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II. Rákóczi Ferenc.
Ralf Waldo Emerson „Representative Men“ című jeles 

munkája Plato, Montaigne, Swedenborg, Sliakespere, Napoleon 
és Goethe alakjában bemutatja az emberiség lelki tulajdonainak 
hat kimagasló tipusát. Plato a bölcselő, Montaigne a szkeptikus, 
Swedenborg a mysticus, Shakespere a költő, Napoleon a cse
lekvő, Goethe az író ember megtestesítője, legtökéletesebb ki
alakulása Emerson szerint. Nincs semmi okunk az általa hirdetett 
evolutiós életfelfogása ellen kifogást emelni; azt is el kell fogad
nunk, hogy szerencsés kézzel ragadta meg az ember különböző 
irányú lelki képességeinek legkiválóbb képviselőit; tökéletesen 
igazat kell neki adnunk abban is, hogy az emberi nem eme 
képviselői nem önmagukban merednek ki az egyetemes embe
riség tengeréből, szirtek módjára, hanem hogy mindegyiknek 
fellépését megelőzte az elődöknak talán hosszú sora, úgy, hogy 
mindegyik tulajdonképen egy fejlődési folyamatnak eddig elért 
legmagasabb pontját jelöli.

Azt a kifogást azonban lehet tenni ellene, hogy az adott 
típusok nem merítik ki az ember belső világának különböző 
irányait és árnyalatait s hogy hiányzik közülük — sok egyében 
kívül — a fajszeretet „representative man “-je. Pedig hát ilyen is 
van, nem is egy de több.

Hogy más nemzet gondolkodói kit néznének ilyennek, az 
talán nem tartozik reánk. De hogy mi magyarok ebből a szem
pontból első sorban Rákóczi Ferencre gondolunk s kell is, hogy 
ő reá gondoljunk, az bizonyos.

A fajszeretet tudvalevőleg az az indulat, mely az önzést 
és egyéni hiúságot ellensúlyozza, hol teljesen el hallgattatja, hol 
pedig, a mi löbbet ér mindennél, helyes irányba tereli. Ez 
azonban csak elvont, sablonos meghatározás, ha arról van 
szó. miképen osztályozzuk az emberi indulatokat lélektani szem-
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pontból. Az etliika szempontjából természetesen úgy alakul a 
dolog, hogy a fajszeretetnek az egyéni önzés felett való uralma,
— feltéve, hogy ideális irányú erkölcstani rendszeren belül 
mozgunk — erkölcsi eszmény, s csak annyiban tekinthető to
vábbfejlődése szükségesnek, amennyiben az egyetemes ember
szeretetnek csak csiráját foglalja magában, a nélkül, hogy azt 
kikeltené, kifejlesztené

Végül a gyakorlati élet szempontjából, melynek ily kérdé
seknél a történelem tanúságtétele az egyetlen helyes zsinór- 
mértéke, a fajszeretet az az egyéni dispositió, mely minden 
erénynek, mely nemcsak eszmény, nemcsak hangulat, hanem 
a gyakorlatban teltek alakjában érvényesül, ősforrása; s az 
emberiség történelmének legszebb lapjai a lajszeretet hőseinek 
vérével, könnyével vannak megírva: Mózes, Leonidász, Hannibal 
és annyi más, mind eme erénynek képviselői.

Természetes, hogy a fajszeretet ép úgy egyeseknél, mint 
nemzeteknél fejlődésnek s visszafejlődésnek lehet alávetve; a 
szülőföldhöz, az anyanyelvhez való ösztönszerű ragaszkodástól 
kezdve, fokozódhatik egészen a rajongásig s alászállhat ismét
— sajnos — a teljes nemtörődömségig.

Ami immár a magyar nemzet egyedeinek fajszeretetét illeti, 
e tekintetben tudományos fejtegetésekbe bocsátkozni vajmi ne
héz, mert a magyar nemzet keletkezésének folyamatát nem 
látjuk tisztán. Hogy keveredés eredménye a mai magyarság, az 
kétségtelen, de elemeit mind nem ismerjük; azt azonban fel 
kell tételeznünk, hogy a mai magyarság kialakulásában a kris
tályosodási középpontban annak az elemnek kellett lennie, 
melynek jelleme legközelebb áll a mai magyar jellemhez; a 
mai magyarság ez az eleme pedig Árpád és a honfoglalók.

E népre nézve pedig, az egykorú tanúságok alapján épen 
nem lehet mondani, hogy a fajszeretet valami nagyon ki lett 
volna benne fejlődve. így Bölcs Leó a következőket mondja róluk : 
„Tudják, hogy népünk állhatatlan lelkületű, nyereségre vágyó 
és sok törzsből alakult, és ezért atyafiságos érzelmekről nem 
igen lehet szó náluk.u

Ezen azonban nincs mit megütközni.
Honfoglaló őseink bizonyára több, velük rokon, sőt az 

övékétől csak kevéssé eltérő nyelven beszélő nép közt kóborol-
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tak, küzdöttek, harcoltak, míg végre ebben a hazában letele
pedtek.

Itt azután, elszigeteltségében egy század alatt megnyilvánult 
már az öntudatos fajszeretet is.

Koppánynak István király nemzetietlen irányú kormány
zása ellen indított harca a fajszeretetnek, a nemzeti hagyományok
nak, nyelvnek és erkölcsöknek nevében történt s bár igaz, 
hogy a nagy királyt is nemes intenliók vezették e nemzet ke
resztyénné tételében, hogy a tőle használt eszközökben mily 
veszedelem is rejlett, azt megmutatták a Szent István halálát 
nyomon követő események.

Részletekig kísérni ezen eszmény fejlődését, nincs módunk
ban, csak egyes korszakokat jelölhetünk ki: magas fokon állott 
a magyar nemzeti öntudat és fajszeretet I. László, Kálmán,
I. Lajos és I. Mátyás alatt; az utóbbinak idejében már inkább 
a köznemességtől dédelgetve és őrizve.

A Mátyás halálát közvetlen követő korszakban már diadalt 
ül az egyéni önzés a nemzeti eszme, a fajszeretet fölött. Gyá
szos eredménye ennek a hanyatlásnak a magyarság nagyhatalmi 
állásának megszűnése, s a lejtőn való csúszás oly hihetetlenül 
gyors, hogy 36 esztendővel Mátyás halála után, már a mo
hácsi síkon állunk, honnan immár nemzeti életünk utóbbi 400 
esztendős szomorú korszaka kezdődik.

A fajszeretet, a nemzeti eszmények öntudatos kultusza, 
természetesen másképen nyilvánult meg a nemzeti függetlenség 
korában, sőt másképen az olyan átmeneti katasztrófák között 
is, mint amilyen a tatárjárás volt. Mohácsig a nemzeti eszmé
nek minden fellendülése fényes dicsőség volt s a nemzet ha
talmának, tekintélyének, befolyásának növekedését jelentette 
oly fokig, hogy I. László, I. Lajos, I. Mátyás korszakai Európá
ban egyenesen magyar hegemóniát jelentenek!

Máskép lelt ez is Mohács után. Ettől fogva a magyar faj
szeretet kálváriát jár. Kevés és hamar múló a virágvasárnapja, 
annál több a nagypénteke, Golgothája. A magyar fajszeretet 
ettől fogva a leghatározottabban önfeláldozássá lesz, annyira, 
hogy aki ennek az eszmének szentelte életét, az már előre 
láthatta útja végén a keresztet!

/
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És megkezdődik a vértanúk és szabadsághősök sorozata; 
ők a nemzeti eszme képviselői, hordozói, továbbplántál ói.

Losonczy, Szondy, Zrínyi Miklós e téren az első típusok. 
A nagy katasztrófának ők még közvetlen szemlélői: a mohácsi 
vérmező, a budai várból felcsapó lángok, majd a várormán 
feltűnő félhold, a százezrekre menő török hadak, melyek az 
országot minden irányban fel nyargalták, azt hirdették, azt je
lentették, hogy a magyarnak bealkonyodott ; mint a hogy úgy 
is volt.

Losonczy, Szondy, Zrínyi a nemzeti hősök hektori és leo- 
nidászi típusából valók: ha bukás, hát legyen dicsőséges, vagy 
mint Hektor oly szépen mondja :

Csakhogy dicstelenül, harc nélkül nem bukom én e l ;
Sőt nagy tettnek utána, miről még hall az utókor.

Hogy a fajszeretetnek, nemzeti eszmének ilyen hősei a leg
tökéletesebb hősi eszmények, azt talán mondani sem kell. A 
költészetnek soha méltóbb tárgya nem volt. nem is lesz, mint 
ők s a hozzájuk hasonlók. Logikájuk egyszerű és világos: „a 
haza elveszett, a nemzet a végpusztulás útján; élni nem érde
mes, haljunk tehát meg, de úgy, hogy nemzetünk megrontójáu 
mi is rohtsunk annyit, amennyit a legnagyobb elszántsággal, a 
legmagasabb fokra felcsigázott vitézséggel csak rontani lehet, s 
aztán — — jóéjszakát!“

Itt vegyül aztán bel»; a nemzeti eszmébe, a fajszeretetbe 
egy új érzés. Talán nem idegen, nem egészen uj már, s a Koppá- 
nyék szívében is ott lehetett: az idegenek gyűlölete. De kétség
telen, hogy ez az érzés, mint a magyar fajszeretetnek, mondjuk 
mellékterméke, ebben korszakban fejlődött ki, még pedig meg 
kell állapítanunk, hogy egész helyesen és természetesen: a 
Szondyak, Losonczyak, Zrínyiek egyrészt mint eszmények lebeg
tek a nemzet előtt, kik ha a hazát nem is, de a magyar zászló 
becsületét megmentették, másrészt pedig vérük hullása elkese
redett haragot, sőt gyűlöletet, bosszúvágyat ébresztett a magyar 
szívben.

Az is csak természetes, hogy ezt a gyűlöletet a magyarság 
fokozott mértékben vitte át hamarosan a németre. Utóvégre a 
törökkel becsületesen megverekedett, a török erősebb volt,
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összetartóbb volt, győzött: ez tragédia, de nem becstelenség. 
Igen ám, de a német úgy csapott le reánk, mint a keselyű. 
Megvárta, míg a török vérünket kiszívta s aztán jött ő, hogy 
aléltságunkat. felhasználva tépjen, marcangoljon kedvére.

