korona, 
Kovácsi Gyula 42 korona, Bábás József 36 korona, Máczay 
Lajos, Ruhmann Andor, Santroch Károly, Tesik Tibor 28 — 28 
korona, Deutsch Lajos, Lefkovics Herman, Széles Károly 14—14 
korona, összeg 288 korona.
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Az V. o sztá lyban:  Marcsek János, Murányi Kálmán, 
Valent József 42— 42 korona, Demjén Ferenc 36 kor., Bankó 
Gyula, Kovács Dezső, Kresztyankó Mihály, Pataky Béla, 
Schönfeld Péter 28 — 28 korona, Bene Kálmán, Rajtik Miklós 
14— 14 korona, összeg 320 korona.

A V[. o sz tá ly b a n : Mráz Mihály 56 korona, Valent Ist
ván 36 korona, Dániel Sándor, Löffler Jenő, Nagy Ferenc, 
Újhelyi Miklós 28 — 28 korona, Spira Imre, Virág József 14—14 
korona, összeg 232 korona.

>1 Vll. o sz tá lyb a n : Kacska Zoltán, Vietórisz László 
56 — 56 korona, Slyevó József 42 korona, Böhm Ignác, Papp 
Péter, Tóth László 28 — 28 korona, Schvarcz Sándor 14 korona, 
összeg 252 korona.

A V ili. o sz tá lyb a n : Pollner Arnold 42 korona, Dibáczy 
József, Erdős Rezső, Fábry Jenő, Fodor (Feuermann) Ferenc, 
Kőmíves Sándor 28—28 korona, Rosinger Ernő, Újhelyi József 
14— 14 korona, összeg 210 korona.

Egy tanár IV. oszt. fia a nyugdíj-alapra fizetendő összeg 
kivételével mindennemű fizetés alól fel volt mentve összeg: 
63 korona.

Az elengedett tandíj főösszege: 2019 korona.
Nyíregyháza város havi segélyben részesítette ez évben is 

a következő tanulókat: Kacska Zoltán VII., VieLórisz László
VII., Papp Péter VII és Kőmíves Sándor VIII. oszt tanúlók; 
az ily címen élvezett segély főösszege: 550 koronát teszen ki.

A jótétemények és segélyezések összege: 3628 k. 48 fill.

Alapítványok.
Nemesen gondolkodó, az ifjúságot szerető lanügybarátok 

a lefolyt évben is szívükön viselvén iskolánk ügyét, a követ
kező újabb alapítványokat léteshetlék:

1. Özvegy J á n ó szk y  A ndrásáé , szül. Hankovszky Zsu- 
zsánna úrnő, nyíregyházi lakos, férje emlékére és a maga 
nevére két, egyenként 1000—1000 koronából álló adományá
ról szóló ,, Alapító-le vél“ így hangzik :

Alulírott a nyíregyházi ág hitv. evangélikus főgimnázium javára 
s annak öröktulajdonául a következő' két, egyenként egyezer-egyezer 
korona tőkéjű alapítványt létesítem:
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i. »Jánószky András« egyezer koronás alapítványa.
II. »Jánószky Andrásné szül. Hankovszky Zsuzsánna« egyezer koro

nás alapítványa.
Kérem a fó'gimnázium kormányzó tanácsát, hogy ez alapítványo

kat elfogadni és az alább kifejezett kívánságom szerint kezelni mél- 
tóztassék.

Kívánom :
1. Mind a két alapítvány mindenkor egymástól elválasztva, külön- 

külön a fent megjelölt nevek alatt kezeltessék.
2. A két alapítvány kamatai a nyíregyházi ágost. hitv. evang. 

főgimnáziumban és az egyház kebelében működő tanárok és tanítók 
ág. hitv. evangélikus bármely osztályába járó fiainak, évenként kettő
nek, kiket erre a tanártestület érdemeseknek tart, tehát kellő előme
netelő' és jómagaviseletű tanulóknak mindenkor a tanév végén adas
sanak ki.

Az alapítványozókkal vérrokonságban lévő tanulók, ha vérrokon
ságukat beigazolni tudják, elsöbbséyben részesítendők.

3. Amennyiben sem tanár és tanító gyermeke, vagy rokon
származású tanuló a gimnáziumban nem találkoznék, ez esetben a két 
alapítvány összes kamataiban egy szegénysorsú, a negyedik osztályt 
kellő eredménnyel elvégzett, s abból a kereskedelmi vagy ipari pályára 
kilépő helybeli születésű, de mindenesetre ág. h. evangélikus hitval
lású ifjú részesíttessék, hogy az életbe kilépve, gyakorlati pályáját minél 
könnyebben megkezdhesse.

Isten áldása legyen jó szívből fakadólag tett ezen alapítványaimon ! 
Teremjen szeretett evangyeliumi egyházunk üdvére, előmenetelére 
hasznos gyümölcsöket!

Nyíregyháza, 1906. évi március hó 2-án.

Öz v. Ján ó szky  A ndrásné  
szül. H a n ko vszky  Z suzsánna .

2 Megboldogult Bencs László volt polgármester emlékét szép 
kegyelettel örökítette meg Nyíregyháza város képviselőtestülete 
a mi iskolánknál, amint következik:

Kgy. 52 ad K: 1628/1906.

ALAPÍTÓ-LEVÉL.
Nyíregyháza város képviselőtestülete az 1905. évi február hó 

17-én tartott rendes közgyűlésén Kgy. 29/1905. K. 2410 1905. szám 
alatt meghozott, Szabolcs vármegye törvényhatóságának 1905. évi 
május hó 10. és következő napjain tartott rendes közgyűlésén, 
160/1905. Bgy. 6489 1905. K. szám alatt meghozott véghatározatával 
jóváhagyott véghatározatában megemlékezvén az 1905. évi február hó 
2-án elhunyt néhai Bencs László, a város volt országgyűlési képvise
lőjének s ezt megelőzőleg polgármesterének, Nyíregyháza város szol
gálatában teljesített, huszonnégy évre terjedő tanácsosi és tizenegy 
évre terjedő polgármesteri működése alatt szerzett maradandó becsű 
érdeméről: elhatározta, hogy emlékezetének megörökítése céljából a 
mellett, hogy arcképét a közgyűlési terem számára megfesteti, emlé-
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kére 2000 koronás alapítványt tesz, melynek mindenkori törvényes 
kamatai a helybeli ág. hitv. evangélikus főgimnáziumba járó, nyíregy
házi kisgazdák egy vagy két fiának adassanak ki.

Ezen tanulmányi jutalomdíjalapítványra vonatkozólag Nyíregyháza 
város képviselőtestülete a következő alapító-levelet adja ki :

1. Az alapítvány címe: »Benes László emlékére Nyíregyháza város 
által tett tanulmányi jutalomdíjalapítvány.«

2. Az alapítvány célja: nyíregyházi kisgazdáknak a helybeli ág. 
hitv. evangélikus főgimnáziumba járó fiait tanulmányi jutalomdíjban 
részeltetni s ezáltal a helybeli kisgazdákat arra ösztönözni, hogy 
fiaikat az elemi népiskolai tanulmányaik befejeztével középiskolai okta
tásban is részesítsék.

3. Az alapítvány alaptőkéje 2000, azaz Kettőezer korona, mely 
összeg ugyan ez idő szerint készpénzben ki nem fizettetik s további 
intézkedésig Nyíregyháza város vagyonában marad, a város azonban 
Kgy. 29/1905. számú véghatározatával is kötelezte és ezen alapító- 
levéllel is kötelezi magát az alapítványi tőke évenkénti kamatait a minden
kori törvényes kamatlábnak megfelelő összegben kiszolgáltatni és erre 
fedezetről költségvetésében évről-évre gondoskodni, mindaddig, míg 
— amire jogát fentartja —- az alapítvány tőkéjét külön pénzintézeti 
betét gyanánt, avagy egyéb más alkalmas módon külön el nem helyezi.

4. Az alapítvány kamataiban csak nyíregyházi illetőségű és nyír
egyházi lakos kisgazdáknak, a helybeli ág. hitv. evangélikus főgimná
ziumban tanuló fiai részesíthetők.

A kamatok évenként adományoztalak és a tanév végén osz- 
tandók ki.

Elégtelen osztályzatot nyert tanuló, ha egy tantárgyból kapott is 
elégtelent, a jutalomdíjban nem részesülhet. A magaviseletből nyert 
„kevésbbé szabályszerű“ (3) vagy „rossz“ (4) osztályozás a jutalomdíj 
elnyerhetését minden körülmények közt kizárja.

Ha csupán egy tanuló részesíthető jutalomdíjban, részére az 
egész kamat kiadandó. Ha erre a jutalomdíjra érdemesek egynél töb
ben vannak, a kamatok két egyenlő részre osztandók és két tanuló 
részére adandók ki.

Kettőnél több arra érdemes tanuló között a tanulmányi jutalom
díj odaítélésénél a tanulmányi előmenetel eredménye, egyenlő tanul
mányi előmenetel eseten a szülők, illetve a tanuló vagyoni állapota 
irányadó; a jobban tanuló a kevésbbé jó tanulók felett, egyenlő elő- 
haladás esetén a szegényebb a vagyonosabbak felett elsőbbség
gel bír.

5. Ha netalán a tanulmányi jutalomdíjban részesíthető tanuló 
egy sem volna, az azon évi kamatok külön pénzintézeti betét gyanánt 
helyezendők el és gyümölcsöztetendők addig, míg az esetleg más 
években is kiadatlan jutalomdíjak hozzáadásával együtt 1000 (Egyezer) 
korona összegre felszaporodván, ennek kamataiból még egy tanuló 
részesíthető ezen alapító-levél feltételei szerint tanulmányi jutalom
díjban.

6. A tanulmányi jutalomdíjak odaítélése a tanári kar javaslata 
alapján a főgimnáziumi kormányzó tanácsának hatáskörébe tartozik.

A kiosztást a főgimnázium igazgatója a tanév záróünnepén tel
jesíti, akihez e célra a kamatok a tanév befejezte előtt 15 nappal 
áttétetnek, s aki a főgimnázium kormányzó tanácsának határozatát és

6



a jutalomdíj kiosztását a városi képviselőtestületnek leendő' bejelentés 
végett a város polgármesterével közli.

7. A kormányt megillető' fó'felügyeleti jog gyakorolhatása végett 
az alapítvány jövedelmeinek mikénti felhasználását megismertető szám
adási kivonat minden év végén a város polgármestere által oda fel 
fog terjesztetni.

8. Az alapítvány kezelője Nyíregyháza város, mely is ezen ala
pítványra nézve a vagyoni felelősséget elvállalja, s az alapítványt har
madik személyek irányában törvényes képviselője által képviseli.

9. Ezen alapító-levél 4 egyenlő eredeti példányban állíttatott ki, 
melyek közül egy az alapító városnál marad : egy a nyíregyházi ág. 
hitvallású evangélikus főgimnázium kormányzó-tanácsát, egy Szabolcs- 
vármegye törvényhatóságát és egy példány a m. kir. kormányt illeti.

Kelt Nyíregyházán, 1906. évi február hó 9-én tartott rendkívüli 
képviselőtestületi közgyűlésből.

Májerszky Béla, Bogár Lajos,
polgármester. főjegyző.

Kgy. 52. ad. K. 1628.
1906. Jóváhagyatott.

Nyíregyházán, 1906. február hó 9-ik napján tartott rendkívüli 
képviseleti közgyűlésen.

Trak Géza,
5240. K. 288. Bgy. jegyző.

1906. Jóváhagyatik.
Kelt Szabolcs vármegye közönségének az 1906. évi április hó 

7-én Nyíregyházán tartott rendkívüli közgyűlésében. Kiadta-

Sípos Béla,
tb. főjegyző

A nyíregyházi ág. h. ev. főgimnázium kormányzó tanácsa hatá- 
rozatilag mondja ki, hogy ezen alapítvány kezelését a tanulmányi 
jutalomdíjak odaítélése és kiosztása tekintetében, a benne foglalt 
feltételek szerint elfogadja.

Kelt Nyíregyházán, 1906. május 1-ső napján tartott tanácsülésben.
Dr. Meskó László, Leffer Sámuel, Dr. Vietórisz József,

főgimti felügyelő. főgymn. igazgató. főgimn. tanácsjegyző.

Azon hő ó h a jtá su n kn a k  a d u n k  k ife jezést, hogy a 
nem es város közönségének  a h a za i k u ltú ra  előm ozdí
tására  irányuló  ezen íen k ö lt c se leked e te  m in é l  nagyobb  
m értékben buzdítsa, a z é rd eke lt k isg a zd á k  tehetségesebb  
fia it isko lá n k  lá togatására , a  tu d o m á n yo s m űveltség  
m egkedvelésére és e lsa já títá sá ra , értelm iség i p á lyá ko n  
a közügyek  ha tha tósabb  szo lg á la tá ra  s  e k k é n t édes 
m a g ya r h a zá n k  ielvirág< zta tá sá ra .



Ösztöndíjak.
A) K ülső  ösztönd íjak:
1. Jö ve d ék i  A/rsá^-alapból 300 koronát kapott Bancsik 

Aladár Y. oszt. tanúló.
2. R e v ic z k y — Orosz-féle alapból Kállay Rudolf Vili. o. 

tanúló 500 koronát.
3. R e ö k  Szilárd-téle  alapból Budaházy Miklós Vili. o. t. 

160 koronát.
4. K linovszky-fé le  családi ösztöndíj-alap után 300 kor. 

Klinovszky Gyula VIII. o. t. kapott.
5. A gróf T e leky— R oth  Johanna  ösztöndíjból 70 kor. 

Pollner Arnold Vili. o. t. kapott.
B) A kormányzó tanács december hó 10 és február hó 

3-án tartott üléseiben ítélte oda azon ösztöndíj-alapok kamatait, 
melyek a magasabb tanintézetekben tanúló ifjak segélyezésére 
vannak hívatva; így:

1. A Som ogyi D ezső  m űegyetem i hallgató  korában  
elhalt ta rta lékos tü zérhadnagynak  jó té ko n y cé lú  a lap ít
ványa  után Styevó András műegyetemi hallgató dec. 14-én 
91 kor. 72 fillért kapott.

2. A R egu ly  Äimwe/-alapból kiosztás alá került 1G1 
kor. 76 fillért egyenlő részben kapták: Kurek Pál, Rúzsa István 
eperjesi theologusok és Zsiska Dániel jogász Eperjesen.

3. S u tá k  A n ta l és anyja  R eguly Z suzsanna  alapít
ványa után kiadatott 77 kor. 20 fillér; kapták Pivnyik István 
bölcsészethallgató Budapesten, és Kálmán Ottó V. o. főgimn. 
tanúló helyben.

4. A N ik e ls zk y  Jen ő  alapítványa után kiosztatott ez év
ben 193 kor. 54 fillér; (jövőre azonban már csak az 1000 
kor. alap egy évi kamata kerül kiosztás alá). Ebben egyenlően 
részesültek: Leffler Béla és Ruhmann Jenő kir. tud. egyetemi 
bölcsészethallgatók Budapesten.