Hol maradt a híres keresztyén szolidaritás, melynek elve 
szerint egyesült erővel kellett volna visszavetni a félholdat leg
alább a Boszporuszon túlra? hol maradt a keresztnek szentsége, 
mikor prédálni, rabolni lehetett a boldogtalan magyart, aki azt 
az elvet is mindig komolyan vette ? A német szükségképen ál
ltoknak, árulónak s hozzá gyávának tűnt fel a magyar előtt, 
becsülésre nem, csak megvetésre és gyűlöletre számíthatott 
Ezen ne csudálkozzék senki, Iegkevésbbé maga a mi drága jó 
szomszédunk Időközben a viszonyok kifelé is változnak. A 
török birodalom alkotmánya hol itt reccsen, hol amott roppan 
egy nagyot, hirdetve a hanyatlás korszakának kezdetét. A né
met és dinasztiája is nem egy megpróbáltatáson ment keresz
tül, míg másfelől, bár a magyar szabadság csak nem tért vissza, 
volt magyar nemzet, megtépve, megszakgatva bár, de volt. s a 
XVI. század rémlátó Jeremiásainak jóslata nem következett be.

Nyilvánvaló, hogy csak ember kellett aki irányt mutasson 
s kezdődhetett a siker reményében való vállalkozások korszaka. 
Bocskay, Bethlen, Thököly az új típusok. Szabadsághősök, a 
fajszeretet erős, tipikus kialakulásai, de már nem a keresztet 
látják, mint útjuk végét, hanem a sikert s annak érdekében 
hozzák meg a maguk áldozatát. Thököly rosszul jár a török 
szövi lséggel. A (örökség magyarországi uralmát többé fenntar
tani nem tudta. Belső bajok lehetetlenné tették ezt s külső ellen
ség, meg sok merész vállalkozás siettette a kaszatrófa beállását. A 
németnek nagy szerepe jut a törökség kiűzésében s a magyar
ság színe-java lelkesedéssel követi Lothringern Károly s Savoyai 
Eugén hadait. A vállalkozás sikerül, a magyar hinni, remélni, 
feledni, sőt szeretni kész; s íme: rettenetesen csalódik. Zrínyi 
Péter. Frangepán, Nádasdy árnyékai fel-feljárnak, felsírják az 
országot egyre többedmagukkal, mert szünet nélkül dolgozik a 
bakó Eperjesen. Ami magyar vér másfélszáz esztendő kegyetlen 
harcaiból fennmaradt, azt már most ontsa a hóhér s akkor a 
dinasztia elérte célját, így hitték Caraffa és társai.
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Az irtózatos csalódás, a lélek legmélyéig való összeborza- 
dás, a végső elkeseredés, a nagyon is megokolt némelgyűlölet s 
a remény egy szikrája teremtették meg azt a korszakot, melyet 
Rákóczi korszakának mondhatunk s melynek lelke s szellemi 
képviselője 11. Rákóczi Ferenc.

Soha nép kétségbeesettebben nem kiáltott .-zabadító után, 
mint a magyarság — alig néhány esztendővel Budavárának várva 
várt felszabadításától számítva.

A hangulat egészen más volt, mint a török uralom kezde
tekor. Akkor a nemzet jobbjai érezték, hogy a nagy bukás nagy 
nemzeti bűnök kemény büntetése.

II. Szulejmán még óriási feladatnak látta Magyarország meghó
dítását, s Budavára megvétele (1541.) nem keltett kisebb lelke
sedést, kisebb önérzetet a törökségben, mint Bizánc elfoglalása 
88 évvel azelőtt. A tizenhatodik század második felének haza
fias érzelmű magyarjai ezért belátták azt is, hogy Mohács után még 
könnyen meg lehetett volna menteni az országot, ha a magyar
ság éppen akkor nem adja a fejét a legeszeveszettebb pártos 
kodásra, a legrútabb haszonlesésre. A Jeremiádok szerzői, a 
prédikátorok elkeseredett intelmei csak azt hirdetik, hogy a 
magyarság senkit mást, mint önnönmngát nem okolhatott sze
rencsétlenségéért.

A tizenhetedik század változást hozott.
A Bécs ellen vívott harcok o ai, az aláírt, de meg nem 

tartott békeszerződések, már nem a magyarság lelkiismeretét 
terhelték, hanem azok ellen hívták ki az elkeseredést és a gyű
löletet, akik a megelőző század önfeláldozó magyar vitézeinek 
érdeméből menekültek a török hódoltság veszedelméből s ez a 
hangulat a bécsi politikának hol leplezett, hol nyílt magyarirtó 
törekvései folytán csak növekedhetett, egészen addig, míg a tö
rökbirodalomnak IV. Mehemmed, II. Szulejmán, II. Ahmed és
II. Musztafa szultánok idejében m ár minden irányban észlelhető 
hanyatlása miatt Bécs agressive nem léphetett fel a törökség 
ellen. Azok a jó kurucok, kik a szerencsétlen párkányi csata 
hatása alatt. Budavára ostromlóihoz csatlakoztak, nem tettek 
egyebet, mint hogy az órainga módjára újabb lendülést tettek 
az immár másfélszázados magyar szabadságpolitika két végső
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lehetősége között : vagy a török segítségével a németet, vagy 
a német segítségével a törököt kiűzni s úgy látni hozzá a nem
zeti függetlenség teljes visszaszerzéséhez. A szerencse a német
nek kedvezett, a török Thökölyvel szemben hűtlennek látszott, 
s ez volt döntő az olyan becsületes kurucok szemében, akik 
nem azt nézték, hogy ki vezeti őket harcba és ki ellen, hanem, 
hogy melyik harc vezet közelebb a nagy célhoz, a magyar haza 
felszabadításához. A második mohácsi s a zentai csata csak 
fokozhatta a reményt és lelkesedést s a Habsburgház örökös 
királyságának elismerése nem az uralkodó ház hatalmán való 
elkábuláshól, hanem inkább a nemzet őszinte, becsületes loya- 
litásának sugallatából eredt. Akkor támadt talán az a remény, 
hogy Habsburg uralom alatt i lehetséges a független Magyar- 
ország.

Mennél rózsásabb volt a remény, annál rettentőbb kell, 
hogy lett légyen a csalódás Hát még, mikor Caraffákra volt 
hízva, hogy a nemzetet kiábrándítsák!

A kiábrándulás meg is történt. Nem a véletlen ötletszerű 
lépése volt, hogy Rákóczi Ferenc esküt tett, hogy a kardot le 
nem teszi, míg az ország teljes függetlenségét ki nem vívja. 
„Ne liigyj magyar, a németnek!* a magyarságnak a legmélyebb 
meggyőződésből fakadó credója lett. Bocskay, Bethlen, Thököly 
dicsőséges küzdelmeinek gyümölcsét, a német hitegetésnek való 
felülés sorvasztotta el, s a magyarság, mikor Rákóczi Ferenc 
alatt, a nemzet áldozatkészségén kívül a francia barátságban is 
bízva, újra fegyvert fogott ősi ellensége ellen, nem tehetett 
egyebet, mint hogy választott vezérével esküt tétetett, hogy nem 
fog fél munkát végezni, miként elődei.

Rákóczi vezérszerepe tehát, családjának nagy múltja mellett, 
elsősorban a magát mindenáron fenntartani akaró nemzet közös 
szent érzéséből fakadt: szabadító kellett, s a nemzet ő benne 
látta Isten küldöttjét, s ő maga, mint emlékiratában bevallja, 
szintén hitt e küldetésben. A nemzetnek is, neki is igaza volt. 
0  érezte legjobban, hogy a német nevelés, a német házasság 
nem tudta szívét e nemzettől elszakítani; a nemzet ennek 
tanúja volt. Hogy ne hitt volna benne, a boldogtalanok hitének 
teljes odaadásával, teljes rajongásával?!

/
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Es Rákóczi Ferenc, mint magyar szabadsághős, így lelt 
- -  nemcsak egy eszme harcosa és mártírja, hanem egyenesen a 
magyar nemzeti géniusz megtestesülése, a rabságból való meg
váltás nagy munkájának véghezvitelére.

Kétszáz esztendő múlva visszatekintve óriási nagyságára, 
az alakját övező káprázatos fényre s a mártírság keresztjén 
pihenő felkent fejének mélységes gyászára, egy pillanatra az a 
gondolat lopózik az ember leikébe, vájjon nem a legenda- 
köllésre való hajlam tette-e Rákóczi alakját azzá, aminek ma 
látjuk. Csábítgatja az embert valami, hogy szedje elő ama kor
nak minden hiteles történelmi okmányát, elemezze, szedje széjjel 
s próbáljon tárgyilagos képetalkotni a nagy férfiúról. Hátha erényei
ből néhány százalékot le lehetne írni kortársai, a viszonyok ja
vára, s talán személyes hiúsága rovására, s így rekonstruálni egy 
Rákóczit, aki épolyan ember, mint más ember, se jobb, se rosszabb 
azoknál, kik valaha saját sorsukat egy nemzetéhez kötötték.

De ez csak egy pillanatig tart.
Akiben a XVIII. század elejének jó magyarja bízni mert 

és bízhatott, az nem lehetett olyan ember, akihez foghatót csak 
még egyet is találni lehetett volna. Pedig az a hit meg volt s 
ami belőle következik, az letagadhatatlan.

S e hitet próbára tette a Gondviselés Rákóczi szívében is, 
a nemzet szívében is Dicsőség és gyász, végül minden remény
ségnek hajótörése voltak e hitnek próba kövei, tisztító tüze, s 
e hit színaranynak bizonyult a próbakövön s a szenvedések 
pokoli tüzében egyaránt, csak az a kár, hogy a nemzet részé 
ről nem volt elég erős.