C) Egyéb alapítványok:
1. A Som ogyi D ezső  és Zsiska  Ju lia  alapítványa után 

(3G kor. 82 fill.) Gráf Dezső II. és Kovácsi Gyula IV. o. t. ré
szére febr. hó 18-án betétkönyvecskén el helyeztetett, a jövő 
tanév elején tankönyvek beszerzése céljából.

6*



2. B arzó  Jánosáé  szül. J u h á s z  Terézia-alap kamui
ját 18 kor. 30 fill. Harios János IIT. o. I. vette át a tanév 
közepén.

3. Ifjabb Som ogyi Gyula emlékére lelt alapítvány 100 
korona kamatját., mely ápril hó 12-én a húsvéti szünet miatt 
kiadható nem volt, a tanács Vietórisz László VI1. o. tanúlónak 
ílélte oda.

4. 11. J. nyíregyházi lakos, ügyvéd által a tanév elején az 
igazgató szabad rendelkezésére adott 200 korona s annak ese
dékes kamatja Kovács Zsigmond Vili. o. tanulónak adomá
nyozta! ott.

5. A K ossuth  L a jos e m lé k a la p ítv á n y  után járó 100 
koronát nyílt pályázaton, lörlénelmi tárgyú legjobb dolgozatá
val, Káliay Rudolf Vili. o. t. nyerte el. Kiadatott március 15-én-

(». A H aas M ór-a lap ítvány  után 80 -8 0  koronát Szö- 
vérdy János Vili. o. t., Reich Jakab VII. o. t. és Fábry Jenő 
Vili. o. t. kaplak.

7. K ovács László-alap után Tóth László VII. o. I. (az 
alapítványozó óhajtása szerint is) 100 koronát kapott.

8. Ulmer </á/?os-alap után Porubszky András IV. o. t. 
54 kor. 25 fillért.

9. Z ucker H enrik-alap után Bőhm Ignác VII. o. t. 80 
koronát.

10. D raskóczy  — B en k ő  alapból Dibáczy József Vili. o. t. 
100 koronát és Kőmi vés Sándor Vili. o. t. 75 kor. 91 fillért.

11. N ik e ls zk y  A/;<7o/-alap után Hook Gusztáv II., Bort- 
nyik György I., Breuer Jenő I. és Zsák Emil I. o. t. egyenként 
10 kor. 89 fillérben részesülnek.

12. N ik e ls zk y  La jos  alap után Soltész Kornél II. o. t. 
43 korona 93 fillért.

13. Balicz M ihály-alap után Pataky Béla és Marcsek 
János V. o. tanúlók egyenként 43 k. 9G fillérben részesülnek.

14. Groák Zsigmond-aVap után Eckerdl. Elek VI1. o. t. 
43 korona 94 fillért.

15. K ornstein  Ipnác-alap után Schönfeld Péter és Mu
rányi Kálmán V. o. t. egyenként 43 korona 97 fillért kaptak.

16. M á n yik  Jó zse l  — á leskó  Dorottya-alap után

— 84 —
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Mráz Mihály VI. o. t. Bábás József IV. o. t. egyenként 43 k. 
96 fillérben részesülnek.

17. Z s isk a —6'rá/-alapból Kálmán Ottó V. o. t. 23 kor. 
91 fill, Kovách László II. o. t. 20 koronát.

18. A ugusztiny i ./á«o,sr/7C-alapból Valent József V. o. 
42 kor. Nagy Ferenc Ví. o. I. 42 kor. és Styevó András VII.
o. t. 44 korona 20 fillért kaptak.

19. S zekere s  ./áwos-alapból Valent István VI. o. t. 26 
korona 38 fill. Valent Mihály 111. o. t. 26 korona 38 fillért.

20. K elln er  Illésné  alap illán Kovácsi Gyula IV. o. t. 
17 korona 54 fillért.

21. Dr. B ék és i Ignác-&\&\) után Kinctz Imre II. o. ta
nuló 16 koronát.

22. Özv. H udák Józse íné-alap után Novak Jenő V. o. 
tanúló 18 korona 57 fillért.

23. Szop  kő Alfréd- alap után Pollner Arnold (mint jó 
fizikus) Vili. o. tanúló 16 korona 46 fillért.

24. B a jú szkö i-alap után Bányász Endre 1. o. tanúló 8 
korona 78 fillért.

25. B urger M ihá/y-alap után Horváth Lajos II. o. t. 20 
korona 58 fillért.

26. M andel Abraham -alap után Schwarcz Sándor VIÍ.
o. t. 41 korona 16 fillért.

27. Özv. K ovács M ihály né-alap után Nagy István II.
o. t. 8 korona 24 fillért.

28. Stern  «/ew&alapítvány után Dániel Sándor VI. o. t. 
20 korona 68 fillért.

29. „Török Péter és neje R e m e n y ik  P au lina“-alap 
után Demjén Ferenc (ev. ref.) V. o. t. 43 korona 69 fillért.

30. Groska Jánosáé  rajzalapból Demeter László L, Tes
ter Antal I.. Hartslein Géza III., Sarkady Sándor III. o. t. 
10 — 10 koronát; Sípos Sándor IV., Mihovics Ferenc V., Nagy 
Pál VII.. Cukor József Vili., Hähnel Ferenc Vili. o. t. 20 20
koronái Végül Styevó András VIF. o. t. 20 korona 25 fillért, 
(összesen 160 korona 25 fillért.)

31. „B encs L ászló  em lékére  N yíregyháza  város 
á lta l te t t  ta nu lm ányi ju ta le m d ij-a lapít vány “ kanta
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tait Takács József (Mihály, nyíregyházi földmíves fia) III o t. 
kapta, az összeg 100 korona. — Első ízben osztatott ki.

32. A „ Jánószky  A n d rá s“ 1000 koronás és J á n ó szk y  
Andrásnó szül. H tin ko v szky  Z su zsa n n a  1000 koronás, 
1906. március ?' ín tett alapítványok kamatai a jövő tanévben 
oszthatók ki.

33. Dr H a i .ste in  S á n d o r  ügyvéd úr 10 koronás ado
mányát, mint jó gyorsíró, Eckerdt Elek VII. o. t. kapja.

F illéregyletből részesültek: Holik Sámuel I., Molnár Béla
I., Nagy István II., Hook Gusztáv II. o. tanúlók 10— 10 kor. 
Bálint István II. és Plech Aladár II. o. t. 30—30 kor. Gráf 
Dezső Ik, Martos János III., Bányász József IV., Lefkovics 
Herman IV,, Budaházy Menyhért IV., Bobonka Miklós V., 
Havas Andor V., Virág József VI. o. tanúlók 20— 20 korona. 
Papp Péter VII. o. t. 40 koronával, összesen 300 kor.

J u ta lo m kö n yveke t k a p ta k :  Sípos Ferenc I., Boér 
Ágoston II., Mikecz Ödön II., Hartstein Géza III , Vadász Pál III., 
Papp Zoltán IV., Zoltán Gyula IV., Hartslein Károly VI., 
Halasi Gyula VI. Jóny László VI. és Zoltán Béla VIt. oszt. 
tanúlók.

Az „Imit“ 20 darab kiadványát bocsátotta az intézet ren
delkezésére, ebből következők részesültek : Goldstein Jenő, Lef
kovics Ignác, Propper Sándor L, Kohn Imre, Sichermann Mór II., 
Harstein Géza, Vadász Pál HL, Blau Imre, Deutsch Lajos, 
Guttmann Sándor, Hoffmann Pál, Klein Ernő, Lefkovics Her
mann, Rosenthál György IV., Auspitz Márton, Flaszter Jenő, 
Friedmann Miklós, Róth József, Schönfeld Péter V., és Spira 
Imre VI o. tanulók.



Vili.

Tápintézet.

A most záródó iskolai évben ezen jótékony intézetünkbe 
46 tanúlót vettünk föl, kik közül 37 tanúló tíz, 2 tanúló 
kilenc, 2 tanúló nyolc, 2 tanúló öt, 2 tanúló négy, 1 tanúló 
egy hónapon át részesült az ebédből és vacsorából álló élelme
zésben, melyért fejenként és havonként 18 koronát fizetett in
tézetünk az élelmezést ellátó úrnőnek. A teljes évi díj 120 
korona volt (az első félévben a nagyobb létszám miatt 4 tanúló 
a teljes 90 koronát fizette), s így a ISO koronányi díjhoz min
den tanúlónál, ha végig részt vett az ellátásban, 60 koronát 
pótolt intézetünk. Teljes díjat, vagyis havonként 12 koronát 
fizetett 35 tanúló; 20 korona elengedésben részesült 1 tanúló, 
24 koronásban 1 tanúló, 30 koronásban 2 tanúló, 60 koro
násban 5 tanúló. Elengedés címén fizettünk 11 tanúló után 
484 koronát, ráfizetés címén 46 tanúló utón 2409 koronát; 
május 29-én a sóstói múlatságon 32 tanúló ebédjéért 51 '2 ko
ronát, tehát összesen kiadtunk a tanúlókért 2944 koronát és 
20 fillért. A vadásztársulat adományából, 34 kor. 50 fillérből, 
az igazgató a tanúlóknak márc. 15-én külön ebédet rendelt és 
a május 10-én történt szabolcsi kirándúlás alkalmával ellátá
sukhoz 4 kor. 20 fillért juttatott.

A bevétel, kiadás és vagyon részletes kimutatása jún. 10-én 
ime ez:

B e v é te l:
1. Pénztári maradvány, mint vagyon

1904—5. évről áthozva . . . 16770 korona 02 fillér.
2. Supplicatio-megváltásból a kőszegi

á. h. ev. egyház (1905. Vili. 8.)
4 kor..............................................  4 korona — fillér.

Átvitel; 16774 korona 02 fillér.
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Áthozat: 16774 korona 02 fillér.

3. 46 tanúló befizetése.......................
4. 1905. évi szünidei országos gyűj

tésből (6 könyvecskén) begyült
5. 1905 — 6. iskolai év elején helybeli

gyűjtésből......................................
6. Nyíregyháza város évi rendes se

gélye (1905. XI. 27.) . . . .
7. Adományok: Nyir. köles, segélyző-

egylet 30 kor., B. Hirsch M. egy
let 30 kor., Pataky István járás- 
biró 5 kor., Nyíregyházi általános 
hilelintézet 20 kor., Nyíregyházi 
gazdasági és kér. hitelint. 50 kor.

8. Kamatok: főgimnáziumtól kölcsön
után egy évre 225 kor., táp in 
tézeti alap után egy évre 340 
kor., pénzintézetektől (1905 VI. 
30. és XII. 31.) 56'k05. .

4622 korona — fillér.

1519 korona 41 fillér. 

311 korona 22 fillér. 

100 korona — fillér.

135 korona — fillér.

1131 korona 05 fillér.
Összesen : 24592 korona 70 fillér.

K ia d á s :
1. 46 tanuló 10 hónapi élelmezése . . 7605 kor. — fillér.
2. 32 tanúló majálisi ebédje á 1 kor. 60 fill. 51 kor. 20 fillér.
3. Vegyes k ia d á s o k ................................. 101 kor. 68 fillér.

Összesen : 7757 kor. 8S fillér.

V a g yo n :
1. Bevételek és kiadások különbsége . 16734 kor. 82 fillér.
2. 5 tanulónál kinn levő tápintézeti díj 90 kor. — fillér.

összes vagyon: 16824 kor. 82 fillér.
A vagyon majdnem I élj es összegében három nyíregyházi 

pénzintézetben van elhelyezve.

p H -H



Könyv- és szertárak.

A) Tanári kö n yv tá l.

A tanári könyvtár a folyó iskolai évben vásárlás útján a 
következő művekkel gyarapodott:

Vadnay Károly: Irodalmi emlékek, 1 k. Sebestyén Gyula: 
A magyar honfoglalás mondái, It 1 k Majland Oszkár: Szé
kelyföldi gyűjtés, 1 k Trombetti, Alfredo; L’unita d’origine del 
linguaggio, 1 k. Karenovics József: Zrínyi Miklós költészetünk
ben, 1 k. A. Gellii: Noctium Atticarum libri XX Ed. Hosius, 
T — II. 2 pld. 4 k. Martialis: Epigrammaton libri Ed Gilbert,
2 pld. 2 k. Huttkay Lipót: Mikes Kelemen törökországi levelei, 
1 k Tóth Béla: Szálló igék lekszikona, I k. Weszely Ödön: 
A grammatika szerepe a paedagogiában, 1 k Krammer József: 
A lecketanulás és a szorgalom, 1. k Báró Prónay—Stromp: 
Magyar evangélikus egyháztörténeti emlékek, 1 k. Luther Márton 
művei, II. 1 k Raffay Sándor; Újszövetségi apokrifusok, 1 k 
Payott—Weszely: Az akarat nevelése, 1 k. Biblischer Spruch
register, I k Unsere Kirchenliederdichter, I —IV. 4 k. Heubner,
H. L : G. Buchner’s Hand-Concordanz, 1 k Balás Károly: 
A népesedés, 1 k Kraemer H : Das XIX Jahrhundert in 
Wort und Bild, III—IV. 2 k. Compagni—Rátz: Krónika 1280 — 
1312, 1 k Jordanes—Bokor: A gótok eredete és tettei, 1 k. 
Beöthy Zsolt: A művészetek története, I. 1 k Kertész K 
Róbert: Képek Ázsia keletéről, 1 k Diner—Dénes: Lionardo 
da Vinci, 1 k Malonyay Dezső: A fiatalok, I. k Wollanka: 
József: Raffael, I k. Escott —György E.: A mai Anglia, 1 k. 
Kidd-Geöcze S.: Társadalmi evolúció, 1 k. Valerii Maximi: 
Factorum et dictorum memorabilium libri IX. Ed C. Kempf,
3 pld. 3 k. 0. Gruppe: Griechische Mythologie und Religions

IX .
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geschichte, 2-te Hälfte, 3 Lief. 1 k Kossuth Lajos: Beszédei, 
I 1 k. Richter Aladár; Egy magyar természetbúvár úti napló
jából, II. 1 k. A műveltség könyvtára, II—III 2 k. ITanusz 
István: Fűben-fában, 1 k. Ilosvay Lajos: Bevezetés a szerves 
chemiába, I. 1 k Szutórisz — Klein : A növényvilág és az ember, 
1 k. Than Károly: A kísérleti chemia elemei, II. 1 k. Szitnyai 
E.: A hibás gondolkodás, 1 k. Legányi Gy.: Az oktatás egész
ségtana. 1 k Acsády I . : A jobbágyság története, 1 k Bogdánfy 
Ödön: Hidraulika, I—II. 2 k. Simonyi Zsigmond: Középiskolai 
műszótár, 1 k. Némelhy Géza: A római elegia, 1 k. Sarbó 
Artúr: A beszéd, 1 k. Beöthy Ákos: A magyar államiság fej
lődése, küzdelmei, III. 1 k II. Rákóczi Ferenc: Önéletrajza. 
Főid Dómján E. 1 k. Corpus Juris Ilungarici 1902— 1903. 
1 k. Vértesi Károly: Spanyolország és Portugálba, 1 k

Összesen 6 1 kötet.
Könyvek vásárlására G89 kor. 3(5 fillért, köttetésére 80 kor. 