Sok pótolhatatlan történelmi okmány ment már veszendőbe 
s helyük kitöltésére a pragmatikus történelmi gondolkozás érzi 
magát hívatottnak; de ha a Rákóczi Ferenc koráról se írásban, 
se hagyományban nem maradt volna egyéb hiteles okmányunk, 
mint a hírhedt s Isten jóvoltából immár méreg fogát vesztett 
1714-diki törvénycikk, mely Rákóczi Ferencet a bűnök bűnével» 
hazaárulással vádolja, akkor is be volna igazolva Rákóczi isteni 
küldetése, akkor sem kételkedhetnék senki abban, hogy a nagy 
fejedelem nem volt más, mint az ég kegyelmének testet öltött 
mosolya, melylyel a megsemmisülés örvényének szélén álló ma
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gyarságnak végső kétségbeesésből s a reménységnek egy balo- 
vány sugarából szőtt segélykiáltását fogadta. Akkor is tudná 
mindenki, hogy kik, mikor és kinek-minek kedvéért, hozták azt 
a törvénycikket, s akkor is mindenki arra a következtetésre 
jutna, hogy Rákóczi Ferencnek legalább is oly jónak kellett 
lennie, mint amilyen szerencsétlen, amilyen boldogtalan volt 
pályája végezetén, sőt talán már pályája kezdetén is!

Nemcsak Rákóczi vér, Zrínyi vér is csergedezett ereiben. 
Fejedelmi és hősi dicsőség emléke izgatta gyorsabb keringésre 
annak a vérnek minden cseppjét, s aki mint gyermek, édes 
anyját, a mártírok ivadékát, Zrínyi Ilonát, páncélban látta 
Munkács falai közt, amint vihardúlta, marcona férfiaknak paran
csokat osztogatott, nem az Éden virányain, hanem a pokol 
kínjai közt érezhette magát a bécsi udvar dédelgetései között.

A nagy világ — hisz nem lehet mindenki magyar — 
talán soha sem fog annyi figyelemmel s csak feleannyi rokon- 
szenvvel is adózni a mi Rákóczi Ferencünknek, mint már eddig 
is adózott I. Napoleon fiának, a kis reichstadti hercegnek, a 
Rostand sasfiókjának. De hát még ez sem ok arra, hogy csügged
jünk, neve fényének valódiságában kételkedjünk s káprázatnak 
vegyük.

A holdvilágon, amióta csak ember van e földön, elmereng 
tek, elábrándoztak sokan, milliók és milliók. A leggyengébb 
szem is kibírja fényét; nem hogy égetne, még nem is melegít, 
csak sejtelmeket, ábrándokat ébreszt. De a napba nézni kevés 
embernek van kedve, s aki megkísérli, szeme könybe lábbad, 
feje lehanyatlik Rákóczit földi szem kerülheti, elfordulhat tőle; 
mert nem felhőkkel kergetődző, kétes árnyékot vető holdvilág, 
hanem forró, égető nap. De igazán elfordulni csak gyenge, tisz
tátalan lélek fordulhat el tőle, mint ahogy a skorpiónak se 
teste, se párája nem kívánja a napot.

De ilyen lények mindig voltak a világon s hányán jártak 
ilyenek RAkóczi árnyékában!

A hívásra hazajött, megesküdött s kimondotta, hogy 
„resrudescunt !“ S aztán megindult a harc. A tavasz nemtőjé- 
nek virágdíszében jelent meg, mit a győzelem istenasszonya 
font koszorúvá s csak, aki nem láthatta, vagy vakon született,
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az nem rajongott érte, az nem ment utána. És ő, a nagy 
fejedelem, az igazi nap, világított jóknak s gonoszoknak egy
aránt, nem űzött, nem kergetett senkit, csak a sötétséget, csak 
az életoltó telet, mert az volt hivatása. Aki fényét, melegét ke
reste, otthont, kegyelmet, talált nála.

Azonban úgy látszik, hogy a Gondviselés, kinek küldöttje 
volt, próbára akarta tenni; nem őt, hanem követőit. Körül
vonta a balsors, a vesztett csaták felhőivel, hogy lássa, hisznek-e 
benne s rendeltetésében akkor is, mikor fogyatkozása van; 
tudnak-e térden állva, mellüket verdesve hűségesen várni, míg 
fénye újból előtör a sűrű árnyék mögül - -  s Rákóczi keserve, 
s e honnak örök gyásza, hogy a próbát e nép nem állotta ki.

Nem kellett más hozzá, csak egy vesztett csata — s Rákóczi 
fényes tábora bomladozni kezdett.

Ne írjuk ide azoknak a nevét, kik hűtlenűl elhagyták. 
Tahin nem is voltak rosszak, csak kishilűek. Sokszor próbálta 
a magyar Mohács óta visszaszerezni az ősi szabadságot, s gyász 
lett a vége mindig, újra meg újra; s hogy e tudat termő talaja 
volt e kishitűségnek, szomorú, de érthető tény.

Elég az hozzá, hogy Rákóczi napja lehanyatloti. Hosszú, 
hosszú alkonyaira. Nem azért, mert az volt a rendeltetése, 
hanem azért, mert a beléje vetett hit nem tartott soká s a 
kísértést nem állotta ki. A hit, amellyel Rákóczit e nemzet, 
mint a várva-várt szabaditót fogadta, igaz hit volt, de nem 
volt kőszikla. „íme én mindenemet feláldoztam s tőlelek nem 
vártam mást, mint igaz magyar szívet“ — szólt a megtagadott 
Rákóczi, bomló táborához, s mikor az utolsó honi göröngy is ki
gurult lába alól, elbujdosott, hosszú, téli bujdosásra, mint a 
hitregék napistene.

Idegenek, kik fényét csak távolról látták, hódolva köszön
tötték gyászbaborultakor. Kik szívéhez oly közel voltak, hogy 
tőle el nem szakadhattak semmi viszontagság között, ott voltak 
körűié, s szőtték, szövögették vele évről-évre a jövő reménysé
gét, „pro libertate“ bömbölő s aztán elnémúló ágyúk, magasan 
szárnyaló, majd aláhanyatló kuruc-lobogók kuszáit emlékeiből, 
míg itthon apja-anyja és gyermekei üdvösségére esküdözött
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mindenki, kinek veszteni, vagy kapni valója volt, hogy Ók a 
nagy fejedelmet nem szerették — isten bocsá' - nem is látták 
soha; vagy ha látták, hát az is csak azért volt, mert az ő mesgyé- 
jükön törött ki a Rákóczi lovának a lába !

Bécsben csúfot űznek emlékéből, nevéből; igaz, hogy csak 
olyan bátorsággal, mint amilyennel a gyermek csúfolja a festett 
ördögöt - világos nappal. És sajnos, a magyarság gondosko
dott arról, hogy a lajtántúli reményekre ne jöjjön alkonyát.

Mint Dickens híres Serooge-ja Marleyról, szepegéssel cifrá
zott önhittséggel mondogatták a bécsiek Rákócziról, hogy meghalt, 
le is szegezték a koporsóját, leszegezték maguk a magyarok; lehe
tetlen tehát, hogy újra feltámadjon.

Egyszer azonban mégis felpattant a koporsó zárja s a 
beléje zárt eszme végig zúgott az országon az orkán zúgásával 
— 1848-ban.

A történelem, úgy látszik, gyönyörködik az ismétlésekben. 
A német megint nem tudott a nyakunkra ülni a maga ember
ségéből: mint Mohács után a török, 1849-ben az orosz segítette 
meg nem érdemelt diadalra.

Azóta pedig csak az történt, ami azelőtt is megtörtént 
nem egyszer. Klió nem hajítja el vésőjét, feljegyez mindent, de 
arca elborúl nem egyszer. Szomorú látvány a hitelüket vesztett 
isteneknek bozótok közt porladó oltára, szomorúbb a sárba 
tiport zászló, mely alatt egykor hősök vérzettek e l; még szo
morúbb a Caesarok diadal-kocsija mögött tolongó tömegnek 
„panem et circenses“ kiáltása!

Hunniának mindebből kijutott bőven, nem is egyszer, 
hanem nagyon sokszor!

* **
Maholnap egy éve lesz, hogy a halhatatlan fejedelem földi 

maradványai a kassai székesegyházban pihennek. A szent ma
gyar anyaföld végre keblére ölelhette legjobb, leghívebb gyer
mekének hült tetemét. A pompa, melynek kíséretében mind ez 
történt, csak leplezhette, de nem enyhíthette az 190G. október 
29-diki második temetés mélységes tragikumát.
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A fejedelem hamvai itthon vannak, de hová lett az ő szent 
lelke. Látjuk-e még azt is valaha, testet ölt-e még egyszer, hogy 
síkra szálljon újra a régi eszményekért?

A történelem tanúsága szerint Isten küldöttjei, ha egyszer 
meghaltak, csak milliók szívében támadhatnak fel újra, vagy 
sohasem. Sokaknak közönye, sokaknak galádsága állja útját 
eszményeik megvalósulásának, sokaknak lelke kell, hogy lángol
jon értük, hogy feltámadhassanak s az általuk képviselt eszmé
ket diadalra vigyék.

Ebben rejlik a Rákóczi-kultusznak, a magyar ifjúság jövendő
beli fejlődése tekintetéből való fontossága.

Rákóczi eszméi csak úgy valósulhatnak meg, ha minden 
magyar szív azoknak oltára lesz.

Rákóczi magyar fajszeretete s e szeretet nevében való ön- 
feláldozása kell hogy áthasson minden magyar szívet, minden 
magyar lelket; csak akkor lehet szóarról,hogy Rákóczinak a szel
leme is itthon van s elérheti megdicsőülését a magyar szabadság 
meg va I ósul ásában.

Igaz, hogy a Rákóczi képviselte eszme, a legtisztább, leg
önzetlenebb fajszeretet, bizonyos letagadhatatlan ellentétben van 
a legújabb kor világpolgári, e g ye tem es  emberi-nek nevezett 
eszméivel. Igaz az is, hogy a kizárólag egy nemzetnek való 
élés gondolata, a bölcselkedő ész előtt szűkebbkörűnek, korlá
toltabbnak tűnik fel az egyetemes emberiség szolgálatának esz
méjével szemben, ebből azonban egy percre sem következik, 
hogy ethikailag csekélyebb értékű volna.