50 fillért fordítottunk

Ajándékok:
A nmélt. kultuszminisztériumtól: A Rovartani Lapok 

V—X. évfolyama, 6 k.
Szlaboczky Imre tanár úrtól:
Természettudományi Közlöny VII —XXXVII. évfolyama. 

Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz, I—-LXXIX. 
Népszerű természettudományi előadások, 20 (üz. A természet 
könyve, 20 fűz. G. Heck: Naturhistorische Tafeln, 1 k. Magyar 
Könyvtár 66., 149, 164, 183. sz. Ambrus Szauter: Torna
tanítás, 1 k. R. Brendell : Botanische Modellen, 1 k. Galgóczi — 
Farkas: A kertészet kézikönyve, 1 k. Fekete — Illés: A köz
erdész, 1 k. Madarász Gyula: Magyarországi madarak, 1 k. 
Schoedler Fr. : A természet könyve, 1 k. A Magyarországi 
Kárpátegyesület Évkönyve, V. évf. Schauplatz der Schöpfung, 
1 k. Margó T .: Általános állattan, 1 k. Füssy T : Xlll Leo 
pápa, 1 k. Vahot Imre: Emlékiratai, 1 k. Természettudományi 
értekezések, 2 fűz. Emericzy Géza : Számtani vezérkönyv, 1 k.

Porubszky Pál tanár úrtól :
A „Századok“ 1901 —1904, évfolyama.
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Inczédy Lajos várni, levéltáros úrtól:
Kaciány Géza: Magyar vértanúk könyve, 1 k.

Zoltán Lajos debreceni levéltáros úrtól, mint szerzőtől: 
Debrecen a török uralom végén, 1 k.

Réz Mihály úrtól, mint szerzőtől : 
íVlagyar fajpolitika, 1 k.

Singer és Wolfner-cégtől:
Detto-Horváth : Horatius és kora, 1 k. Zalár J . : Költeményei,
3. k. Gyalui F .: Legkedvesebb könyveim, 1 k. Vajda J : Ma
gyarság és nemzeti önérzet, 1 k.

Az Athenaeum könyvkiadó-hivatalától:
Acsády J .: A magyar birodalom története, I— Ih 2 k 

Cserhalmi Samu úrtó l:
Az „Egyetemes Philologiai Közlöny“ 1906. évi folyama.

Jóba Elek úrtól:
A „Nyirvidék“ 1906. évi folyama.

Ezeken kívül a magyarországi középiskolák értesítőik csere- 
példányait, a könyvkiadó cégek pedig a szaktanárokat érdeklő 
iskolai kiadványaikat küldték meg iskolánknak.

A nemeslelkű tanügybarátok fogadják ez úton is intézetünk 
hálás köszönetét.

Előfizetés útján járnak a következő folyóiratok és folyta
tásokban megjelenő munkák:

Akadémiai Értesítő. Állattani Közlemények. A rajz. Arehaco- 
logiai Értesítő. Archaeologiai Közlemények. Athenaeum. Az 
Alkoholizmus. Budapesti Szemle. Egészség (ingyen). Emlékbe
szédek a Magyar Tudományos Akadémia elhúnyt tagjairól. 
Etlmographia. Evangélikus Családi Lap. Evangélikus Őrálló a 
Hivatalos Közleményekkel. Értekezések a bölcseleti tudományok 
köréből. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. Érte
kezések a társadalmi tudományok köréből. Értekezések a 
történeti tudományok köréből. Földrajzi Közlemények. Föld
tani Közlöny a Földtani kiadványokkal. Gyakorlati Paeda
gogia. Gyámintézet. Herkules (ingyen) Hivatalos Közlöny. 
Irodalomtörténeti Közlemények. Magyar Gazdaságtörténelmi 
Szemle. Magyar Khemiai Folyóirat. Magyar Nyelv. Magyar 
Nyelvőr. Magyar Paedagogia, Magyar Történeti Életrajzok. Mathe-
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raatikai és Természettudományi Értesítő. Mathcmatikai és Ter
mészettudományi Közlemények. Magyar Tudományos Akadémiai 
Almanach Növénytani Közlemények Nyelvtudományi Közlemé
nyek. Oklevélszótár. Országos Középiskolai Tanáregyesületi 
Közlöny. Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. Régi Okiratok és 
Levelek Tára. Századok. Természet. Természettudományi Köz
löny a Pótfüzetekkel. Tornaügy. Történelmi Tár. Urania. Vasár
napi Újság. Zeitschrift für den evang. Religions Unterricht.

Továbbá: A Luther-társaság kiadványai. Nyelvészeti füzetek.
Előfizetésre kiadtunk 310 kor. 09 fillért.
Összes kiadásunk könyvek vásárlására, folyóiratok előfize

tésére s ezek köttelésére 1232 kor. 04 fillér.
A tanári könyvtár állománya, a folyó évi gyarapodással 

együtt: 2001 mű 4482 kötetben, 23,248 korona 50 fillér ér
tékben.

B) Ifjúság i k ö n y v tá r .
Az ifjúsági könyvtár számára vétel ólján a lolyó iskolai 

évben a következő munkákat szereztük:
Régi Magyar Könyvtár 1 — XIX. 19 k. Báró Kemény Zs.: 

Özvegy és leánya. 1 k. A rajongók. 1 k. Zord idő. I k. Gyulai 
P .: Emlékbeszédek 1 k. Shakspere: Összes színművei. 6 k. 
Radó A.: Idegen köllők albuma. 1 k. Kisfaludy K.: Iréné. 1 k. 
Beöthy Zs.: Széchenyi és a magyar költészet. I k. Schiller: 
Költeményei. Ford. Dóczi L. 1 k. Heine: Dalok könyve. Ford. 
Endrődi S. I k. Vértesi K.: Az éjféli nap országában. 2 k. 
Fáy A : Meséi és Aphorismái. 2 k. Sonnenfeld Zs.: Lenau 
Miklós élete és művei I k. Mutschenbacher V.: A kereskede
lem története. I k. D. Németh P . : A Quarnero vizein. 1 k. 
Köpetzi Boóz A.: A szendi Robinson. 1 k. Remach — Lázár: 
A művészet kis tükre. 1 k Moliére : Vígjátékai 12 k Csíky G .: 
Cifra nyomorúság. 1 k. Erdély VI — IX. évf. 4 k. Comenius Á : 
Világ útvesztője. 2 'k. lncze L .: Költeményei. 2k Brankovies Gy.: 
A magyar szabadságharc története. 1 k Heltai G.: Ezópusi 
meséi. 1. k. Arany J . : Kisebb) költeményei. 1 k. Shakspere: 
Lear király. I k. Gyulai P. Vörösmarty életrajza. 1 k. Nagy M.: 
Magyarország képekben. 1 k. Jules Verne: A rejtelmes sziget.



1 k. Grant kapitány gyermekei. 1 k. A zöld sugár. 1 k. Tizenöt 
éves kapitány. 1 k. A kárpáti várkastély. 1 k. Egy úszó város.
1 k Sándor Mátyás. 2 k. Slrogoff Mihály utazása. 1 k. Üt hét 
a léghajón. 1 k. Három orosz és három angol. 1 k. Utazás a 
holdba. 1 k. Gőzház 1 k Dél csillaga. 1 k Ox doktor eszméje.
1 k Húszezer mértföld a tenger alatt. 1 k. Utazás a föld körül 
80 nap alatt. 1 k. Gascabel Caesar. 1 k. Hankó V : Universum. 
1 k Simonyi J .: Idegen népek közt 1 k Radó V : Gróf Be- 
nyovszky Móric. 1 k. Gaál M.: Siralmas Erdély 1 k Tóth S : 
Az utolsó kuruc. 1 k. Thomas-Fésüs: A legnevezetesebb talál
mányok 2 k. Stanley: Utazásai. 1 k Házi kincstár. I—V. 5 k. 
Szabolcska M : Újabb versei. 3 k Lamb M : Shakespere mesék. 
I 1 k Mika S.: Magyar történeti olvasókönyv. I. 1 k Hankó- 
Szterényi: Természettudományi olvasmányok. 2 k. Magyar 
Könyvi ár 37 k. Kiselejtezett munkák pótlására 34 k. Összesen 
179 kötet.

Ajándékok:
Ferenczy Zs. I : Magyar irodalom- és tudománytörténet 

1 k. Budapesti árvízkönyv. I k Pákh A : A magyar ember 
könyvtára. II—IV. 3 k (Aj Bergstein B Vili. o t )  3 darab 
iskolai könyv. (Aj. Bihari M. úr.)

Az ifjúsági könyvtár állománya a folyó évi gyarapodással 
együtt: 2185 kötet.

A segélykönyvtár tankönyveinek száma: 1020 kötet.
Könyvek vásárlására kiadtunk: 286 kor. 80 fillért, könyv

kötésre: 182 kor. 94 fillért, összesen: 469 kor. 74 fillért.

C) R n jz  szer t ár.

Az 1905 — 6. tanévben rajzszertárunk a következő szem
léleti tárgyakkal (mintákkal) szaporodott: eke taligával (12 kor.), 
targonca (5 kor.), nagy kút kerékkel (14 kor. 50 fillér), kézzel 
hajtó köszörű (8 kor.), székely kapu (IS kor.), kis kerék (2 kor.). 
Kitömött madarak: gyurgyalag (8 kor. 50 fillér), repülő ha
lászka (8 kor.), szarka (6 kor.), csörgő kacsa (10 kor.). Össze
sen 92 korona értékben.
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Ajándék folytán szaporodott még a szertár 3 drb tömött 
madárfejjel, 1 darab vas-mintatartó állvánnyal és 1 drb üve
gezett min latartó kerettel. A tárgyakat a szaktanár ajándékozta.

D) T erm észe tra jz i szertár.

A já n d éko zo tt tárgyak és ajándékozók:
1. Golyvás négyfog (Tetrodon hispidus). Dr. Hoffmann 

Móric ügyvéd úr.
2. Lazarovits Lajos Vili. o. tanuló egy fosil-tárgyat a Tisza 

medréből.
3. Kókuszdiótermés. Oláh Elek IV. oszt. tanuló.

Faliképek:
15 darab fényképfelvétel a Központi Kárpátokból. Ferenczi 

Miksa úr ajándéka.
M egvéte ttek  folytatólagosan a Pfurtscheller-féle állattani 

anatómiai falitáblák magyarázó szöveggel és rudakkal; éspedig
1. Apis mellifica. 2. Astacus fluviatilis. 3. Hirudo medi

cinalis. 4 Euspongilla officinalis.

E) T ornászéi tár.
Vétel ú tján:

1 db mászópóznagyűrű-állvány a játéktérre
2 db nyujtóoszlop a játéktérre - 
Kivitel, felállítás -
2 db ugrónád - - - - - -

Összesen :
A já n d ék  ú t já n :

126 K — f. 
GO K — f. 
50 K — f. 

2 K 60 f. 
238 K 60 7.

8 db. keztyü, 9 
váshoz.

db. kard, 2 db. tőr, 5 db. fejvéd kardvi- 

É rettségi v iz s g á la t .
Érettségi vizsgálatra jelentkezett 46 tanuló; és pedig a 

Vili. osztályt ez évben végző 43 nyilvános tanu 'ó; kellő olyan, 
aki az 1905-ik évben eredménytelen írásbeli érettségi vizsgálat 
után az érettségi vizsgálat ismétlésére utasíttatott; egy olyan, aki 
az 1904 —5-ik iskolai év végén a Vili osztályban elégtelen 
érd emj egye t kapott.



A vizsgálóbizottság elnöke, Martinyi József, nyug. főgímn. 
igazgató, időközben — gyengélkedése miatt — tisztségéről 
lemondván, az elnöki tisztet Geduly Henrik nyíregyházi ág. h 
ev. lelkész töltötte be. A tanügyi kormányt dr Szlávik Mátyás 
eperjesi theol. akadémiai dékán-tanár képviselte

A vizsgálatok Írásbeli része május hó 21 23. napjain
folyt le; a szóbeli vizsgálatokat pedig junius 10—15 napjain 
tartottuk meg.

Az elnök a következő írásbeli feladatokat tűzte ki:
a) A magyar nyelvből:
A magyar irodalom, mint a nemzet politikai küzdelmeinek 

részestársa.
b) A latin nyelvből magyar fordításra :
„Damokles kardja.“
(Gic. Tuse, disput. Y. 21—22.)
c) A mennyiségtanból:
Valaki 13 Va éven át minden félév végén 320 koronát 

helyez el a pénzintézetben, mely ezen betétekért 4V2%-ot 
fizet. A 13 V2 év elteltével a megnőtt összeg 4 1/4 % mellett 
félévi kamatozással tovább nő 10 éven keresztül. Az így össze
gyűlt vagyonból a rákövetkező 15 évre 4 %  mellett mily ösz- 
szegű harmadévvégi járadékot lehet biztosítani ?

2. Valamely háromoldalú egyenes hasáb alapjának területe 
724*8 dm2, az alap két szöge: 73° 19 40 ' és 41° 51 40"; a 
hasáb magassága az alaplap köré és beleírható kör átmérőjé
nek számtani közepe. Mily nagy e hasáb térfogata és összes 
felülete?

A vizsgáló bizottság az Írásbeli dolgozatok alapján 42 ta
nulót bocsátott szóbeli vizsgálatra Ennek eredménye:

Jelesen  feleltek meg a követelményeknek négyen, és 
pedig Dibáczy József, Kállay Rudolf, Kovács Zsigmond, Pollner 
Arnold.

Jó l feleltek meg tizennégyen, ezek: Bergstein Béla, Blum 
Béla, Budaházy Miklós, Erdőhegyi Lajos, Erdős Rezső, Fodor 
Ferenc, Holló Géza, Kálnay Zoltán, Kőmíves Sándor, Lazarovils 
Lajos, Mandel András, Paulay Gyula, Spitz Imre Vigh Barna

- 95 —
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É re ttn e k  jelentetett ki tizennégy ifjú.
Két hó múlva teendő javító vizsgálatra ulasíttatott egyes 

különböző tárgyakból nyolc; az érettségi vizsgálat ismétlésére 
utasíttalott írásbeliek alapján négy, szóbeli alapján kettő.

Itt. is megjegyzem, hogy ez évben a javító- és pótló-érett
ségi vizsgálatok szeptemberben és decemberben lesznek nálunk.

A tiszai ág. h. evang. egyházkerület összes főgimná
ziumaiban javítóvizsgálatra utasított ifjak a helybeli ág. h. ev. 
főgimn igazgatójánál jelentkezzenek mielőbb.

A pótló Írásbeli szeptember hó 10,11., 12-én a szóbeli vizs
gálat 17-én reggeli 8 órakor veszi kezdetét.

Egyéb vizsgála tok: Vallástanból az ág h. ev. tanulók 
közül a Vili. osztálybeliek május hó 9-én, a többi tárgyakból 
14—18-án vizsgáltattak meg A róna. és gör. kath VII—Vili. o- 
vallástani vizsgálata junius hó 7-én, az ev. reform VII — Vili o. t 
junius 12-én, az izraelitáké 11-én történt meg.

Az I —Vll. osztályok vizsgálatait junius hó 1 1 -tői kezdve 
28-ig bezárólag minden tantárgyból külön-külön tartottuk meg

A tanévet junius hó 26-án, kedden délelőtt évzáró 
ünnepéllyel fejeztük be.

É rettség i v izsg á la to t t e t t  ifjak em lékalapja.
Függetlenül attól az üdvös mozgalomtól, felhívástól, mely 

Budapesten dr. Liebermann Leó egyetemi tanár, elnök, és 
dr Friedrich Vilmos, kir tanácsos, egyetemi m. tanár, ügyve
zető igazgató aláírásával május hó 25 én jelent meg s érkezeit 
hozzám, már előbb elhatároztam azt, hogy az eltávozó ifjúságot 
(Vili. o. érettségi vizsgálatot tett ifjakat) a psychologiai oktatás 
keretén belül magam is, de az iskolai orvos útján is, felvilá
gosítom mindarról, amit az O rszágos véclöegyesület a 
nem i betegségek elten  való működésében tervbe vett

Megdönthetetlen igazság az, hogy h a zá n k  jövendő  n e m 
ze d ék én e k  életreterm ettsége, boldogulása függ ebbeli 
m  űködésünk sikerétől.

Ezen hazafias és emberies hivatásnak feltétlenül megfelelni 
igyekezem tanártársaimmal együtt. A felhívás 2-ik pontját is 
teljesen helyeslem.
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Éppen ez okból az érettségi vizsgálatok befejeztével szo

kásos ifjúsági lakoma megtartásáról ltjainkat lebeszéltem s e 
helyett arra buzdítottam, hogy az ott elfecsérlendő összeg egy 
kis részét fordítsák nemes, humanus, jótékony célra. így jött 
létre az ú. n. „Érettségi v izsgá la to t te t t  ifja k  em lékalapja

Az e célra kibocsátott ívre a következő' ifjak jegyezték fel 
neveiket s adományaikat: Bergstein Béla 5 K, Kovács Zsigmond 
5 K, Mandel András 5 K, Dibáczy József 5 K, Snopper Antal 
4 K, Kőmi vés Sándor 5 K, Spitz Imre 5 K, Pollner Arnold 5 K, 
Holló Géza 5 K, Pintér Géza 5 K, Ruzicska Jenő 5 K, Erdő
hegyi Lajos 5 K, ifj. KáJnay Zoltán 5 K, ifj. Kállay Rudolf 
10 K, ifj Paulay Gyula 5 K, Manheimer Ármin 5 K

Egyéb feljegyezn i valók .
1. Az 1905. évi junius hó 28 — 29-én Tokajban dr. Meskó 

László tiszavidéki ág. h. evang. egyházmegyei felügyelő és 
Materny Lajos debreceni lelkész, főesperes kettős elnöklete alatt 
tartott gyűlésen résztvett az igazgató és dr. Vielórisz József 
tanácsjegyző a tanártestület képviseletében; a kormányzó taná
csot maga az elnöklő felügyelő, továbbá Martinyi Józseí főgimn. 
h. felügyelő képviselték; ugyanezen gyűlésen jelen voltak a 
a tanártestület tagjai közül Mészáros Ferenc egyházmegyei pénz
táros, és egyházunk kiküldötte, Adorján Ferenc egyházi jegyző is.

2. Az 1895-ben érettségi vizsgálatot tett ifjak 10 éves talál
kozása julius hó 2-án történt meg

3. A tiszai ág. li. evang. egyházkerületi közgyűlés s ezt 
megelőzőleg a „Kerületi tanári értekezlet“ Miskolcon julius hó 
18—21. napjain folyt le. Ezalkalommal az igazgató a püspök úr 
Öméltóságának megbízásából kidolgozta és referálta a kerület
beli jogakadémia és középiskolák 1894—5-ik tanévi állapotáról 
szóló jelentést.

4. 1905 évi szeptember hó 25-én tanártestületünk őszinte 
részvéttel osztozol!, a szomszédos nagykállai állami gimnázium 
tanártestületének gyászában. Ugyanis ez intézet igazgatója, 
Schurina István, aki ugyané hó elején lépett nyugalomba, 
24-én jobblétre szenderült. A temetésen résztvettek: az igaz
gató, Ellscher Simon. Kozák István és Porubszky Pál tanárok,

7
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kik az elhunyt igazgató ravatalára koszorút tettek le. Nyugodjék 
csendesen!

5. Gazdag aratása volt a halálnak az ország tanügyi 
férfiai között a lefolyt tanévben. Tanártestületünk mindenkor 
részvéttel vette tudomásul az elköltözött kartársak halálát. Béke 
poraikra !

0. Az Urania  tudományos színház október hó 23-án 
a „Balaton és vidéke“ cím alatt ifjúsági előadást tartott a vá
rosi színházban ; ez előadáson ifjúságunknak másfélszáz főnél több 
tagja jelent meg.

7 Az igazgató képviselte iskolánkat az „Ág h. evang. Orszá
gos Tanáregyesület“ megalakulása tárgyában 190Ö. évi november 
4-én Budapesten tartott népes előértekezleten hol a tanácsko
zásra egy begy ült karlársak bizalmából az elnöki tisztet töltötte be

Ugyanő vett részt a tiszai ág. h. evang. egyházkerület 
tanári értekezletén, Budapesten, és az Egyetemes közoktatási 
bizottság ülésében.

8 Adorján Ferenc megjelent a Luther Társaság iro
dalmi választmányának ülésén Budapesten, november 7 — 8-án.

Ugyanő küldetett ki az egyházkerület képviseletében Iglóra 
az ág. h. cv. Vili o tanulók vallásiam vizsgálatának vezetésire.

9 A tanártestület 7 tagja a zombori (Bács-Bodrogmegye) 
evang missziói kör részére hét koronát küldött nov. 14-én.

Ugyancsak 14 koronát küldöttünk március 10-én a 
Garattá által Eperjesen 1687-ben kivégzett vértanúk emlékét 
megörökítő emléktábla előállítási költségeihez.

10. Ez év tavaszán Halácsi Antal budapesti tornatanár 
bemutatta ifjúságunk előtt az általa feltalált 7 «/’«/-játékot. 
A bemutatás igen kedvező benyomást hagyott hátra mindnyá
junkban, de művelőkre eddig közöttünk nem talált. A bemu
tatásért 20 körömit fizettünk.

11. A kisvárdi áll. segélyezett községi polgári fiú- s vele 
kapcsolatos leány-iskola növendékei május közepén Wer
ner Gyula igazgató s mindkét iskola tanítótestületeinek vezetése 
alatt, látogatták meg városunkat A lelkes fiatalság szép ünne
pet rendezett a Bessenyei szobra előtt s annak lábaihoz tette 
le koszorúját. Majd a Sóstóra vonúlt a szépszámú csapat, hol
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testületünk számos tagja is megjelent a szomszédos tanártes
tület üdvözletére és liszleletére. Kívánatos volna, hogy a megye
beli tanintézetek barátságos érintkezése a jövőben is fenma- 
radjon s előzetesen értesítsük egymást a tervezett látogatás 
alkalmából.

12. Ifjúságunk dalosköre és számos tagja sikerrel műkö
dött közre junius 17-én az erdei Erzsébet-ligetben a helybeli 
nőipariskola vezetősége és növendékei által rendezett Tulipán
ünnepélyen.

T



X.

A főgimnázium! tanulók névsora.

I. OSZTÁLY.
O sztályfő: Zimmermann Rezső.

Angyal Béla, rk. szül. 1893. Gégény, Szabolcsmegye.
Antal Lajos, ev. szül. 1893. Nyíregyháza.
Balla Ferenc, ref. szül. 1393. Dombrád, Szabolcsmegye.
Bán István, ref. szül. 1891. Nyírbátor, Szabolcsmegye.

5 Bányász András, rk. szül. 1891. Nyíregyháza.
Bortnyik István, ev. szül. 1895- Kölese, Szatmármegye.
Breuer Jenő, ev. szül. 1892. Fiume.
Breuer József izr. szül. 1895. Ujf'ehértó, Szaholcsmegye.
Broda András, ev. 1892. szül. Nyíregyháza. Vizsgálatot nem tett. 

10 Gzipszer Béla, izr. szül. 1895. Oros, Szabolcsmegye.
Czirka Gyula, ref. szül. 1893. Nyíregyháza.
Demeter László, ref. szül. 1891. Nyíregyháza.
Ehrenreich Kálmán, izr. szül. 1895. Nyíregyháza.
Eördögh Károly, ev. szül. 1891. Nyíregyháza.

15 Faragó Ferenc, ref. szül. 1895. Nyíregyháza.
Fekete Gyula, ref. szül. 1893. Nyíregyháza.
Fleiner Jenő, izr. szül. 1895. Nyíregyháza.
Forin Viktor, gk. szül. 1893. Nyíregyháza, ismétlő.
Fráter Iván, ref. szül. 1891. Nyíregyháza.

20 Führer Albert, izr. szül. 1895. Nyíregyháza.
Gajdos Sándor, rk. szül. 1892. Nyíregyháza.
Goldstein Jenő, izr. szül. 1895. Nyíregyháza.
Gomba László, ref. szül. 1891. Rakamaz, Szabolcsmegye.
Gróman László, rk. szül. 1895. Hugyaj, Szabolcsmegye.

25 Halász János, rk. szül. 1891. Kékese, Szabolcsmegye.
Holik Sámuel, ev. szül. 1895. Nyíregyháza.
Juhász János, rk. szül. 1895. Királyháza, Ugocsamegye.
Kopcsó János, ev szül. 1893. Nyíregyháza.
Kőmives Kálmán ref. szül 1895 Nyíregyháza.

30 Kürthy László ref. szül. 1895. Beregszász, Beregmegye 
Läufer Imre, izr. szül. 1895. Nyíregyháza.
Lefkovits Ignác izr. szül. 1895. Nyíregyháza.
Lenhorn Imre, izr. szül. 1895 Nyíregyháza.
Lipovniczky Gábor, rk. szül. 1896. Miskolc.

35 Liskán István, ev. szül. 1894 Nyíregyháza.
Maleskovics Lajos rk. szül. 1893. Nyáregyháza.
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Malinyák Mihály, gk. szül. 1892. Nyíregyháza.
Mayer István, rk. szül. 1894- Nyíregyháza.
Márkus Balázs, ev. szül. 1895. Nyíregyháza.

40 Mikecz Kálmán, ref. szül. 1895. Nyíregyháza.
Molnár Béla, ref. szül. 1894. Vaja, Szabolcsmegye.
Murám i András, rk. szül. 1894. Nyíregyháza.
Naményi Sándor, ref szül. 1895. Nyíregyháza.
Orbán Balázs, ev. szül. 1896. Nyíregyháza.

45 Orsovszky Béla, rk. szül. 1894- Nyíregyháza.
Paizs József, ref. szül. 1894. Nyíregyháza.
Papp Ferenc ev. szül. 1893. Nyíregyháza.
Pataky László, ev. szül. 1894. Gyulaháza, Szabolcsmegye.
Pethő Gábor, ref. szül 1892 Kemecse, Szabolcsmegye.

50 Prékopa László, ev. szül. 1894 Nyíregyháza.
Propper Sándor, izr. szül 1893 Nyíregyháza 
Rothmann Jenő. izr szül 1895. Oros, Szabolcsmegye 
Rúzsa László, ev szül 1894 Nyíregyháza 
Sarkadi István, izr szül 1895. Nagykároly, Szatmármegye 

55 Sesztay László, gk szül 1893. Nyíregyháza 
Simkó Pál, ev szül 1893 Nyíregyháza.
Sípos Ferenc, ref szül 1895. Nyíregyháza
Stein József, Mór fia, izr szül 1893 Nyíregyháza
Stein József, Sámuel fia, izr. szül 1895. Nyíregyháza.

60 Szikszay Gábor, ref szül. 1896. Mándok, Szabolcsmegye
Szuhózsa László, gk. szül 1894. Sátoraljaújhely, Zemplénmegye. 
Támba János, gk. szül 1895. Erdőszáda, Szatmármegye.
Tester Antal, ref szül. 1894 Nyíregyháza 
Tomasovszky Lajos, ev szül 1894 Nyíregyháza 

65 Tóth Pál, gk. szül. 1893 Nyíregyháza
Tulács Zoltán, rk. szül 1894. Nyíregyháza, ismétlő 
Vajda László, izr. szül. 1894. Nyíregyháza 
Varga László, ev szül 1894. Nyíregyháza 
Várady István, ref. szül. 1894. Gáva, Szabolcsmegye 

70 Vertse Miklós, rk szül. 1895. Kolozsvár,
Windt Gyula, izr. szül 1895. Nyíregyháza 
Zsák Emil, ev. szül. 1895 Nyíregyháza

Magántanuló]!,:
Bistey Sándor, rk. szül 1895 Fástanya, Szabolcsmegye 
Bleuer Pál, izr szül 1895 Ibrány, Szabolcsmegye 

75 Boér Vilmos, rk. szül 1895 Vác, Pestmegye, vizsgálatot nem tett. 
Csépke Andor, ref. szül 1894 Nyirmada, Szabin , vizsgálatot nem tett 
Gsépke Béla, ref. szül 1895 Nyirmada, Szabm , vizsgálatot nem tett. 
Fehér László, izr. szül 1895 Nyírbátor, Szabolcsmegye 
Friedmann Ervin, izr szül 1895 Nyirmada, Szabolcsmegye 

80 Fried Sándor, izr szül 1894 Nyirmada, Szabolcsmegye.
Herskovics Dezső, izr szül 1895 Nyíregyháza 
Hornyák József, ref szül 1893 Halász, Szabolcsmegye.
Horváth Jenő, rk szül 1894 Bérezel. Szabolcsmegye 
Kiss Lajos, ref szül 1896 Czegléd, Pestmegye 

85 Mitternacht Miklós, izr. szül 1893 Nyíregyháza, ismétlő.
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Szekeres Ferenc, ev szül. 1895 Nyíregyháza.
Takács Sándor, rk. szül 1895 Debreczen, Szabolesmegye.
Weisz Miklós, izr szül 1895. Nyirbéltek, Szabolesmegye.

Kilépett:
Vas Mihály, ref. szül 1894 Gégény, Szab., magántanuló vizs nem tett 

90 Zinner Gy., izr. szül. 1896. Királyhelmec, magántanúló, vizs nem tett

Összesen: 90.

II. OSZTÁLY.
Osztályfő: Dr. Vietórisz  József.

Bajdik András ev szül 1892 Nyíregyháza
Baksa Lajos, ref. szül 1893- Nyíregyháza
Bata Sándor, rk. szül. 1893. Ókanizsa, Bács-Bodrogmegye
Bálint István, ref. szül. 1892. Nyíregyháza.