A gőznek feszítő ereje, megfelelő korlátok nélkül semmi 
üdvös munkát nem végezhet s csak szilárd korlátok nyomása 
alatt érvényesítheti magát. Az ember testi és lelki erőiben is 
meg van a gőznek expansiv hajlama, mely az egyetemes embe
riség eszméjének határtalan birodalmában való szerteáradásra 
hajija, de meg vannak a maga korlátái a fajszeretetben, a 
nemzeti eszmében, s e korlátok csak akkor volnának lekicsi- 
nyclhetők, ha mesterségesek volnának. Erről pedig szó sem 
lehet.

Közelebbről nézve a Rákócziban a testesült magyar fajszerete- 
tet, a magyar nemzeti eszme nem hogy mesterséges korlátja volna



az egyéni expansiv erőknek, hanem egyenesen a legtermésze
tesebb határa.

Oly törvények, melyeknek emberi beavatkozáson kívül eső 
voltát semmiféle tudomány nem tagadhatja, tették a magyar 
nyelvet még legközelebbi rokonaival szemben is azzá, ami: ön
álló egyeddé, mással össze nem téveszthetővé, széppé, erőssé.

Közfelfogás szerint ezer esztendő, de nagyon valószínű, 
hogy sokkal hosszabb idő szentesítette a magyar géniusznak a 
három bérc és négy folyó honához való ragaszkodását, oly fokig, 
hogy ennek a ragaszkodásnak meglazulása, halálával volna 
egyértelmű.

Ezer esztendőnek változatosan dicsőséges és gyászos em
lékei s a jelen kornak összes hatalmi törekvései azt bizonyítják, 
hogy a magyarság eszméje csak küzdelemmel, harccal, önfel
áldozással tarthatja fenn magát más nemzeteknek ellentétes 
irányú törekvései között; s e harc elől való kitérés, vagy éppen
séggel a vele járó egyéni áldozatoktól való visszariadás megint 
csak a magyarság végveszedelmét jelentenék.

Ha valami, úgy Rákóczi eszméinek ápolása, az ő útjainak 
követése mentheti meg a magyarságot a jövendőnek, az embe
riségnek, az egyetemes igaz eszményeknek.

A franciák Napoleon-kultusza a dicsőség irnádása, a diada
loknak önmagukért való bálványozása; míg a Rákóczi-kultusz 
a maga tisztaságában a magyarság fennmaradásában, a magyar 
szabadság feltámadásában való hitet jelenti, mely vallóitól ön- 
feláldozást s feltétlen hűséget kíván a múlt s a jövő nevében 
egyaránt

Ennek a kultusznak őszinteségétől, ennek a hitnek eleven 
erejétől függ, hogy mi vár a magyarságra a jövendőben: a 
jobb kor-e, mely után buzgó imádság epedez százezrek ajakán, 
vagy a dicstelen nemzeti halál, melynek rémképe elől a nagy 
Széchenyi a megsemmisülés karjaiba vetette magát.

Dr. Pröhle Vilmos.
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Főgimnáziumi tanács.
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polgármestere, egyházi felügyelő;
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Mráz János kir. törvényszéki biró;
Dr. Prok Gyula ügyvéd;
Rulunann Andor népiskolai igazgató-tanitó;
Dr. Saáry Sándor városi és főgimnáziumi orvos;
Somogyi Gyula kir. tanácsos, kir. közjegyző;
Dr. Szopkó Dezső gyógyszerész.
c) A főgimnáziumi tanárok.
Jegyző. Dr. Vietórisz József.

*
Fegyelmi bizottság: Elnöke a főgimnázium felügyelője; 
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Tanárok.

A) Működő tanárok.
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igazgató

2 Adorján Ferenc,
r. tanár.

3 Eltscher Simon,
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4 Kameniczky András,
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5
Kozák István,

r. tanár, az I. oszt. főnöke, 
a rajzszertár őre.
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Mészáros Ferenc,
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Görögpótló magyar 
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Bölcsészet VIII.
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12 1898 Vallástan I—VIII. 
Magyar rvelv VI. 19

20 1887
Mennyiségtan IV. V. VI.Vili. 
Földrajz III.
Fizura Vili.
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2 1905
I

Magyar nyelv 1.
Latin nyelv 1.
Német nyelv IV—V. 
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1 6 1901
Rajzoló mértan 1—IV. 
Görögpótló rajz V-Vili. 
Szépírás 1—11.

20

35 1884 Mennyiségtan 1.11. 111. VII. 
Természettan VII. 18

6 1904 Torna 1 Vili. 
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11 Dr. Pró'hle Vilmos,
r. tanár, a VII. o. főnöke. 11 1899 Görög VII.

Német 111. VI. Vll. Vili. 18

12
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Latin nyelv 11 
Történelem VI. Vili. 
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Dr. Bartók Jenő',
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17 1903 Vallástan 1—Vili. 8
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Faikas Pál,
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8
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17 Csima Emil,
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Dr. Silberfeld Jakab,
kép. rabbi, magyar hit
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6 1905 Vallás 1 Vili.
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ág. hitv. ev. énekvezető. 13 1892 Miiének Daloskor 
Zenekör. 12

20 Zsák Endre,
ág. hitv. ev. énekvezető, 18 1887 I Egyházi ének 1 — IV.. 2
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Elvégzett tananyag.

a) Rendes tantárgyak.

I. OSZTÁLY.

Osztályfő : Kozák István.

1. Vallástan. Hetenként 2 óra. Evangélikus. Az ó-szövetség tör
ténete. A 10 parancsolat Luther magyarázatával. Egyházi énekek és 
imádságok. Tankönyv: Bibliai Olvasókönyv. Tanár Adorján Ferenc. Ev. 
református. Hetenkint 2 óra. Az újszövetség. Kézikönyv: Farkas: Az ó- 
és újszövetségi kijelentés története. Biblia-olvasás. Énekek. Tanár: 
ár. Bartók Jenő. Róni. hath. A hitről, parancsokról a malaszt eszközeiről. 
Tanár: Csima Emil. Tankönyv: Egri kis katekizmus. Izr. Bibliai törté
net szemelvények alapján Sámuel és Királyok könyveiből. Bibliaforditási 
gyakorlatok. Imádságok fordítása. Ünnepek és szertartások. Tankönyv: 
Stern: Zsidók története II. r. Tanár: dr. Silber féld Jakab.

2. Magyar nyelv Hetenként 5 óra. Olvasmány: Mesék és mon
dák, leírások a magyar földről és a magyar nép életéről, hún, magyar 
és görög mondák olvasása, elemezése. Költemények szavalata. Nyelv
tan : A beszédrészek, 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 nyelv
tan I. r. Tanár : Kameniczky András.

3. Latin nyelv. Hetenként 6 éra. Romulus és Remus történeté
nek s Róma város alapításának olvasása, elemezése, fordítása alapján 
a fő- és melléknevek declinatiója, compara'io, numerale, pronomen, 
adverbium, praepositio, a sum ige, a négy coniugatio az activumban. 
Fordítás magyarból latinra. Néhány rövid mese könyvnélkül tanulása. 
Havonként két iskolai Írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Hittrich Ö. Latin 
olvasó- és gyakorlókönyv I. rész, Latin nyelvtan I. rész. Tanár: Ka- 
meniczhy András.

4. Földrajz. Hetenként 3 óra. Földrajzi előismeretek. A magyar 
szent-korona országai: alföldek, a Dnna -  Dráva köze, a magyar felföl
dek, a Dráva—Száva köze és a magyar-horvát tengerpart. Végre álta
lános viszonyok, térképrajzolás. Tankönyv: dr. Némethy Károly. Tanár: 
Szláboczhy Imre.

5. Természetrajz. Hetenként 2 óra. Bevezetés. Az ősz. Házi 
állatok. A tél. A házkörnyéki állatok, mezei-, erdei állatok. Húsos ter
mésű gyümölcsfák és egyéb növények, száraz termésüek. Tavaszi nővé-
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nyék, főtekintettel a helyi viszonyokra. Tankönyv: Paszlavszky J. Ter
mészetrajz. T anár: Sslaboczky Imre.

6. Számtan. Hetenként 4 óra. A négy alapművelet egész, tize
des és közönséges törtszámokkal. A számok oszthatósága. Tényezőkre 
bontás, közös osztó, közös többszörös, legnagyobb közös osztó, legkisebb 
közös többszörös. Mértékek. Időszámolás. Négy művelet különnevü szá
mokkal. Havonként iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyv: Arany-Szijártó: 
Számtan I. T an ár: Mészáros Ferenc.

7. Rajzoló méjrtan. Hetenként 3 óra. Planimetria. A téglalap. A 
négyzet. Siklapok területe. A kör és szög. A rombusz, romboid. A h á 
romszögek közös tulajdonságai és felosztásuk. A delta négyszög A tra
péz és trapezoid. A négyszögek tulajdonságai és felosztása. A sokszögek. 
Terület- és keriiletszámitás. Rajzok készítése a tananyaggal kapcsolat
ban. Egyszerűbb mértani sík díszítmények rajzolása és festése. Tankönyv: 
Zalányi János Rajzoló-Geometria I. r. Tanár : Kozák István.

8. Szépírás Hetenként i  óra. Folyó magyar irás, nagy és kis 
betűk. A szépírás szabályai. T anár: Kozák István.

9. Testgyakorlás. Hetenként 2 óra. Rendgyakorlatok : magatar
tás, sorakozás, igazodás, fedezés, fordulatok, járás helyben, meghatáro
zott számú lépés előre, hátra, lépésváltás, megállás, kanyarodás, 
visszakozás. Sornyitás fél és egész távolságra. Zárkózás. Sorbontás 
2 — 3 4-es sorokba. Szakasz-alakítás. Párok képzése, kör, kettős kör. 
Ellenvonulás. Párok képzése menet közben. Szabadgyakorlatok : 2 ütemü 
tagszabadgyakorlatok, 4 ütemü szabadgyakorlatok. Tagszabadgyakorlatok 
menetközben. Verseny- és kitartó futás. Szertornázás : nyújtón, korláton, 
alapgyakorlatok. Mászás a póznákon, létrán különféle alapgyakorlatok. 
Ugrás. Játékok : fehér-fekete, lovas-csata, tolvajüző, csalogató stb. Lab
dával: körróta, duplex, kapó, sintéres. Tanár: Miklóssy János.