5 Bergstein Sándor, izr. szül 1894 Nyíregyháza 
Berta Gyula, rk szül 1893 Andocs, Somogymegyo 
Blau István, izr. szül 1894 Nyíregyháza 
Boér Ágoston, rk szül 18J3 Vác, Pestmegye.
Boér Tibor, rk szül 1892. Budapest 

10 Britz Sándor, izr szül 1894. Nyíregyháza.
Bukna István, rk szül 1893 Zsolna, Trcncsénmegye 
Deutsch Miklós, izr szül 1893 Nyíregyháza 
Domokos Zoltán, izr szül 1895 Nyíregyháza.
Ferenczi Béla, izr szül. 1894. Nyíregyháza 

15 Fisch Sándor, izr. szül 1895. Nyírcsászári, Szatmármegyo 
Fuchs Károly, izr. szül. 1894 Nyíregyháza 
Gincsai András, ev szül. 1892 Nyíregyháza 
Glück Géza, izr. szül 1894 Nyíregyháza 
Gráf Dezső, ev. szül. 1894. Nyíregyháza.

20 Grósz Dezső, izr szül 1894 Nyíregyháza 
Gurbán Béla, gk szül. 1893 Nyíregyháza.
Hegedűs Zoltán, izr. szül. 1894- Nyíregyháza.
Hoffmann Ferenc, izr szül. 1894. Nyíregyháza 
Hoffmann László, izr szül 1894 Nyíregyháza.

25 Hogyan Péter, ev szül 1892 Nyíregyháza.
Hook Gusztáv, ev. szül. 1894. Nyíregyháza 
Horváth Lajos, ref. szül 1891 Nyíregyháza 
Juhász Mihály, ev. szül 1894 Nyíregyháza.
Kaposi Ferenc, ref. szül. 1892. Nyíregyháza 

30 Katz Ernő, izr szül. 1893. Pazony, Szabolesmegye 
Kmetz Imre, rk szül 1894 Sadagora, Bukovina.
Kohn Imre, izr szül 1894 Tárcái, Zemplénmegye 
Kovách László, ref. szül. 1894- Nyíregyháza 
Kovács Béla, ref. szül 1893 Nyíregyháza
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35 Kovács Gyula, gk szül 1893. Balkány, Szabolcsmegye 
Kozák Ernő, rk. szül 1893 Kótaj, Szabolcsmegye.
Krayzcll Zoílán, cv szül. 1894 Töketerebes, Zemplénmegye 
Kricsfalussy Béla, rk. szül. 1895 Budapest 
Lengyel József, ref szül. 1893 Tiszaszentmárton, Szabolcsmegyi 

41) Lőjek József, ev szül 1893 Nyíregyháza
Makovits Elemér, rk szül 1893 Kislelek, Csongrádmegyc 
Margel Simon, izr. szül 1889. Láncút, Galicia 
MáLyánszki József, ev szül 1893. Nyíregyháza.
Mikecz Ödön, ref. szül 1894 Nyíregyháza.

45 Nagy István, ref. szül 1893 Nyíregyháza.
Nagy László, ev szül 1894. Nyíregyháza 
Nnndrássy Elek, ev szül. 1894 Német,jakabvágás, Sárosmegye 
Pap Sándor, rk szül. 1894 Görögszállás, Szabolcsmegye 
Plech Aladár, ev szül 189:2. Zólyom.

50 Rothmán Sándor, izr szül 1893 Nyirbogdány, Szabolcsmegye 
Rubmann Kornél, ev szül 1893 Nyíregyháza 
Sándor Imre, izr szül 1894 Máramarossziget 
Schönberg Andor, izr szül 1893. Tolcsva, Zemplénmegye 
Schwarcz Endre, izr szül. 1890. Oros, Szabolcsmegye 

55 Sichermann Mór, izr. szül. 18912. Ungvár 
Soltész Kornél, ev. szül. 1893 Nyíregyháza 
Szabó Mihály, ref szül. 1894 Nyíregyháza.
Szamueli Zoltán, izr szül 1894. Nyíregyháza.
Szmolár István, ev szül. 189 L Nyíregyháza 

60 Szobor Pál, ev szül 1894. Nyíregyháza.
Tolnay Miklós, ref. szül 1894. Dögbe, Szabolcsmegye 
Tornyay Mátyás, ev. szül. 1893. Nyíregyháza 
Újhelyi György, rk. szül 1893. TItass, Szabolcsmegye 
Vojtovics Dezső, rk. szül. 1893. Nyíregyháza.

65 Wirtschafter Béla, izr szül. 1894. Nyíregyháza 
Ziger Pál, ref szül. 1893 Nyíregyháza

Magántanulók:

Báthy Kálmán, ev. szül. 1894. Gégény, Szabolcsmegye. 
Groszmann Nándor, izr. szül. 1893. Regécháromhuta, Zemplénin 
Müller Jakab, Jenő, izr. szül. 1894. Olaszliszka, Zemplénmegye. 

70 Nemes Zoltán, ref. szül. '894. Dögé, Szabolcsmegye.
Weisz Imre, izr. szül. 1893. Nyirbáltok, Szabolcsmegye.
Zoltán László, izr. szül. 1894. Nyirbáltok, Szabolcsmegye.

Kilépett:
Gönczi István, rk. nyilvános tanuló 

Összesen: 73.
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III. OSZTÁLY.
Osztályfő: Dr. Pop in i Albert.

Ábrányi Miklós, izr. szül. 1892. Nagyida, Abauj-Tornamegye.
Balogh József, rk. szül. 1892. Apagy, Szabolcsmegye.
Beniczky Kálmán, ism., rk. szül. 1891. Eszeny, Szabolcsmegye. 
Blumbc rg Károly, izr. szül. 1890- Nyíregyháza.

5 Boczkó Károly, ev. szül. 1891. Nyíregyháza.
Csány László, rk. szül. 1893. Mohács, Baranyamegye.
Czalcó Lajos, ref. szül. 1891. Mihálydi, Szabolcsmegv e.
Dékány András, izr. szül. 1893. Tiszapolgár, Szabolcsmegye. 
Edelstein Lajos, izr. szül. 1894. Nyíregyháza.

10 Farkas Tibor, izr. szül. 1892. Nyíregyháza.
Figcczky Jenő, ev. szül. 1892. Nyíregyháza.
Figeczky Lajos, ev. szül. 1891. Nyíregyháza.
Forró Ferenc, izr. szül. 1894. Ungvár, Ungmegye.
Gnándt Béla, rk. szül. 1892. Debrecen, Hajdumegye.

15 Goldberger Lajos, izr. szül. 1890. Nyíregyháza.
Győry Sándor, ref. szül. 1893. Újfehértó, Szabolcsmegye.
Haissinger Károly, ev. szül. 1892. Nyíregyháza.
Hartos János, ev. szül. 1891. Nyíregyháza.
Hartstein Géza, izr. szül. 1893. Nyíregyháza,

20 Hegedűs Gusztáv, ref. szül. 1891. Nagyhalász, Szabolcsmegye. 
Kádár Imre, ref. szül. 1893. Nyirbakta, Szabolcsmegye.
Kecskés Mihály, ref. szül. 1893. Nyíregyháza.
Kiár György, izr. szül. 1893. Nyíregyháza.
Kiár Gyula, izr. szül. 1893. Nagyhalász, Szabni. Vizsgálatot nem tett. 

25 Komjáthy Béla, ik. szül. 1890. Tóth, Szabolcsmegye.
Kövér Miklós, ref. szül. 1891. Nagyhalász, Szabolcsmegye. 
Mangesius Ódon, ref. szül. 1891. Sasvár, Nyitramegye.
Markusz Dezső, izr. szül. 1892. Dobsina, Gömörmegye.
Mikó Bertalan, ref. szül. 1892. Túra, Szabolcsmegye.

30 Nandrássy Gyula, ev. szül. 1891. Nagyrőee, Gömörmegye.
Opris Oszkár, ref. szül. 1892. Nyíregyháza.
Orbán Bertalan, ev. szül. 1893. Nyíregyháza.
Rozenvasser Dávid, izr. szül. 1891. Nagyruszka, Zemplénmegye 
Rozgonyi András, ref. szül. 1893. Nyíregyháza.

35 Sarkadi Sándor, izr. szül. 1893. Nagykároly, Szatmármegye. 
Schwartz Ernő, izr. szül. 1893. Nyíregyháza.
Simák Lajos, rk. szül. 1893. Napkor, Szabolcsmegye.
Snopper Gyula, rk. szül. 1891. Tiszalök, Szabolcsmegye.
Stern Miklós, izr. szül. 1892. Besenyőd, Szabolcsmegye.

40 Stolcz János, ev. szül. 1891. Nyíregyháza.
Strausz Jenő, izr. szül. 1892. Hrustyim, Árvamegye.
Sulcz Lajos, rk. szül. 1891. Újfehértó, Szabolcsmegye.
Szélessy Ödön, ref. szül. 1891. Széchény, Nógrádmegye.
Szilvási János, rk. szül. 1891. Nyíregyháza.

45 Szuchy Ferenc, ev. szül. 1891. Nyíregyháza.
Takács József, ev. szül. 1891. Nyíregyháza.
Tomasovszky Lajos, ev. szül. 1892. Nyíregyháza.
Vadász Pál, izr. szül. 1893. Kisvárda, Szabolcsmegye.
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Valent Mihály, ev. szül. 1891. Nyíregyháza.
50 Vidovics Béla, rk. szül. 1893. Királytelek, Szabolcsmegye.

Magántanulók:
Ackermann Károly, izr. szül. 1892. Nagysurány, Nyitramegye.
Bella Imre, rk. szül. 1893. Nyírbátor, Szabolcsmegye.
Bistey Jenő, rk. szül. 1893. Fástanya, Szabolcsmegye.
Gutfreund Árpád, izr. szül. 1892. Budapest.

55 Ilosvay György, rk. szül. 1892. Mátészalka, Szatmármegye.
Klein Károly, izr. szül. 1892. Sajószentpéter, Borsodmegye.
Lőrinczi Barna, izr. szül. 1894. Nyírbátor, Szabolcsmegye.
Tauszig Zoltán, izr. szül. 1894. Mátészalka, Szatmármegye.
Weisz Imre, izr. szül. 1892. Nyírbátor, Szabolcsmegye.

Kilépett:
60 Béres Ferenc, ref. szül. 1890. Máriapócs, Szabm. nyilvános tanúló. 

Széles Károly, ref. szül. 1892. Nagykálló, Szabm. nyilvános tanúló.

Meghalt:
Hegyessy József, rk. szül. 1893. Nyíregyháza, nyilvános tanúló. 

Összesen : 62.

IV. OSZTÁLY.
Osztályfő: Adorján Ferenc.

Barta József, rk. szül. 1890- Nagyváradolaszi.
Bábás József, ref. szül. 1890. Nyíregyháza.
Bányász József, rk. szül. 1892. Nyíregyháza.
Bene Lajos, rk- szül. 1890. Romonya, Baranyamegye.

5 Blau Imre, izr. szül. 1892. Nyíregyháza.
Bogár Károly, ev. szül. 1889. Nyíregyháza.
Budaházy Menyhért, ref. szül. 1892. Nyíregyháza.
Deutsch Lajos, izr. szül. 1889. Oros, Szabolcsmegye.
Fedor Károly ev. szül. 1892. Budapest.

10 Gergelyfy Sándor, rk. szü]. 1892. Máriapócs, Szabolcsmegye. 
Grósz Ernő, izr. szül. 1892. Nyíregyháza.
Guttmann Andor, izr. szül. 1892. Nyíregyháza.
Guttmann Sándor, izr. szül. 1892. Nyíregyháza.
Hoffmann Pál, izr. szül. 1892. Nyíregyháza.

15 Horváth János, rk. szül. 1892. Bércéi, Szabolcsmegye.
Horváth József, rk. szül. 1891. Bércéi, Szabolcsmegye. 
Jakabfalvy Aladár, ref. szül. 1891. Tiszadada, Szabolcsmegye. 
Kiár László, izr. szül. 1892. Nyíregyháza.
Klein Ernő, izr szül. 1890. Balkány, Szabolcsmegye.

20 Komjáthy Ferenc, rk. szül. 1889. Téth, Szabolcsmegye.
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Kovácsi Gyula, ev. szül. 1892. Sókút, Zempléntnegye.
Läufer Miklós, izr. szül. 1892. Nyíregyháza.
Lefkovics Herman, izr. szül. 1891. Nyíregyháza.
Liskán László, ev. szül. 1891. Nyíregyháza.

25 Máczay Lajos, ev. szül. 1891. Nyíregyháza.
Mikecz Zoltán, ref szül 1892 Ke mécse, Szabolcsmegye 
Oberländer László, ev. szül 1891 Nyíregyháza 
Oláh Elek, ref. szül. 1891. Nyíregyháza 
Oláh György, ref szül 1892. Nyíregyháza.

30 Palalicz Ödön, ref szül 1891. Nyíregyháza.
Papp Zoltán, ref. szül 1893. Balkány, Szabolcsmegye 
Polinszky István, rk szül 1892 Heves, Hevesmegy!.
Pólyák László, rk. szül 1889 Szolnok, ismétlő.
Porubszky András, ev szül. 1892 Nyíregyháza 

35 Radnai István, izr. szül 1893 Vaja, Szabolcsmegye.
Rosenthal György, izr szül 1892 Kisvárda 
Rozgonyi Jenő, ref szül. 1892 Nyíregyháza 
Ruhmann Andor, ev szül. 1891 Nyíregyháza 
Santroch Károly, ev szül. 1892 Nyíregyháza 

40 Sarvay Győző rk szül. 1892 Kisvárda 
Saáry Sándor, ev szül. 1892 Nyíregyháza 
Schwartz József, izr. szül 1889 Nyíregyháza 
Sípos Sándor, ref szül. 1892. Budapest
Szabó Károly, ref. szül 1891 Nagyhalász, Szabolcsmegye, ismétlő. 

45 Számúéii Miklós, izr. szül. 1891. Nyíregyháza
Széles Károly, ref. szül. 1890- Fényeslitke, Szabolcsmegye.
Szűcs Lajos, rk. szül. 1892. Nyíregyháza.
Tesik Tibor, rk. szül. 1892 Nyíregyháza-
Tolnai Bertalan, ref. szül. 1890 Székely, Szabolcsmegye.

50 Tóth Péter, ref. szül. 1891. Vaja, Szabolcsmegye.
Ujfalussy István, ref. szül. 1890- Mihálydi, Szabolcsmegye. 
Vattamán Gusztáv, gk. szül. 1890- Nyíregyháza.
Vecsey-Oláh Károly, ref. szül. 1891- Tokaj.
Zoltán Gyula, izr. szül. 1892 Monok, Zempléntnegye.

»
Magántanulók :

55 Groák Etelka, izr szül. 1891 Nyíregyháza
Grósz Sándor, izr szül 1892. Tokaj, Zempléntnegye.
Kardos Imre, ref szül. 1891. Tokaj, Zempléntnegye.
Liebermann Ernő, izr szül 1893 Tokaj, Zempléntnegye 
Mandel Jenő, izr. szül 1892 Nyírbátor, Szabolcsmegye.

60 Nyitray Gyula, rk szül 1890 Nyírbátor, Szabolcsmegye.
Ziner Hugó izr szül. 1893 Tokaj, Zempléntnegye

Kilépett:
Sándor Jenő, izr szül. 1891. Gyöngyös, Hevestnegyc.

Összesen : 62.



107

ÖTÖDIK OSZTÁLY.
Osztályfő: Porubszky Pál.

Auspitz Márton, izr. szül. 1891. Nyíregyháza.
Balázs János, ev. szül. 1889. Nyíregyháza.
Balogh Oszkár, ref. szül. 1890. Levelek, Szabolcsmegye.
Bancsik Aladár, ref. szül. 1890. Büdszentmihály, Szabolcsmegye. 

5 Bene Kálmán, ev. szül. 1891. Tokaj, Zemplénmegye.
Bereczky Sándor, ref. szül. 1889. Nagykálló, Szabolcsmegye. 
Bleyer Ártúr, izr. szül. 1889. Nagyszalonta, Biharmegye. 
Bobonka Miklós, gk. szül. 1888. Bököny, Szabolcsmegye.
Bozán Jenő, rk szül. 1890. Nyíregyháza.

10 Brozsek Károly, rk. szül. 1891- Marosvásárhely, Marostorda' 
Budaházy Sándor, ref. szül. 1889- Mátészalka, Szatmármegye. 
Csatáry Gyula, ref. szül. 1890. Sényő, Szabolcsmegye.
Csiha István, ref. szül. 1891. Ófehértó, Szabolcsmegye.
Dankó Gyula, gk. szül. 1891. Nagykálló, Szabolcsmegye.

15 Demjén Ferenc, ref. szül. 1889. Kántorjánosi, Szatmármegye. 
Deutsch Miksa, izr. szül. 1889. Nyíregyháza.
Feldheim Márton, izr. szül. 1890- Nyíregyháza.
Flaszter Jenő, izr. szül 1891. Mátészalka, Szatmármegye. 
Friedmann Bernát, izr. szül. 1890. Nagykálló, Szabolcsmegye.

20 Friedmann Miklós, izr szül. 1891. Nyíregyháza.
Handel Lajos, izr. szül. 1890- Nyíregyháza.
Hartstein Imre, izr. szül. 1890- Nyíregyháza.
Havas Andor, izr. szül. 189L- Debrecen, Ilajdumegye.
Hibján Sándor, ev. szül. 1891. Nyíregyháza.

25 Kastal István, rk. szül. 1892. Kisvárda, Szabolcsmegye.
Kastal László, rk. szül. 1890. Kisvárda, Szabolcsmegye.
Kálmán Ottó, ref. szül. 1891. Pécs, Baranyamegye.
Király László, ref. szül. 1890. Nyíregyháza.
Kiss Gyula, ref. szül, 1890 Csobaj, Szabolcsmegye.

30 Klein Gyula, izr. szül. 1890. Nyíregyháza.
Kovács Dezső, ref. szül. 1887. Nyíregyháza.
Körtvélyessy Pál, rk. szül. 1890. Nyíregyháza.
Kresztyankó Mihály, ev- szül. Nyíregyháza.
Labai József, rk. szül. 1891. Nyíregyháza.

35 Lazarovics Géza, izr. szül. 189Ö. Budapest.
Lórenez Béla, ev. szül. 1890. Nagykálló, Szabolcsmegye. 
Mandzák József, rk. szül. 1889- Tokaj, Zemplénmegye.
Martsek János, ev. szül. 1890. Nyíregyháza.
Mihovits Ferenc, rk. szül. 1890. Nyíregyháza.

40 Móhr Gyula, rk. szül 1890 Nagyvárad, Biharmegye .
Murányi Kálmán, rk. szül. 1891. Nyíregyháza.
Nagy István, ref. szül. 1891. Encsencs, Szabolcsmegye.
Novák Jenő, ev. szül. 1891. Nyíregyháza.
Osváth István, ref. szül. 1889. Rimasimonyi, Gömörmegye.

45 Pataki Béla, ev. szül. 1891. Nyíregyháza.
Pekáry István, rk. szül. 1891- Tokaj, Zemplénmegye 
Pivnyik Gyula, ev. szül. 1890. Nyíregyháza.
Fóliák László, rk, szül, 1890. Nyíregyháza.
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Rajtik Miklós, gk. szül. 1890. Nyíregyháza g.
50 Róth József, izr. szül. 1891. Nyírbátor, Szabolcsmegye.

Schönfeld Péter, izr. szül. 1890. Nyíregyháza.
Trendl József, rk. szül. 1889- Paks, Tolnamegye.
Valent József, ev. szül. 1888. Nyíregyháza.
Vóna István, rk. szül. 1891. Nyíregyháza.

55 Wassermanjü Jenő, izr. szül. 1891. Nyíregyháza.

Magántanulók:
Gerzon Zsigmond, rk. szül. 1891. Királydaróc, Szatmármegye. 
Groszman Ernő, izr. szül. 1891. Regécháromhuta, Zemplénmegye. 
Kirtyán István, ev. szül. 1888. Nyíregyháza, nem tett vizsgálatot. 
Krausz Herman, izr. szül. 1892. Tokaj, Zemplénmegye.

Kilépett:
tO Fülöp Sándor, izr. szül. 1890. Mátészalka, Szatmármegye.

Telepi Gyula, rk. szül. 1889. Tokaj, Zemplénmegye.

Összesen: 61.

HATODIK OSZTÁLY.
Osztályfő: Dr. P r ö h le  Vilmos.

Angyal Gyula, rk. szül. 1890. Gégény, Szabolcsmegye.
Ballay Gyula, ref. szül. 1890. Cegléd, Pest Pilis-Solt-Kiskunmegye. 
Balogh Béla, rk. szül. 1888. Nyirbakta, Szabolcsmegye.
Beck Albert, izr. szül. 1888. Búj, Szabolcsmegye.

5 Beck Ignác, izr szül. 1889. Levelek, Szabolcsmegye.
Burger Miksa, izr. szül. 1890. Tokaj, Zemplénmegye.
Csorba Ferenc, gk. szül. 1890. Nagykálló, Szabolcsmegye.
Dániel Sándor, izr szül. 1890. Tiszadada, Szabolcsmegye. 
Debróczki József, ev. szül. 1888 Kemecse, Szabolcsmegye.

10 Erdős Lajos, izr. szül. 1890. Balkány, Szabolcsmegye.
Felberbaum Emil, izr. szül. 1889- Nyíregyháza.
Fülep Károly, ref. szül. 1887. Tiszadada, Szabolcsmegye.
Halasi Gyula, izr. szül. 1891. Kisvárda, Szabolcsmegye.
Hartstein Károly, izr. szül. 1891- Nyíregyháza.

15 Hoffmann Ferenc, rk. szül. 1889- Mezőtarpa, Beregmegye. 
Homolay Géza, ev. szül. 1891. Nyíregyháza.
Jóny László, rk. szül. 1890 Gyöngyös, Hevesmegye.
Kádár Béla, ref. szül. 1890. Nyirbakta, Szabolcsmegye.
Kálnay Endre, ref. szül. 1889. Nyíregyháza.

20 Kis József, ref. szül. 1889. Nagykálló, Szabolcsmegye.
Kiár Miklós, izr. szül. 1891. Nyíregyháza.
Klein Zoltán, izr. szül. 1891. Nagykálló, Szabolcsmegye.
Kovách Gerő, ref. szül. 1890. Budapest.
Lejtrik Gyula, ev. szül. 1888. Nyíregyháza.
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25 Lőjek Gyula, ev. szül. 1890. Nyíregyháza.

Löffler Jenő, izr. szül. 1889. Nagykálló, Szabolesmegye.
Markusz Viktor, izr. szül. 1890. Dobsina, Gömörmegye.
Mikita Sándor, gk. szül. 1888- Gáva, Szabolesmegye.
Mráz Mihály, ev. szül. 1888. Nyíregyháza.

30 Nagy Ferenc, ref. szül. 1890. Nyíregyháza.
Nagy József, rk. szül. 1889. Királytelek, Szabolesmegye.
Prok Ernő, ev. szül. 1888. Nyíregyháza.
Sarvay Tivadar, rk. szül. 1891. Kisvárda, Szabolesmegye. 
Schleisz Sándor, rk. szül. 1888. Vámfalu, Szabolesmegye.

35 Schwarcz Ernő, izr. szül. 1890. Nyíregyháza.
Spira Imre, izr. szül. 1890. Nyíregyháza.
Spitz Ernő, izr. szül. 1889. Nyíregyháza.
Süveges Jenő, rk. szül. 1887. Mezőtúr, Szolnokmegye. 
Szaplonczay György, gk. szül. 1889. Pazony, Szabolesmegye.

40 Szentpétery Ferenc, ref. szül. 1888. Nagyhalász, Szabolesmegye. 
Szondy István, ref. szül. 1889. Nagykálló, Szabolesmegye. 
Újhelyi Miklós, rk. szül. 1890. Thass, Szabolesmegye.
Ungár János. izr. szül. 1891. Nyirbéltek, Szabolesmegye.
Valent István, ev. szül. 1889. Nyíregyháza.

45 Veisz Henrik, izr. szül. 1887. Rakainaz, Szabolesmegye.
Vertse K. Andor, rk. szül. 1890. Kalocsa, Bács-Bodrogm.
Virág József, rk. szül. 1888. Oros, Szabolesmegye.
Weisz Ernő, izr. szül. 1890. Nagykálló, Szabolesmegye.
Zsindely István, ref. szül. 1890. Nyírbátor, Szabolesmegye.

Magántanulók:
50 Pásztor Sándor, ref. szül. 1887. Kemecse, Szabolesmegye. 

Összesen: 50.

HETEDIK OSZTÁLY.
Osztályfő: Eltscher Simon.

Altman Viktor, izr. szül. 1887. Berkesz, Szabolesmegye. 
Barkóczy Ferenc, rk. szül. 1886. Nyíregyháza.
Baum Jenő, izr. szül. 1889. Görönypuszta, Szabolesmegye. 
Borsi Kálmán, ref. szül. 1886. Nagykálló, Szabolesmegye.

5 Böhm Ignác, izr. szül. 1888. Nyíregyháza.
Bukna Sándor, rk. szül. 1888. Privigye, Nyitramegve. 
Bukovinszky Antal, rk. szül. 1886. Jákó, Szabolesmegye. 
Eckerdt Elek, rk. szül. 1889- Lőcse, Szepesmegve.
Fertály Lajos, ism. rk. szül. 1888. Kassa, Abaujmegye.

10 Foltin Endre, ev. szül. 1885. Nyíregyháza.
Fried Mór, izr. szül. 1888. Máriapócs, Szabolesmegye. 
Fried Sándor, izr. szül. 1889. Kiscigánd, Zemplénmegye. 
Garay Gyula, rk. szül. 1888. Nyíregyháza.
Grósz Rudolf, izr. szül. 1889. Nyirbakta, Szabolesmegye.



lio
15 Győry Kálmán, ref. szül. 1888. Demecser, Szabolcsmegye. 

Hemlei Ignác, izr. szül. 1888. New-York, É.-A.-E.-Á.
Huray Lajos, ev. szül. 1887. Nyíregyháza.
Huszty Gyula, ref. szül. 1887. Nagykálló, Szabolcsmegye. 
lnczédy Lajos, cv. szül. 1889. Pazony, Szabolcsmegye.

20 Kaposi Ferenc, rlc. szül. 1888. Legenyemihályi, Zemplénmegye. 
Király Pál, ref. szül. 1888. Opályi, Szatmármegye.
Lakatos Ernő, izr. szül. 1889. Nagybánya, Szatmármegye.
Lányi Imre, ref. szül. 1889. Oros, Szabolcsmegye.
Lengyel András, gk. szül. 1888. Levelek, Szabolcsmegye.

25 Mikecz Pál, ref. szül. 1889. líemecse, Szabolcsmegye.
Nagy Pál, ref. szül. 1888. Kemecse, Szabolcsmegye.
Nagymáté József, ref. szül. 1888. Ramocsaháza, Szabolcsai. 
Papp Péter, gk. szül. 1888. Nagykálló, Szabolcsmegye.
Radó Sándor, izr. szül. 1890. Kisvárda, Szabolcsmegye.

30 Reich Jakab, izr. szül. 1888. Nyíregyháza.
Rosenwasser Kálmán, izr. szül. 1889. Sztropkó, Zemplénin. 
Schwartz Sándor, izr. szül. 1889. Kisvárda, Szabolcsmegye. 
Spitz Sándor, izr. szül. 1889. Nyírbátor, Szabolcsmegye.
Styevó József, ev. szül. 1887. Nyíregyháza.

35 Sulcz Albert, rk. szül. 1888. Geszteréd, Szabolcsmegye.
Tóth László, ev. 1885. Nyíregyháza.
Újhelyi Zoltán, ref. szül. 1889. Balkány, Szabolcsmegye. 
Vietórisz László, ev. szül. 1888. Nyíregyháza görög.
Zoltán Bertalan, izr. szül. 1890. Monok, Zemplénmegye.

Magántanulók:
40 Fényes Gyula, ref. szül. 1889. Demecser, Szabolcsmegye. 

Kvaszinger Ernő, rk. szül. 1889. Olaszliszka, Zemplénmegye.

Meghalt:
Kacska Zoltán, ev. szül. 1888. Nyíregyháza, nyilv. tanuló. 

Összesen: 42.

NYOLCADIK OSZTÁLY.
Osztályfő : Moravszky Ferenc.

Barczikay Béla, ref. szül. 1888. Szatmárnémeti, Szatmármegye. 
Bergstein Béla, izr. szül. 1889. Nyíregyháza.
Blau Ernő, izr. szül. 1889. Tokaj, Zemplénmegye.
Blum Béla, izr. szül. 1888. Nyíregyháza.

5 Bruck Imre, izr. szül. 1889 Nyírbátor, Szabolcsmegye.
Budaházy Miklós, ref. szül. 1889. Nyírbátor, Szabolcsmegye. 
Czukor József, izr. szül. 1888. Napkor, Szabolcsmegye.
Dibáczy József, ref. szül. 1886. Nyírbogát, Szabolcsmegye.
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Erdőhegyi Lajos, ref. szül. 1881). Kisvárda, Szabolcsmegyc.
10 Erdős Rezső, izr. szül. 1887. H.-Szoboszló, Hajdumegye.

Fábry Jenő, ov. szül. 1887. Nyíregyháza.
Fedor István, rk. szül. 188b. Jákó, Szabolcstnegye.
Fodor (Feuermann) Ferenc, izr. szül. 1887. Kántorjánosi, Szatm.. 
Gergelyffy László, rlc. szül.^1887. Máriupócs, Szabolcsmegye.

15 Grósz Simon, izr. szül. 1885. Nyíregyháza.
Guttmaim Salamon, izr. szül. 1887. Vásárosnamény, Beregmegye. 
Hartstein Jenő, izr. szül. 1880. Napkor, Szabolcsmegye.
Hähnel Ferenc, rk. szül. 1888. Csany, Csongrádmegye.
Holló Géza, izr. szül. 1888. Kassa, Abauj Tornamegye.

20 Juricskay László, rk. szül. 1887. Rikosd, Bibarmcgye.
Kállay Rudolf, rk. szül. 1889. Nagykálló, Szabolcsmegye.
Kálnay Zoltán, ref. szül. 1888. Nyíregyháza.
Király István, ref. szül. 1886. Opályi, Szatmárinegye.
Klinovszky M. Gyula rk. szül. 1885. Rabcsicze, Árvamegye.