10. Ének. Hetenként 1 óra. A legszokottabb egyházi dallamok 
gyakorlása az ág. hitv. ev tanulókkal. Zeneelmélet: a vonalrendszer, 
hangjegyek és azok értéke, kulcsok, szünetjelek, leggyakoribb ütemfel
osztások, hanglaláló gyakorlatok. Tanár : Zsák Endre.

II. OSZTÁLY.

Osztályfő : Zinimermann Rezső.

1. Vallástan. Hetenként 2 óra. Evangélikus. Az újszövetség tör
ténete s az apostoli hitvallás Luther magyarázatával. A hegyi beszéd 
és a példázatok, egyházi énekek és imádságok. Tankönyv: Ribliai Ol
vasókönyv. Tanár: Adorján Ferenc. Evang református. Mint az I. osz
tályban. Róni. kath. Ó-szövetségi bibliai történetek. Tankönyv: Pokorny: 
O-szöv. bibliai történetek Tanár: Csima Emil. Izraelita. Mint az I. 
osztályban.

2. Magyar nyelv. Heti 5 óra. Olvasmány: Rövid rajzok, elbe
szélések és tanító mesék, a magyar föld és népe, történeti elbeszélések
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a tatárjárásról, Nagy Lajos és a Hunyadiak korából, továbbá Herodotos- 
ból, a költemények könyv nélkül. Nyelvtan: Olvasmányok elemzése 
alapján az egyszerű mondat elemzésének ismétlése s az összetett mon
dat tárgyalása, a szórend főbb szabályai, szóalkotás. Kéthetenként 
iskolai Írásbeli dolgozat. Tankönyv: Balassa: Rövid magyar nyelvtan II. 
rész., Lehr-Riedl Magyar olvasókönyv II. r. Tanár: Zimmermann Rezső.

3. Latin nyelv. Heti ß óra. Összefüggő olvasmány: a római ki
rályok története és a magyar honfoglalás. Beszédgyakorlat és szócsopor
tok. Elemzés latinul és magyarul. Nyelvtan: a négy coniugatio, a per
fectum és supinumképzés, röviditett és eltérő igealakok, coniugatio 
periphrastica, hiányos és személytelen igék, szóképzés. Kéthetenként 
iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyv: dr. Hittrich Ödön Latin nyelvtan I. 
rész. Latin olvasókönyv II. r. T anár: Zimmermann Rezső.

4. Földrajz. Hetenként 3 óra. Magyarország összefoglaló ismét
lése. Ausztria és a többi európai államok. Ázsia és Afrika földrajza. 
Térképrajzolás. Tankönyv: dr. Némethy Károly: Földrajz. Tanár: Szla- 
boczky Imié.

5. Természetrajz Hetenként 2 óra. Az őszi Hóra nehány nö
vényének leírása. Az állatországból a majmok, tengeri emlősök, erszé
nyesek. Házkörnyéki, vízi, tavi és mocsári, réti, mezei és erdei madarak. 
Csuszó-mászók, kétéltűek, halak, csigák, kagylók, bogarak, szitakötők, 
méhek, lepkék, legyek, poloskák, pókok, százlábúak, rákok, férgek. Ta
vaszi növények. Tankönyv: Paszlavszky József: Természetrajz. Tanár: 
Szlnboczky Imre.

6. Számtan. Hetenként 4 óra. Számolásbeli előnyök a szorzás és 
osztás műveleteiben. Számmüveletek korlátolt pontossággal. Hármas
szabályhoz tartozó feladatok megoldása következtetéssel, egységre ho
zatal, közbeszúrt tétel és olasz számolás módjával. Százalék, nyereség 
és veszteség, teljes, tiszta- és burkolatsúly, lerovat, alkusz és biztosítás 
díja. Viszonyok és arányok alkalmazása, hármasszabály feladatai stb. 
Havonként iskolai Írásbeli dolgozat. Tankönyv : Arany-Szijártó 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. A 
tárgyalt testek felszín és köbtartalom számítása. A testek axonometrikus 
rajzolása és egyszerű világítás szerint való kifestése. Az egyenes, pont 
és sík kölcsönös helyzetei, hajlásszög, lapszög, szöglet. A testek hason
lósága és egybevágósága. A testek symmetriája. A testek modelljeinek 
készítése. Rajzgyakorlatok a tanultakkal kapcsolatban. Tankönyv: 
Landau-Wohlrab Rajzoló geometria II r. Tanár : Kozák István.

8- Szépírás. Hetenként 1 óra. Magyar és német nagy és kis betűk- 
Folyóírás felváltva magyar és német. Rondírás. Tanár: Kozák István'

9. Testgyakorlás. Hetenként 2 óra. Égy, mint az I. osztályban. 
A szabadgyakorlatoknál azonban kéziszert, úgymint fabotot, kisebb súly
zót használtunk s ellentétes gyakorlatok is végeztettek Játékok mint I. 
osztályban. T anár: Miklóssy János.

10. Ének. Hetenként 1 óra. LJgy, mint az 1 osztályban.
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III. OSZTÁLY.

Osztályfő: Dr. Vietórisz József.

1. Vallástan Hetenként 2 óra. Evangélikus: Keresztyén egyház- 
történet, különös tekintettel a reformáció korára s a hazai prot. egyház 
kifejlődésére, szervezetére és intézményeire. Az apostolok cselekedetei
nek s az I. és II. Kor. levélnek magyarázata. Tankönyv: Berecky: Kis 
egyháztörténete. Tanár: Adorján Ferenc. Evang. református : Kér. erkölcs
tan. Énekek. Kézikönyv. S. Szabó: Kér. erkölcstan. Tanár: Bartók Jenő. 
Bőm. hath.: Újszövetségi bibliai történetek. Tankönyv: Pokorny: Bibliai 
történetek. Tanár: Csima Emil. Izraelita: Zsidók története az első és 
második templom közötti századok irodalmától a szombatosokig. Szemel
vények Mózes V. könyvéből, héberül és magyarul. A szombati és ünnepi 
imarend. A haliéi zsoltárok héber és magyar nyelven. Tankönyv: Biich- 
ler-Goldberg: Zsidók története és Mózes öt könyve. Tanár: Dr. Silberfeld 
Jakab.

2. Magyar nyelv. Hetenként 4 óra. A magyar nyelvtan rendsze
res, összefoglaló áttekintése. Olvasmány: leírások, elbeszélések, képek a 
magyar történelemből s a görög világból, találmányok és fölfedezések 
köréből. Költemények tartalmi elemzése és emlékelése. Havonként két 
iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyv: Balassa: Rendszeres magyar nyelv
tana. Lehr-Riedl: Magyar olvasókönyve III. r. T anár: Dr. Vietórisz József.

3. Latin nyelv. Hetenként 6 óra. Prózai olvasmány: Cornelius 
Neposból Miltiades, Themistocles, Aristides, Agesilaus, Thrasybulus. Köl
tői olvasmány: Phaedrusból 15 mese. könyv nélkül is. Nyelvtan: az 
egyszerű mondat és részei, az esetek használata. Havonként két iskolai 
írásbeli dolgozat. Tankönyv: Hittrich: Latin nyelvtan II. Fodor-Kurtz: 
Latin olvasmányok. Fodor-Roseth: Stílusgyakorlatok. Tanár: Dr. Vietórisz 
József.

4. Német nyelv. Hetenként 4 óra. Az írás és olvasás begyakor
lása után a főnevek, melléknevek, névmások és igék ragozása megfelelő 
olvasmányok alapján. Apróbb költemények és olvasmányok könyv nélkül 
való tanulása. Az olvasmányokban előforduló praepositiók vonzása, a 
német szórend főbb törvényeinek összefoglalása ugyancsak az olvasmá
nyok alapján. Havonként két írásbeli dolgozat, fordítások és átalakítások. 
Tankönyv: Kemény Ferenc: .Német nyelvtan és olvasókönyv. Tanár: 
Dr. Fröhle Vilmos.

5. Phys. földrajz. Hetenként 2 óra. Amerika és Ausztrália. Sark
földek. Világrészek és óceánok. A vízről, levegőről. A levegő áramlása. 
Légköri csapadékok. Jégárak. Tűzhányók és földrengések. Mágnesség. 
Elektromosság. Az égboltozat és a Nap látszólagos mozgása. A föld alakja 
és mozgása. A Holdról. A naprendszer. Üstökösök. Hüllő csillagok. Álló 
csillagok. Tankönyv: Dr. Némethy Károly: Földrajz III. rész. Tanár: 
Eltscher Simon.



6. Történelem. Hetenként 3 óra. A pogány magyarság; az Árpád- 
házi és vegyes házakból származott királyok kora, befejezve a mohácsi 
vésszel. Tankönyv: Báróti-Csátiki : Magyarország története I. r. Tanár: 
I)r. Vietórisz József.

7. Számtan. Hetenként 3 óra. Az összetett hármasszabályhoz 
tartozó feladatok megfejtése következtetéssel, egységre hozatallal, közbe
szúrt tétellel. Kamatszámolás évekre, hónapokra, napokra. Értékpapírok 
adásvétele. Váltóleszámítolás. Kamatos-kamatok. Egyszerű és összetett 
arányos osztás. Középérték keresés. Vegyités- és hármasszabály. Arany 
és ezüst ötvények és aranypénzek értékszámolása. Havonként iskolai 
írásbeli dolgozat. Tankönyv: Arany-Szijártó: Számtan II. rész. Tanár: 
Mészáros Ferenc.

<S. Rajzoló mértan. Hetenként 2 óra. Planimetriai konstrukciók. 
A kör, mint mértani hely. Adott távolság szerkesztése. Távolságokkal 
való műveletek. Távolságok aránya. Arányos távolságok. Távolságok 
kisebbített részei. Egyenes felezés, merőleges szerkesztés. Párhuzamos 
szerkesztés. Szögekkel való műveletek. A derékszögű háromszög tulaj
donságai. Thales tétele. A egyenlő oldalú, egyenszárú, a derékszögű és 
általános háromszögek szerkesztése. A négyzet, téglány, rombus és rom
boid, trapéz és sokszögek szerkesztése. Hasonló idomok. Másolás egybe
vágóság és hasonlóság alapján Kisebbített mérővesszők. Síkidomok át
alakítása. Pythagoras tétele. Symmetria. Rajzok készítése a tananyaggal 
kapcsolatban, kézügyesítő szabadkézi gyakorlatok. Tankönyv: Landau- 
W ohlrab: HL rész. Tanár: Kozák István.