25 Kovács Zsigmond. ref. szül. 1888. Mezőtelegd, Biharmegye.
Kömives Sándor, ref. szül. 1880. Büdszentmihály, Szabolcsmegye. 
Lazarovics Lajos, izr. szül. 1888. Tokaj, Zemplénmegye.
Mandel András, izr. szül. 1888. Nyírbátor Szabolcsmegye.
Nyerges Ferenc, ref. szül. Kemecse, Szabolcsmegye.

30 Pdulay Gyula, rk. szül. 1889- Eperjes, Sárosmegye 
Pintér Géza, rk. szül. 1887. Nyíregyháza.
Pollner Arnold, ev. szül. 888. Stoósz, Abaujtornainegye.
Rácz Károly, ref. szül. 198 í. Büdszentmihály, Szabolcsmegye. 
Rósinger Perez Ernő, izr. szül. 1884. Szakoly, Szabolcsmegye.

35 Ruzicska Jenő, izr. szül. 1888. Budapest.
Snopper Antal, rk. szül. 1887. Tiszalök, Szabolcsmegye.
Spitz Imre, izr. szid. 1889 Gégény, Szabolcsmegye.
Stein Jenő, izr. szül 1887. Tárcái, Zemplénmegye 
Szövérdi János, ref- szül. 1888 Nyíregyháza.

40 Újhelyi József, rk. szül. 1886. Bércéi, Szabolssmegye.
Várady Béla, ref. szül. 1887 Nyírbátor, Szabolcsmegye.
Vigh Barnabás ref. szül 1885- Hajdúnánás, Hajdumegye.
Weisz Mark. Sám. izr. szül. >888. Tokaj, Zemplénmegye.
Zoltán Béla, ref. szül. 1886. Sényő, Szabolcsmegye.

Magántanulók:

45 Felter Salamon, izr szül. 1881. Algvógy, Hunyadm. nem tett vizs
gálatot.

Herez Paula, izr. szül. 1887 Nyíregyháza nem tett vizsgálatot. 
Rosenblüth Béla, izr. szül. 1880. Óliszka, Zemplénmegye.

Kilépett:

Biliary Sándor, ref. szül. 1886- Téth, Szabolcsin, nyilv. tanuló. 
Mikolay István, ref. szül. 1886. Encsencs, Szab. nyilv. tannló.

Összesen: 49.



a) A főgimnáziumi tanulók száma vallás, anyanyelv, nyelvismeret szerint.

Statisztikai adatok.
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b)  A vizsgálatot tett nyilvános és magántanulók szülei 
polgári állásra nézve

c) A vizsgálatot tett nyilvános és magántanulók 
életkora a tanév végén:

00

A tanulók szülei közt polgári állásra nézve volt: A tanulók életkora a tanév végén :
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d) A tanulók illetősége, egészségi állapota, magaviseleté, mulasztása; a fegyelmi esetek száma. Segé
lyezések, jutalmazások.
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e )  A tanulásban tett előmenetelről

a) Rendes tantárgyak b) Rendkívüli tantár gyak
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XII.

A jövő  iskolai évre  vonatkozók.

a) Felvétel az I. é s  Il-ik osztályba.

Eddigelé a főgimnázium első osztályába a tanulók felvétele a 
jelentkezés sorrendje szerint történt ; de a tapasztalat azt igazolta, 
hogy a sorban jelentkező fiuk között nagyon sok gyönge és igen hiányos 
elökészültségii is bejutott a gimnáziumba; itt aztán egyrészől kettős 
munkát adott a tanítóknak, gátul szolgált másrészről a jobb készültségi! 
iskolatársainak elhaladásában.

Ekkor megtelt a létszám vegyes értékű elemekkel. 60 helyett 72-őt 
vettem fel miniszteri engedélylyel.

De még a 72-ön felül 18—20 tanuló „kitűnő“ bizonyitványnyal 
jelentkezett előttem, s ezeknek már a legjobb akaratom mellett sem 
adhattam helyet az iskolában a. szülök és a mi szomorúságunkra egy
aránt.

Hogy ez a kellemetlen helyzet többé elő ne állhasson és minden 
jogos igény kielégittessék; az igazán érdemes, jól előkészült gyermekek 
nyerjenek helyet az iskolában az I-ső osztályba való felvételt kővetke
zőiig fogjuk eszközölni:

1. Jelentkezzenek úgy a helybeli, mint vidéki, legalább 4 elemi 
iskolát végzett 9, lehetőleg 10 éves életkort betöltött fiuk (iskolai és szül. 
bizonyitványnyal) folyó évi junius hó 18-tól 25-éig bezárólag naponként 
7 órától 9 óráig nálam a főgimnáziumban, akár személyesen a szülő 
kíséretében, akár posta utján küldjék be okmányaikat.

2. Az összes 'jelentkezettek felvételi vizsgát tesznek. A vizsga tárgyai: 
a) magyar irás (diktálás után), olvasás, az olvasott részlet szabad el
mondása, nyelvgyakorlat, b) a Számtan elemei, a négy alapművelet, 
Írásban és szóval, c) a Földrajz alapfogalmai. (Rendtartás 35. §. 
1877. évi 21678. sz. m. r.)

A vizsgálat legkevésbbé sem akarja kétségbe vonni a népiskolai 
bizonyítványok hitelességét s azt tiszteletben is tartjuk; hanem autonom 
jogunknál fogva lözrclcVen meggyőződést kívánunk szerezni azon anyag
nak használhatóságáról, melyet alakítanunk és művelnünk feladatunk 
leend.
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A vizsgálatra tehát senkit se kényszerítünk, hanem ez önkéntes 
jelentkezés által kiki maga veti alá magát ezen eljárásnak.

Ezen felvételi vizsga napjául június hó 27-ét — szerdát — 
tűzöm k i; a vizsga d. e. 8 órakor a főgimnázium első osztályú helyisé
gében veszi kezdetét. — Pontos megjelenést kérek.

A vizsga díjtalan — Minden jelentkező íróeszközökkel (tol), tenta, 
papír vagy füzet) legyen ellátva.

3. Ezen vizsgálat után — ugyanaz nap délután — a tanártestület 
vizsgáló-bizottsága megállapítja azok sorozatát, kik most már a tényleges 
felvételre jogot nyertek Ezen lajstromot a főgimnázium hirdető tábláján 
már junius hó 28-án mindenki olvashalja.

4- A tényleges felvétel sora ez : a) helybeli evangélikusok ; hely
beli más hitfelekezetüek. b) vidékiek, megyebeliek, távolabb esők.

A felvétel junius hó 29-én és 30-án történik a főgimnázium dísz
termében.

5. Felvétel alkalmával minden tanuló köteles befizetni az összes 
iskolai fizetések első felét. (43 kor.; ref., rk., izr. pedig vallástanitásért 
3 korona.)

6- A felvett tanulók okmányai már az igazgatónál maradnak ; a 
többiek bemutatott okmányaikat junius hó 30-án d. u. visszakapják, hogy 
esetleg julius 1—2. napjain más tanintézetben jelentkezhessenek felvétel 
végett.

7. A Il-ik osztályba ugyanekkor (junius 29—30-án) veszem fel a 
tanulókat és pedig ezeket a jelentkezés sora szerint! Itt már ezt tartjuk 
igazságos eljárásnak. Előnyben csupán a helybeliek, és pedig a) az 
evangélikusok, b) más hitfelekezetüek részesülnek a távolabb eső vidé
kiek felett (1886 évi 33,259 sz. miniszteri rendelet)

b) Javító és pótló érettségi vizsgálatok.

Ezen vizsgálatok az egyházkerületünkben megállapított sorrend 
szerint ez évben a mi tanintézetünkben fognak megtartatni.

Felhívom midazokat, kik egész pótló érettségit szándékoznak tenni, 
hogy az igazgatónál előzetesen jelentkezzenek s okmányaikat a 20 kor. 
vizsgálati díjjal együtt augusztus hó 25-éig küldjék be.

Az írásbeli érettségi vizsgálatok szeptember hő 10., 11. és 12-ik 
napjain lesznek.

A szóbeli valamint a javitó érettségi vizsgálatok szeptember hó 
17-én reggel kezdődnek.

Egyéb felvilágosítást nyújt az igazgató

c) Zeneoktatás a jövő' 1906 7-ik. évben.

A jövő tanévben már abban a helyzetben vagyunk, hogy egy 
külön tantermünk lesz, a zene- és énektanítás céljaira.
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Santroch Alajo;. főgimn. ének- és zenetanár úgy a vonóhangsze
rekből, cimbalomból, valamint a zongorából nyújt oktatást. A tandíjat 
a kormányzó tanács állapította meg.

Tündii havonként: vonóhangszerekért 2—2 korona; cimbalom, 
zongora tanításért 4—4 korona, mely összeget a zene- és daloskörnek 
felügyeletével megbízott tanár szedi be a jelentkezőktől.

Bizonyos számú tehetséges szegény tanulónak berendelési jogát e 
tanfolyamra a kormányzótanács a tanártestületre bizta.

d) A jövő 1900—1907-ifc iskolai évre a főgimnázium alsóbb, külö
nösen az I. és 11. osztályába a bcíratás június hó 29. és 30 ik 
napjain délelőtt 7 órától 12-ig a főgimn. helyiségében történik; és pedig 
29-én első helyen csakis a helybeli ág. hitv. evang. szülők gyermekei 
vétetnek fel, 30-án minden más felekezethez tartozó helybeli és vidéki 
tanulók.

A felvételi díjak és a féltandíj a beíratás alkalmával fizetendők.
Ha a jelzett időben felvett tanulók a jövő tanév elején szeptember 

3-ig — bezárólag — az o s z tá ly fő n ö k n é l személyesen nem jelentkez
nek, belépésre való jogosultságukat s befizetett díjaikat elvesztik.

O sztá lyfőnökök 1D0G—-7-ik tanévben:
I. Osztály főnöke : Kozák István.

II. „ „ Zimmermann Rezső.
III. „ „ dr. Vietórisz József.
IV. „ „ dr. Popini Albert.
V. „ „ Porubszky Pál.

VI. „ „ Moravszky Ferencz.
VII. „ „ dr. Prőhle Vilmos.
VIII. „ „ Eltscher Simon.
e) A jövő évre való beírásokat általában szeptember 1., 3. és 4-ik 

napjain eszközöljük. A javító és pótló vizsgálatokat augusztus 30. és 
31-én tartjuk.

Az első felvétel alkalmával a tannló személyesen, szüleinek vagy 
helyetteseinek kíséretében köteles megjelenni, magával hozván iskolai 
és születési bizonyítványát, melyeknek alapján vétetik fel; újraoltási 
bizonyítvány is szükséges

Az első osztályba csak oly tanulók vehetők fel, kik életük 9-ik 
évét már betöltötték s arról, hogy a népisko'a négy alsó osztályát si
kerrel elvégezték, nyilvános népiskolától nyert bizonyítványt mutatnak 
fel, "vagy felvételi vizsgálattal igazolják hasonló fokú képzettségűket 
A felvételi vizsgálat tárgyai: 1 magyar nyelven való biztos, értelmes 
olvasás, írás, az olvasottaknak értelmezése, a beszédrészek ismerete és 
az egyszerű mondat elemezése, s amennyiben a tanuló anyanyelvre nem



119

magyar, a negyedik elemi osztály penzúma; 2. a mennyiségtani négy 
alapművelet egész számokkal; 3. alapismeretek a földrajzból.

Egyéb osztáyokba való fölvételre az előző osztály sikeres elvégzésé
ről szóló bizonyítvány jogosít.

Az V. osztályba belépő tanuló szülője vagy gyámja köteles ki
jelenteni, hogy fia, illetve gyámoltja a görögnyelvet fogja-e tanulni, vagy 
a görögpótló tanfolyamba kivan- j fölvétetni.

f) Javító vizsgák. Oly tanulóknak, kik egy kötelező tantárgyból 
kaptak elégtelen érdemjegyet és akiket a tanári testület képeseknek tart 
arra, hogy a szünidő alatt önszorgalmukból pótolhatják mulasztásukat, 
megadja a jogot, hogy a jövő iskolai év kezdetén javító vizsgálatot 
tehessenek. Ezen javító vizsgálat, ha a tanuló a kitűzött időben jelenik 
meg, díjtalan.

Azok a tanulók, akik két kötelező tantárgyból kaptak elégtelen 
érdemjegyet, az igazgató útján csak fontos okok mellett folyamodhatnak 
javító vizsgálatra való engedélyért méltóságos és főtisztelendő Zelenka 
Pál püspök úrhoz. E tárgyú folyamodások július hó 7-ig az intézet igaz
gatójához nyújtandók be.

g) Iskolai fizetések. A fölvételnél minden tanuló 4 korona fölvételi 
díjat fizet, mely alól senki sem menthető fel. Fizet továbbá minden 
tanuló a gimn. alapra 2, az országos nyúgdíj alapra 6 koronát és 
1 koronát ifjúsági könyvtárra. E dijakon felül az ev. ref- és az izr. 
tanulók 6—6 korona vallástanitási díjat is fizetnek.

A tandíj 60 korona. Ez összeg két részben, és pedig felerészben a 
beíráskor, másik felerészben február hó 1-én, előre fizetendő. Az ignzga- 
gatónák nincs joga fizetési halasztást engedélyezni.

Azon tanulók, akik magukat részben vagy egészben a tandíj fizetése 
alól fölmentetni óhajtják, tandíjmentességüket kérelmező folyamodványaikat 
kellően fölszerelve, a főgimnázium kormányzó tanácsához címezve, aug- 
hó 15-éig, a főgimnázium igazgatójához nyújtsák be. Később beadott 
folyamodásokat tekintetbe nem veszünk. Első osztályba lépő tanuló tandíj
elengedésre igényt nem tarthat.

A magántanulók 80 korona vizsgálati díjat fizetnek s ezenfelül a 
gimn. alapra, és tandíj czimen 82, a nyugdíj-alapra 6 koronát, 1 koronát 
könyvtárra. A 39 korona a beiratás alkalmával előre fizetendő. A magán
tanulók ezenfelül vallástani vizsgálati díjat is fizetnek a vallástanároknak, 
és pedig a keresztyén tanulók 6—6 koronát, az izraeliták 10 koronát.

A tápintézet szeptember elején nyílik meg. A tápintézetbe vallás
felekezeti külöinbség nélkül vesszük fel a tanulókat.

A tisztességes ebéd és vacsora díja egész évre 130 korona, mely 
összeget a tanuló két részben előre tartozik a tápintézeti felügyelő ta
nárnál (ephorus) befizetni.



XIII.

A főgimnáziumban az 1905—6-ik tanévben 
használandó tankönyvek hivatalos jegyzéke.

(A *-gal jelzettek segédkönyvek. Nyelvtanok, régiségtan és irodalom- 
történet az összes osztályo kon át mindvégig megtartandók. A meglevő 

szótárok továbbra is használhatók.)