9. Testgyakorlás. Hetenként 2 óra. Kendgyakorlatok: az előbbiek 
ismétlése mellett 2—3—4-es sorok képzése fejlődéssel. Menetelés közben 
1/4-—1/ti fordulat. Felvonulások. Szabadgyakorlatok : 4—6—8 ütemű sza
badgyakorlatok kéziszerekkel ellentétesen is végezve. Társas-szabadgya
korlatok. Verseny- és kitartó futás, birkózás, kötélhúzás. Szertornázás: 
nyújtón, korláton, gyűrűn fokozatos gyakorlatok. Mászás rúdon, kötélen.. 
Játékok, mint az előbbi osztályokban. Tanár: Miklóssy János.

10- Ének. Hetenként 1 óra. A legszokottabb egyhangú egyházi 
dallamok gyakorlása az ág. hitv. ev. tanulókkal. Zeneelmélet: ismétlő 
jelek, meghosszabbítás, kötőjel, átalakító jelek, a különböző előjegyzés, 
előadási jelek. C-dur, A-moll, G-dur, E-moll, F-dur, Ü-moll hangsorok 
összeállíLása, egyszerű hármas és hetes (sept) akkord éneklése, megíelelő 
gyakorlatok. Tanító: Zsák Endre.

IV. OSZTÁLY.

Osztályfő: Dr. P o p in i  Albert.

1. Vallástan. Hetenként 2 óra. Evangélikus: Keresztyén hittan és 
erkölcstan. Márk evangelioinának tárgyalása. Tankönyv: Be reeky : Hittan 
és Erkölcstan. Tanár: Adorján Ferenc. Evang. református: Mint a Ili 
osztályban. Hóm. kath.: A katholikus egyház története. Tankönyv: Jordán : 
Egyháztörténet. T anár- Gsima Emil. Izraelita: Mint a III. osztályban.
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2. Magyar nyelv. Hetenként 4 óra. Költő: olvasmány: Arany 
Toldija. Prózai olvasmányok a stílus tulajdonságainak és fajainak szem
léltetésére a kézikönyvből. Toldi első négy éneke könyv nélkül. A nyelv 
a stilus szempontjából. A stilus, ennek nemei és jellemző tulajdonságai. 
Havonként egy iskolai írásbeli dolgozat. A magyar verselés főszabályai. 
Tankönyvek: Lehr: Arany Toldija; Góbi: Stilisztika és verstan. Tanár: 
Dr. Popmi Albert.

3. Latin nyelv. Hetenként 6 óra. Prózai olvasmány: Caesar 
galliai hadjáratából : Gallia leírása ; Caesarnak a helyűtekkel viselt hábo
rúja. Költői olvasmány: Ovidiusból: A világ teremtéséről, Deucalion és 
Pyrrha, Daedalus és Icarus. Részben könyv nélkül is. Mondattan: meg
felelő fordítási gyakorlatok alapján az egyszerű mondat ismétlése és az 
összetett mondat. A latin verstan vázlata. Havonként egy iskolai írásbeli 
dolgozat. Tankönyvek: Hittrich Ödön: Latin nyelvtan II. Mondattan; 
Fodor-Kurtz : Latin olvasmányok; Fodor-Kurtz : Stílusgyakorlatok. Tanár: 
Dr. Popini Albert.

4. Német nyelv. Hetenként 3 óra. Az alaktan ismétlése és ki
egészítése ; a szórend törvényei; a szóképzés elemei. Prózai olvasmányok 
fordítása és elemzése. Néhány költemény fordítása és könyv nélkül való 
megtanulása. Kéthetenként iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyv: Kemény 
F .: Német nyelvtan és olvasókönyv II. rész. Tanár: Knmamzky András.

5. Történelem. Hetenként 3 óra. Magyarország története a mo
hácsi vésztől az 1867-iki kiegyezésig. Magyarország politikai ismertetése. 
Az Osztrák-Magyar Monarchia. Tankönyv: Baróti-Csánki: Magyarország 
története II. k. Tanár: Porubszky Pál.

6. Mennyiségtan. Hetenként 3 óra. Bevezetés az algebrába. Alap
műveletek a közönséges egész számok körében. A kivonás és a negativ 
számok. Az osztás és a törtek. Az egész számok oszthatósága. Külön
leges alakú szorzatok. Az elsőfokú egyenlőség egy ismeretlennel. Havon
ként iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyv.- Arany Dániel és Szíjártó Miklós : 
Algebra I. T anár: Eltscher Simon.

7. Rajzoló mértan. Hetenként 2 óra. A kör és reá vonatkozó 
konstruktiv fe.adatok. A kúpszeletek. Elypsis, hyperbola, parabola és 
azokra vonatkozó feladatok. A kör evolvense. Közönséges, epi- és hypo- 
cyklois. Archimedesi és ioniai csigavonalak. A vetítés fogalma; pont, 
egyenes, síkidomok és egyszerűbb testek vetíilete egy és két képsíkon. 
Épületek tervrajza. A geometria története. Rajzok készítése a végzett 
anyaggal párhuzamban, egyszerűbb stilizált levelek rajzolása és festése. 
Tankönyv: Landau-Wohlrab : Rajzoló geometria IV. rész. Tanár: Kozák 
István.

8. Természetrajz. Hetenként 3 óra. Nehány ősszel virító növény 
szemléltető leírása. A növény szervei. Ghoiniai alapismeretek a növények 
táplálkozásának megértéséhez. A növények belső szerkezete és életjelen
ségei, rendszertana. Tankönyv: Dr. Szterényi Hugó. Tanár: Szlaboczky 
Imre.
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9. Testgyakorlás. Hetenként 2 óra. Mint a III osztályban.
Szertornázás az I—IV. osztályokban osztálytornázás alakjában gyakorol
tatott. Tanár: Mildóssy Janón.

10. Ének. Ügy, mint a III. osztályban.

V. OSZTÁLY.
Osztályfő: Porubszky Pál.

1. Vallástan. Hetenként 2 óra. Evangélikus: Az ó- és újszövet
ségi könyvek ismertetése. Megfelelő bibliai szakaszok magyarázva. Tan
könyv: Batizf'alvy-Bereczky: Bibliaismertetés. Tanár: Adorján Ferenc. 
Evang. református: Ser. egyház története a reformációig. Énekek Kézi
könyv: S. Szabó: Kér. egyháztörténet I. rész. Tanár: Bartók Jenő. 
Ilóni. hath. : Isten léte, lényege, tökéletességei. Szentháromság, a terem
tés, megváltás, a megszentelés. A különös és általános ítélet. Tankönyv: 
Matuszka: Kér. kath. hittan. Tanár: Csima Emil. Izraelita: A zsidók 
története a Karaitáktól Mendelssohn föllépéséig. A zsoltárok jelentősége. 
Egyes zsoltárok héberül és magyarul a héber grammatika elemeinek 
figyelembevételével. A hétköznapi Semóne Eszré fordítása. Tankönyvek: 
Büchler-Goldberg: A zsidók tört. Friss: A zsoltárok. Tanár: Er. Silber
feld Jakab.

2. Magyar nyelv. Hetenként 3 óra. Olvasmányok: A pákász- 
tanya (Herman Ottó), Naplemente a pusztán (Arany J.), Deák Ferenc 
mint szónok (Csengery Antal), Id. br. Wesselényi Miklós (Br. Kemény Zs.), 
A török városainkban (Salamon Ferenc), A teremtett állatokról való 
elmélkedés haszna (Pázmány Péter), A dobzódásról (Faludv Ferenc), 
Visszatekintés (Arany J.), Emlékbeszéd Arany János felett (Gyulai Pál), 
A haza megmentéséről (Kossuth L.), Deák Ferenc levele egy tanuló ifjú
hoz ; házi olvasmányul: Kölcsey Parainesise, br. Kemény Zsigmond 
emlékbeszéde Vörösmarty Mihályról, Deák Ferenc felirati javaslata. Ezek 
alapján a prózai írásművek elmélete : történetírás, értekezés, beszéd, levél, 
megfelelő házi és iskolai dolgozatokkal. Tankönyv: Góbi Im re: Rheto- 
rika. Tanár: Porubszky Pál.

3. Latin nyelv. Hetenként 6 óra. Prózai olvasmányok: M. Tullii 
Ciceronis oratio de imperio Gn- Pompei; pro Archia poeta. Költői olvas
mányok P. Ovidius Maró müveiből: Róma alapítása, Remus halála, 
Romulus megdicsőülése, A Fabiusok hősi vállalata és halála. Részben 
könyv nélkül is. Ez írók élete. Prozódia és metrika. Régiségek: Róma 
alapítása; a régi Róma nevezetességei; a római nép gyűlései; a római 
tisztségek. Nyelvtani ismétlés. Havonként két iskolai írásbeli dolgozat. 
Stílusgyakorlat. Tankönyvek: Zsámboki: Ciceronis de imperio Cn. Pom
pei oratio; Kapossy: Ciceronis pro Archia poeta oratio; Cserép: Sze
melvények Ovidius műveiből; Peez: Latin verstan ; Cserép: Római régi
ségek. Tanár: Br. Popini Albert.

4. Görög nyelv. Hetenként 5 óra. Olvasmány : Homeros Odysseiá- 
jának I. én. 1—95, II. én. 1—145 sora (némi kihagyásokkal); továbbá 
az V—VI. énekből kiszemelt részletek, mintegy 300 sornyi terjedelem
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ben, részben könyv nélkül is. Nyelvtan: A homerosi nyelvjárás név- és 
igeragozása. Kéthetenként iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyvek : Kompi: 
Szemelvények az Odysseiából. Cserép: Homerosi görög nyelvtan. Tanár : 
Moravszky Ferenc.

5. G örögpótló irod. olvasmány. Hetenként 3 óra. Költői olvas
mány : Homeros Iliasa és Odysseiája. Tinódi Sebestyéntől Buda vésze
séről és Török Bálint fogságáról szóló ének; Gyöngyösi Istvántól: Borai
ból megéledett Phoenix; Arany Jánostól: Buda halála. Történeti olvas
mány: Herodotos történetének egyes szakaszai. Továbbá: Heltai Gáspár, 
Kemény János, gr. Bethlen Miklós, Cserei Mihály és Apor Péter mun
káiból szemelvények. Tankönyv: Kempf J . : Homeros Iliasa és Odysseiája. 
Dr. Badics F .: Magyar irodalmi olvasmány. Dr. Geréb József: Szemel
vények' Herodotos történeti müveiből. Tanár: Kameniczky András.

ö. Német nyelv. Hetenként 3 óra. Az alaktan ismétlése és ki
egészítése. Szóképzés. A német szórend törvényei. Könnyebb elbeszélé
sek, mesék és történelmi tárgyú mesék fordítása. Néhány költemény 
fordítása és könyv nélkül való megtanulása. Fordítás németre. Havonként 
két iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyv: Hirn-Paulay: Német retorikai és 
poétikai olvasókönyv. Tanár : Kameniczky András.

7. Történelem. Hetenként 3 óra. Történetelőtti idő. Egyiptom, 
Babilon, Izrael, Phoinikia, Assyria, Méd-perzsa birodalom. A görögök 
története. Macedonia, Nagy Sándor. Bóma története a császári birodalom 
megoszlásáig. Tankönyv: Varga Ottó: Világtörténet I. k. Tanár: Fo- 
rubszky Fái.

8. Mennyiségtan. Hetenként 3 óra. a) Algebra. Elsőfokú hatá
rozott egyenlőségek két és több ismeretlennel. A négyzetgyök és a 
másodfokú egyenlőség egy ismeretlennel. A köbgyök és a tisztán harmad
fokú egyenlőség, b) Geometria. Szögek. Három-, négy- és sokszögek. 
Mértani hely. Egybevágóság és hasonlóság. Szerkesztések. Területszámo
lás. Havonként iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Arany Dániel és 
Szíjártó Miklós: Algebra I. Ábel Károly: Mértan I. Dr. Lévay Ede és 
Pofikéit Károly átdolgozásában. Tanár: EUschet Simon.

11. Természetrajz. Hetenként 3 óra. Állattan. Bevezetés. Az állat 
testének belső szerkezete. A szervek és működésűk. Biológiai jelenségek. 
Az állatok csoportosítása. Az állatkörök ismertetése. Tankönyv: Dr. 
Szterényi Hugó. T anár: Szlaboczky Imre.

10. G örögpótló rajz. Hetenként 2 óra. A görög díszítő stil és 
renaissance ismertetése a Várdai-féle lapminták után. Kézügyesítö gya
korlatok. Egyszerűbb szögletes testeknek természet után való rajzolása. 
Ceruza, szén és festék kivitelben Használati tárgyak rajzolása külön
böző kivitelben vázlatkönyvekben. Tanár: Kozák István.

11. Testgyakorlás. Hetenként 2 óra. Rendgyakorlatok : az előbbiek 
ismétlése mellett szakasz képzése, felállítása, arc- és szárny változtatás, 
menetelések kijelölt irány megtartása mellett, húzódások, fejlődések. 
Szabadgyakorlatok: az alsó osztály anyaga bővítve és rendszeresen ki
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dolgozva a kivitelben. Kéziszerek: fa és vasbot, súlyzó, buzogány. 
Társas-szabadgyakorlatok. Birkózás. Kötéiiiúzás. Sík- és kitartó futás. 
Játékok. Szertornázás az összes tornaszereken, csapattornázás alakjában. 
Játékóra a VI. o. együtt szerdán d. u. 4 —6 óráig. Tanár: Milclóssy János.

VI. OSZTÁLY.
Osztályfő : Moravszky Ferenc.

1. Vallástan. Hetenként 2 óra. Evangélikus: Egyetemes keresztyén 
egyháztörténet. A Korinthusi levelek főbb részeinek magyarázata. Tan
könyv: Bereczkv : Kér. Egyháztörténet. Tanár: Adorján Ferenc. Evang. 
re/ormátus: Mint az V. osztályban. Rom. kath.: A parancsok : Isten tíz 
és az anyaszentegyház öt parancsa. Tankönyv: Dr. Titz: Erkölcstan. 
Tanár: Csima Emil. Izraelita: A zsidók története Mendelssohntól nap
jainkig. A prófétizmus. Szemelvények Hósea, Ézsaiás és Jeremiás prófé
tákból. Az újévi imádság gyakorlása. Tankönyvek: Büchler-Goldberg: A 
zsidók tört. Friss: Szemelvények a prófétákból. Tanár: Dr. Silberfeld 
Jakab.

2. Magyar nyelv. Hetenként 3 óra. A lírai, epikai és drámai 
költészet ismertetése, kapcsolatban az eszthetikai és müvészettani alap
fogalmak rövid fejtegetésével. Olvasmányok: Zrínyi: Szigeti veszedelem ; 
Vörösmarty: Két szomszédvár; Arany balladái; Kisfaludy K.: Csalódá
sok; Shakespeare: Coriolanus; Sophokles: Antigone; Katona: Bánk bán. 
Költői szemelvények Balassi, Csokonai, Berzsenyi, Vörösmarty, Arany, 
Tompa és Petőíi műveiből. Összesen 9 havi dolgozat. Tankönyv: Góbi 
Imre Poétikája- Tanár: Adorján Ferenc.

3. Latin nyelv. Hetenként 5 óra. Prózai olvasmány: Szemelvény 
T. Livius XXL, XXII. és XXX. könyvéből. Költői olvasmány: Szemelvény 
P. Vergilius Maró Aeneis-ének I., II. és IV. könyvéből, részben könyv 
nélkül. Az olvasott írók életrajza, írói munkásságuk méltatásával. Római 
hadi és vallási régiségek. Nyelvtanismétlés. Stílusgyakorlatok, cursorius 
olvasmányok szabad választás alapján. Kéthetenként iskolai írásbeli dol
gozat. Tankönyvek : Szabó : Livius XXI—XXX. könyve szemelvényekben. 
Cserép: Szemelvény P. Vergilius Maró Aeneiséből. Római régiségek. 
Dávid: Latin nyelvtan. Taánr: Moravszky Ferenc.

4. Görög nyelv. Hetenként 5 óra. Költői olvasmány: Homeros 
Odysseiá-jának XVI., XVII., XIX., XXIII. és XXIV. énekéből vett sze
melvény, körülbelül 700 sornyi terjedelemben, részben cursorius olva
sással (könyv nélkül mintegy 150 sor), a homerosi költészet és világ 
ismertetésével. Prózai olvasmány az író munkásságának ismertetése u tán : 
Kroisos és Solon (könyv nélkül is). Perzsa, babyloni, egyptomi szokások. 
A marathoni, thermopvlai-i csata. Nyelvtan: Az alaktan rendszeres ki
egészítésével kapcsolatban az egyszerű mondat részeinek szabályai. Két
hetenként iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Kempf: Szemelvények 
az Odysseiából. Vietórisz : Szemelvények Herodotos történeti munkájából. 
Cserép: Homerosi görög nyelvtan. T anár: Moravszky Ferenc.
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5. G örögpótló irod. olvasm ány Hetenként 3 óra. a) Sophokles 
Elektrájának olvasása és elemzése. Ennek alapján a görög dráma tárgya, 
cselekménye, jellemei, szerkezete ; a görög színház és színházi előadások. 
/<) Szemelvények a görög lírai költészetből (elégia, epigramma, az iambos, 
az aiol dalköltészet, a dór karénekköltészet), ej Szemelvények a klasszikus 
versmértékü magyar lírai költészetből: úttörők munkássága; az ó-klasszikai 
irány virágzása, az ó-klasszikus versforma Berzsenyi utáni időben Vörös
marty Mihálvig. Tankönyvek: Elektra, ford. Csiky Gergely, magyarázta 
Dr. Losonczi Lajos; Magyar irodalmi olvasókönyv. Dr. Badics F. II. k. 
Tanár: Leffler Sámuel.

6. Ném et nyelv. Hetenként 3 óra. Prózai és költői olvasmányok 
(különösen Schiller és Goethe balladái). Az alaktani és mondattani isme
retek kibővítése és ismétlése. A német verstan alapelemei. Havonként 
két írásbeli dolgozat (fordítás magyarból németre). Tankönyv: Hirn- 
Paulay: Német rhetorikai és poétikai olvasókönyv. Tanár: I)r. Pröhle 
Vilmos.

7- Történelem. Hetenként 3 óra. A középkori intézmények meg
alakulása : népvándorlás, hűbériség, pápaság, császárság. A középkori 
intézmények virágzása, államalakulások, 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 II. r. Tanár: Zimmermann Besso.

8. Mennyiségtan. Hetenként 4 óra. a) Algebra: Hatványozás 
zéró, negativ és tört kitevőkkel. Irracionális egyenlőségek. Számrend
szerek. Logaritmus számolás. Exponenciális egyenlőségek. Számtani és 
mértani sor. Interpoláció, b) Geometria: A körre vonatkozó tételek. Kör 
és körrészek kerülete és területe. Goniometria. Derékszögű, egyenlőszárú 
és ferdeszögü háromszögek, négyszögek ás szabályos sokszögek megfej
tése szögfüggvényekkel. Feladatok a gyakorlati mértan köréből. Havon
ként iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Arany és Szíjártó Miklós: 
Algebra II. Ábel-Lévay-Polikeit: Mértan I. Lutter N .: Szorszámi táblák. 
Tanár: Eltscher Simon.

9. Természetrajz. Hetenként 3 óra. Ásványvegytan megfelelő 
kísérletekkel és kristályminták készítésével. A levegő, víz, kén. Általános 
chemiai fogalmak. Nem nemes és nemes fémek, nem fémes elemek 
fontosabb és gyakoribb vegyületei; oxidok, szulfidok, chloridok. Bazis, 
sav, só. Kristályrendszerek. Összefüggés az ásványok chemiai összetétele, 
alakja és fizikai tulajdonságai között. Növényi eredetű ásványok. Szerves 
vegyületek. A víz geológiai működése, vulkanizmus, a vulkánok anyaga, 
a levegő és az élet geológiai működése. Tankönyv: Dr. Szterényi Hugó. 
Tanár: Szlaboczky Imre.