I osztály. Kor.
Vallásiam Ev. Jausz-Adorján Hetvényi: Bibliai olvasókönyv 2'—

Ref. Farkas: Az ó- és újszövetségi kijelentés 1.60
Rk. Egri kis katekizm us....................................... F60
lzr. Stern Ábrahám: Izráel története II. r. . 1’80
,, „ „ Magyarra ford, ima könyv

Magyar nyelv. Balassa: Magyar nyelvtan I. r. Kötve . . . 1'20
„ A magyar helyesírás szabályai . . 0'20

Lehr-Riedl: Magyar olvasókönyv I. r. Kötve . 2'—
Latin nyelv. Hittrich: Latin a l a k t a n ...............................  1'4Ü

„ Latin gyakorlókönyv I. r.................... 120
Földrajz. Dr. Némethy Károly I. r .......................................... 140

Lange-Cherven: A t l a s z ....................................... 160
*Schneider: Képes atlasz ..............................3'—

Kistérinészctrajz. Paszlavszky József I. r .........................................2 20
Mathematika. Arany-Szíjártó: Számtan 1....................................... 1'50
Rajz. geometria. Zalányi János: Rajzoló Geometria I. r. . . . 1'20
Szépírás. Vajda: Szépírási m in tá k ....................................0 80

II osztály . Kor.
Vallástan. Ev. Jausz-Adorján-Hetvényi: Bibliai olvasókönyv 2’—

Ref. Farkas: Az ó- és újszövetségi kijelentés 1 60 
Rk. Dr. Pokorny: Ó-szövetségi bibliai történetek 
lzr. Stern Ábrahám: Izrael története II. r. . 2'—
,, , „ Magyarra ford- imakönyv



121

Magyar nyelv. Balassa: Magyar nyelvtan II. r.......................0'80
Lebr-Riedl: Magyar olvasókönyv II. r Kötve 2 80

Latin nyelv. Hittrich: Latin a l a k t a n ..............................1'40
„ Latin olvasó- és gyakorlókönyv II. r. 1'60

Földrajz. Dr. Némethy Károly II. r.............................. 2'60
Lange-Cherven: A t l a s z ...............................P60
*Schneider: Képes atlasz ..............................3'—

Kistermészetrajz. Paszlavszky József II. r.................................2'60
Mathematik«. Arany-Szíjártó: Számtan II. és III. r. . . . P50
Ilajz. geometria. Landau-Wolhrab: Rajzoló geometria II. r- . P20
Szépírás. Vajda: Szépírási m inták...............................0.80

III. osztály. Kor.
Vallástan. Ev Jausz-Adorján-Hetvényi: Bibi olvasókönyv 2'—

Berecky: A kér. egyház rövid története • • 0'80
Ref: S. Szabó kér. Erkölcstan ........................0'80
Rk. Dr. Pokorny: Uj-szövetségi biblia történetek
Izr. Imakönyv (magyar f o r d ) ........................
„ Büchler-Goldberger: A zsidók története . P40
., Mózes öt k ö n y v e ....................................0'80

Magyar nyelv. Balassa: Rendszeres magyar nyelvtan . . 120
Lehr-Riedl: Ma yar olvasókönyv III. r. Kötve 280 

Latin nyelv. Hittrich Ödön: Latin mondattan a III. oszt.
s z á m á r a ................................................... P40

Dr. Fodor Gynla és Dr. Kurtz Sándor: Latin
olvasmányok III. és IV. oszt. számára , . 3'20

Dr. Fodor Gyula és Dr. Kurtz Sándor: Stílus
gyakorlatok Corn. Nép.-hoz és Phaedruskoz 0 70 

Német nyelv. Kemény Ferencz: Német nyelvtan és olvasó
könyv I. r ..................................................... 1'—

Hauser R. Sándor: A német helyírás alepelvei 1 —
Tipray-Schuber: Magyar és néniét szótár

vászonkötésben.........................................4'—
Történet. Baróti-Csánki: Magyarország története I.

*Helmár: Magyarország történeti térképe . . 0 40
Földrajz. Dr. Némethy Kárvly: Földrajz III. r. . . . 2'40

Lange-Cherven: A t l a s z ...............................160
Mathematik«. Arany-Szíjártó: Számtan II. III.................... P50
Rajz. geometria Landau és Wohlrab: Rajzoló Geometria III- f. 1 80
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IV. o s z tá ly .  Kor.
Vallástan. Ev. Jausz-Adorján-Hetvényi: Bibi. olvasókönyv 2.—

Bereczky: Keresztyén hit- és erkölcstan . . 1'—
Ref. S. Szabó. kér. E rk ö c s ta n ................... 0 80
Rk. Dr. Jordán: Egyháztörténelem . . . .
Izr. Büchler-Goldberg: A zsidók története . 140
„ Mózes öt k ö n y v e ............................ 0'80
„ Magyarra fordított im ak ö n y v ....................

Magyar nyelv. Góbi: Stilisztika és v e rs ta n ........................2' —
Lehr: Arany T o l d i j a ..................................1'60

Latin nyelv. Hittrich Ödön: Latin mondattan a III. osztály
s z á m á r a ................................................. 1'40

Dr. Fodor Gyula és Dr. Kurtz Sándor: Latin 
olvasmányok III. és IV oszt. számára . . 3 20

Dr. Fodor Gyula és Dr. Kurcz Sándor: Stílus
gyakorlatok Corn. Nép.-hoz és Phaedrushoz 0'70 

Német nyelv. Kemény Ferenc: Német tan- és olvasókönyv 1'60
Tipray-Schuber : Magyar és német szótár

vászonkötésben.......................................4’—
Történet. Baráti—Csánki: Magyarország története II. .
Természetrajz. Szterénvi : N ö v é n y ta n .............................3'—
Mathematika. Arany-Szíjártó : Algebra I. r........................2'40
Rajz. geometria. Landau és W o h lr a b ...................................1 80

V. o s z tá ly . Kor.
Vallástan. Ev. Jausz-Adorján-Hetvényi: Bibi. olvasókönyv 2'- —

Bartók György: Bibliai ismertetés . . . . 150 
Ref. S. Szabó: A kér. egyház története I. r. 1'60 
Rk. Matuszka: Kér. kath. vallástan . . . .
Izr. Imakönyv (magyar f o r d . ) .........................
„ Büchler-Goldberg: A zsidók története . 1*40
„ Frisch: Z s o l t á r o k ............................ 2'—

Magyar nyelv. Góbi: R h e to r ik a ....................................... 3'50
Latin nyeiv. Zsámboki: Ciceronis de imperio Cn. Pompei

o r a t i o ................................................ ............ 0'80
Kapossy: Ciceronis pro Archia poeta oratio . 0 60
Cserép: Szemelvények Ovidius műveiből . . 1'6Q
Pecz: Latin v e r s ta n ............................. ....  . 140
Cserép: Római régiségek. Negyedik kiadás . 3 20
Burián : Magyar és latin szótár kötve . . . 11'—

Görög nyelv. Kempf: Szemelvények az Odysseiából . . . 2'40
Cserép József: Homerosi görög nyelvtan . . 2'40
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Görögpótló. Badics Ferenc: Magyar írod. olvasókönyv I. r. 2'—
Kempf: Homeros O d y sse iá ja .................. 2'80

„ Homeros I l i a s a ............................ 1'80
Geréb: Szemelvények Herodotosból . . . .  1'50

Német nyelv. Német retorikai és poétikai olvasókönyv a gimn.
V. VI. osztály számára. Hirn-Paulay . .

Tipray-Schuber: Magyar és német szótár . .
Vászonkötésben.............................................4'—

Történet. Varga Ottó: Világtörténet I. r. Ó-kor . . . 2'40
Kogutovicz: Történelmi iskolai atlasz . . . 2'—

Természetrajz. Szterényi: Á la tta n .......................................4'—
Matkcmatika. Arany-Szíjártó: Algebra í r........................2'40

Ábel: Mértan 1. r. Legújabb kiadás . . . .  280 
*Polgár: Ókori képgyűjtemény......................... 2 80

VI. osztály. Kor.

Vallástan. Ev. Bereczky: A keresztyén egyház története 2'—
Jausz-Adorján-Hetvényi: Bibi. olvasókönyv . 2'--
Ref. S. Szabó: A kér. egyház története I. r. 160
Rk. Dr. Titz: E rk ö lcs tan ..............................
Izr. Imukönyv (magyar f o r d .) .........................0'80
„ Büchler-Goldberg: A zsidók története . . 1 40
„ Frisch: Szemelvények a prófétai könyvekből 2 50

Magyar nyelv. Góbi: P o é t ik a ...............................  2'80
*Endrődi: A magyar költészet kincsesháza . 10'— 

Latin nyelv. Szabó: Livii ab urbe condita libri XXL, XXII. 3'—
Cserép: Szemelvény Vergilius Aeneiséből . . 2’—
Cserép: Római régiségek. IV. kiadás . . . 3'20
Burián: Magyar és latin szótár kötve . . . 11'—

Görög nyelv. Kempf: Szemelvények az Odvsseiából . . . 2’40
Cserép: Homcrosi görög nyelvtan . . . .  3‘50
Dr. Vietórisz: Herodotos szemelvény . . . 1‘50

Görögpótló. Badics: Magyar irodalmi olvasmányok II r. 2 —
Sarudy: Görög lyrai an tho log ia .............2'50
Sophokles Elektrája, ford. Csiky Gergely ma

gyarázza Losonczy L a jo s ...................... 120
Német nyelv. Német retorikai és poétikai olvasókönyv a gimn.

V. és VI. osztály számára Hirn-Paulay . 
Tipray-Schuber : Magyar és német szótár .
V ászonkötés.............................................. 4"—

Történet. Varga Ottó: Világtörténet II r. Középkor, újkor 3'20
Kogutovitz: Történelmi iskolai atlasz II. III. r- 4'—
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Természetrajz. Dr. Szterényl Hugó: Ásványtan és chemia . 3 —
Mathematika. Arany-Szíjártó: Algebra II r.............................

Lutter: Szorszámok- K ö tve ........................ 2 40
Ábel: Mértan I. r. Legújabb kiadás . . . .  2 80
*Polgár: Ókori képgyűjtemény.................. . . 2 80

VII. o sztá ly . Kor.

VallAstan. Ev. Bereczky: A magyar prosestáns egyház
tö r t é n e te ..................................................2' —

Jausz-Adorján-Helvényi: Biblia olvasókönyv . 2 —
Ref Farkas. Magyar protest. Egyáz története
Dr. Varga. Egyház tö rténelem .........................
Imakönyv (magyar ford) ...................................0 80
Büchler-Goldberg: A zsidók története . . 1‘40
Frisch: Szemelvények a prófétai könyvekből 250 

Magyar nyelv. Góbi: A magyar irodalom története I. r. Má
sodik k i a d á s ................................................. 4'—

‘Endrődy: A magyar költészet kincsesháza . 10 — 
Latin njelv. Hittrich: Sallustius Bellum Iugurthinum . 1'40

Köpesdy : Cicero: Ciceronis orat. Catilinariae 1'20 
Cserép: Szemelvény Vergilius Aeneiséből . . 2' —
Cserép: Római r é g i s é g e k ..............................3'20

Hörög nyelv. Kepf: Szemelvények Homeros Uiasából . . 2 80
Geréb: Görög prózai olvasmányok . . . .  3‘—
Jebb-Finánczy : A görög irod. története. Kötve L80
Mahalfy: Ó-görög é l e t ....................................... 1'20
Lévay-Vida: Görög-magyar szó tá r................... 3‘60

Görögpótló. Badics: Magyar irodalmi olvasmányok III. r. .
Jebb-Finánczy: A göi’ög irodalom története . 1'80
Hegedűs István: Thukydides szemelvény . . 3'—

Német nyelv. Endrci-Lenkei: Német olvasókönyv a VII Vili.
oszt. szá m á ra ................................................. 2'50

Theisz: Lessing Minna von Barnhelm . . . 0'70
Harrach: Goethe Hermann und Dorothea . . 0 60
Schack: Magyar szöveg német fordításra - . 3'20
Tipray-Schuber: Magyar és német szótár Vaszónk. 4'— 

Történet. Varga Ottó: Világtörténet III. r. Új-kor . . 2'—
Kogutovitz: Történelmi iskolai atlasz III. r. . 2'—
Kozma: Földrajzi a t l a s z .................................. 2'—

Természettan. Makay: F i z i k a .................... .............................4'—
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Matlicmatika. Fr. Kiss Károly: A lg e b r a ............................... 4'—
Lutter: Szorszámok. K ö tv e ..................................2'40
Ábel: Mértan II r. Legújabb kiadás . . . 3'20
*Polgár: Ókori képgyűjtemény............................. 2'80

VIII. osztály.
Vallástan. Ev. Jausz-Adorján-Hetvényi: Bibi. olvasókönyv 2 '—

Bancsó: Keresztyén hit- és erkölcstan . . . 1’50 
Bef. Farkas. Magyar protest. Egyház történet
Dr. Titz. E rkö lcstan .......................................
Fényes: L i tu r g i a ............................................1*—
Mózes 5 könyve (fordítás n é l k . ) ....................
Im akönyv.................................. ........................

Magyar nyelv. Góbi: A magyar irodalom története. Új kiadás.
II. k ö t e t .........................................................4’—

*Endrődy: A magyar költészet kincsesháza . 10'—
Latin nyelv. Csengery: Cicero de o f i i c i i s ...............................0'96

Cserép: Szemelvények Horatius költeményeiből 2'60
Lefíler: A római irodalom története Harmadik

k i a d á s ............................................................... 2'40
Cserny D. Stílusgyakorlat III..............................
Burián: Magyar és latin szótár Kötve . . . 11'—

Görög nyelv. Simon: Platon szemelvények.......................... 2'—
Jebb-Fináczy: A görög irod lom története . P80
Csengery J.: Sophokles Antigonéja . . . .  
Lévay-Vida: Görög magyar szótár . . . .  3'60

Görögpótló. Simon József Nándor: Platon Euthypronja,
Sokrates védőbeszéde, Kritonja és Phaidonja 2'40

Zsámboki Gyula: A görög művészet kiválóbb
alkotásainak ism erte tése ..............................2'—

Német nyelv. Endrei-Lenkei: Német olvasókönyv a VII -  VIII.
oszt. számára ................................................. -'50

Heinrich: Schillers Wilhelm Thell . . . .  1'20
Schack: Magyar szöveg német fordításra . . 3'20
Tipray-Schuber: Magyar és német szótár . .
Vászonkötésben................................................. 4'—

Történet. Varga Ottó: Á magyarok oknyomozó történet,
VIII. osztály számára 4- K ia d á s ........................3'20

Természettan. Makay: F i z i k a ...................................................4'—
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Mathematika. Fr. Kiss Károly: A l g e b r a ..............................4'—-
Lutter: Szorszámok. K ö tv e ..................................2'40
Ábel: Mértan I. II. Legújabb kiadás . . . 6'—

Philos, propaedentika Sáríí'y: Lélektan és lo g ik a ....................2’—•
*Polgár: Ókori képgyűjtemény.............................2‘80
*Mahaffy: Ó görög élet. Kötve.............................1'20
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