10. G örögpótló rajz. Hetenként 2 óra. A magyar díszítő stil 
elemeinek rajzolása és festése. Egyszerűbb térkitöltés önálló tervezéssel 
és színezéssel. Szögletes és forgási testeknek természet után való rajzo
lása és festése. Egyszerűbb testek látszattani szerkesztése. T anár: Kozák 
István.
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I ! Testgyakorlás. Hetenként 2 óra. Az V. osztály tananyaga. 
Játékóra az V. osztállyal együtt szerdán d. u. 4—G óráig. T anár: Mik- 
lóssy János.

VII. OSZTÁLY.
Osztályfő: dr. Pró'hle Vilmos.

1. Vallástan. Hetenként 2 óra. Evangélikus. Magyar ev. protestáns 
egyháztörténet. A galátákhoz és a rómaiakhoz irt levelek főbb részeinek 
magyarázata. Tankönyv: Bereczky : Magyar protestáns egyháztörténet. 
Tanár: Adorján Ferenc. Evang. református. A magyar protestáns egyház 
története. Énekek. Tankönyv: Farkas, Magyar prot. egyház története. 
Tanár: dr. Bartók Jenő. Bőm. hath. Mint a VI. osztályban. Tankönyv: 
Pokornv Egyháztörténet. Tanár: Csima Emil. Izraelita. Mint a VI. osz
tályban.

2. Magyar nyelv. Hetenként 3 óra. A magyar nemzeti irodalom 
és műveltség története a pogányság korától Kisfaludy Károly fellépéséig, 
a hozzá tartozó olvasmányok alapján. Havonként egy házi, ill. iskolai 
dolgozat. Tankönyv : Góbi : A magyar nemzeti irodalom története I. k. 
Tanár: dr. Popini Albert.

3. Latin nyelv. Hetenként 5 óra Költői olvasmány: P. Vergilius 
Maró Aeneisének VI. éneke. Prózai olvasmány: Sallustius Crispus : 
Bellum Jugurthinum, M. Tullius Cicero : oratio in Catilinam I. Az olva
sott szöveg részben emlékelve is. A nyelvtan ismétlése. A római régi
ségek összefoglaló áttekintése. Kéthetenként iskolai Írásbeli dolgozat. 
Tankönyv: Cserép, Szemelvények Vergilius Aeneiséből. Hittrich, G. 
Sallustius Crispus: Bellum Jugurthinum. Köpesdy, M. Tullii Ciceronis 
in L. Sergium Catilinam orationes quattuor. T anár: dr. Vietorisz József.

4. Görög nyelv. Hetenként 5 óra. Költői olvasmány: Szemel
vények Homéros lliasából. Achilleus és Agamemnon civakodása (I. ének), 
Alexandras és Menelaos párviadala (III. ének), Hektor és Andromaché 
találkozása (VI. ének), Hektor halála (XXII. ének), Priamos kiváltja Hek
tor holttestét, Hektor temetése (XXIV. ének), részletesen tárgyalva. Más 
részleteknek cursiv olvasása. Prózai olvasmányok: Szemelvények Xeno
phon müveiből. Kyros neveltetése, Socrates vallásossága, Socrates ha
lála. Nyelvtani ismétlés, különös tekintettel az attikai nyelvjárásra. Gö
rög irodalomtörténet: a görög epos és történetírás, az ion és aeol lira. 
Havonként egy Írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Kempf, Szemelvények az 
Iliasból. Geréb, Görög prózai szemelvények. Jebb-Fináczy, A görög iro
dalom története. T an á r: dr. Proliié Vilmos.

5. G örögpótló írod. olvasm ány. Hetenként 3 óra. Történelmi 
olvasmány: Virág Benedek, Kazinczy Ferenc, gr. Teleky József, Horváth 
Mihály, Szalay László műveiből; szónoki beszédek Kölcsey Ferenc, br. 
Wesselényi Miklós, gr. Széchenyi István, Kossuth Lajos és Deák Ferenc 
műveiből. A régi görög irodalom története. Tankönyv: Badics Ferenc, 
Magyar irodalmi olvasókönyv, III. k. Jebb-Fináczy, Görög irodalomtörté
net. Tanár: Porubszky Pál.



0. Német nyelv. Hetenként 3 óra. Szemelvények a Nibelung 
énekből, ezzel kapcsolatban a közép felnémet irodalomnak s a német 
hösmondáknak 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 olvasókönyv IV. 
Theisz, Lessing Minna von Barnhelmje. Harrach, Goethe Hermann und 
Dorotheája. Tanár: dr. Pröhle Vilnius.

7. Történelem és pol. földrajz. Heti 3 óra. A nagyhatalmak 
megalakulása és az állami élet kifejlődése a felvilágosúlt abszolutizmus 
korában. A francia forradalom. A császárság. A szabadelvű eszmék 
küzdelme és diadala Európa államaiban. Az európai államok ismertetése 
politikai, gazdasági és kulturális szempontból. Tankönyv: Varga Ottó, 
Világtörténet III. k. Tanár: Porubszlcy Pál.

8. Mennyiségtan. Hetenként 3 óra. a) Algebra. A másodfokú 
egyenletek taglalása egy ismeretlennel. Két ismeretlenü másodfokú 
egyenlet linearis tényezőkre bontása és másodfokú két ismeretlenü egyen
letrendszerek megoldása. Complex számok reducált alakja, műveletek a 
reducált alakkal. A másodfokú függvény ábrázolása és maximum mini
mum keresés. Reciproc és binom egyenletek megfejtése. A végtelen geom. 
haladvány, kamatos kamatok, járadékok, törlesztés, b) Geometria: coor- 
dinata rendszerek, két pont távolsága. Az első és másodfokú egyenlet 
gyökeinek geom. ábrázolása. Térmértan tételei, szögletes és gömbölyű 
testek felszíne és köbtartalma. Havonként iskolai rásbeli dolgozat Tan
könyv: Fr. Kiss Károly, Algebra. Ábel-Lévay-Polikeit, Mértan II. r. 
Lutter, Szorszámi táblák. T anár: Mészáros Ferenc.

9. Természettan. Hetenként 4 óra. Bevezetés a természettanba. 
A mozgások törvényei. Szilárd, folyékony és légnemű testek mechanikája. 
Hangtan. Fénytan. Tankönyv: Makay István, Fizika. Tanár: Mészáros 
Ferenc.

10. Görögpótló rajz. Hetenként 2 óra. Ékitményes rajz, árnyé
kolva ceruzával és tussal. Decorativ rajzok, aquarell tanulmányok. Fel
vételek természet után Madarak, lepkék, kagylók, csigák és fegyverek 
felvétele természet után. Fejrajzolás. Tanár: Kozák István.

11. Testgyakorlás. Hetenként 2 óra. Rendgyakorlatok: az elöb- 
beniek ismétlése mellett sortcstképzés, vonulások. Szabadgyakor
la t: vasbot, súlyzó és buzogánnyal. Társas szabadgyakorlatok, gúlák. 
Játékóra a Vili. osztállyal szombat d. u. 4 —6-ig. Tanár: Mil,lossy 
János.

Vili. OSZTÁLY.
Osztályfő: E l tsch e r  Simon.

1. Vallásiam Hetenként 2 óra. Evangélikus. Keresztyén hittan és 
erkölcstan az ágostai hitvallás értelmében. János evangéliuma főbb ré
szeinek magyarázata. Tankönyv : Bancsó, Kér. hit- és erkölcstan. Ta
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n á r : Adorján Ferenc. Evang. református. Mint a VII. osztályban, Rám. 
hath. Mint a VI. oszt. Tankönyv: dr. Titz, Erkölcstan. Tanár: Csima 
Emil. Izraelita. A zsidó irodalom rövid összefoglalása. A zsidó vallásu 
magyarok történetének jelentősebb momentumai. Szemelvények a Misná- 
nak ethikai tartalmú részeiből (Pirké Ábót III.) A zsidó vallás tanainak 
módszeres áttekintése. Tankönyvek: Büchler-Goldberg, A zsidók tört. 
és imakönyv. Tanár: dr. Silberfeld Jakab.

2. Magyar nyelv. Hetenként 3 óra, A magyar nemzeti irodalom 
története Kisfaludy Károly fellépésétől napjainkig, különös tekintettel a 
műveltség történetére. Megfelelő házi és iskolai olvasmányok és dolgo
zatok. Tankönyv: Góbi Imre, A magyar nemzeti irodalom története II. 
T anár: Porubszky Pál.

3. Latin neylv. Hetenként 4 óra. Prózai olvasmány : M. T. Ci
ceronis de Officiis lib I. c. 1 — 16- Q. Horatii Flacci Carminum lib. 
I -IV . számszerint 29 óda. Epodon liberböl 2, Satirarum lib. II. ,I)e 
arte poetica“ minden kihagyás nélkül részletesen tárgyalva. Több óda 
emlékelve is. A régiségtani ismeretek ismétlése. Irodalomtörténet főbb 
alakjainak élete és müvei. Fordítás magyarból latinra nyelvtani ismét
léssel kapcsolatban. Kéthetenként iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyvek: 
Csengeri János, M. T. Ciceronis De Officiis librit rés. Cserép, Szemelvé
nyek Horatius költeményeiből és Római régiségek, Leffler S., Római 
irodalomtörténet. Tanár: Leffler Sámuel.

4. Görög nyelv. Hetenként 4 óra. Prózai olvasmány: Szemelvé
nyek Platon Apologia, Kriton és Phaidon-jából. Költői olvasmány : So
phokles Antigone-jának 581- sora. Nyelvtanismétlés. A görög irodalom- 
történetből a bölcsészet, szónoklat és dráma története az attikai 
korszakban. Havonként egy iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyvek : Si
mon, Platon szemelvények. Csengeri, Sophokles Antigone-ja. T anár: 
Moravszky Ferenc.

5. Görögpótló írod. olvasm ány. Hetenként 2 óra. a) Olvas
mány : Platon Apológiája. Kritonja teljesen, az Államból szemelvények, 
b) Műtörténet: a görög szobrászat kiválóbb alkotásainak ismertetése 
szemlélet alapján. Tankönyv: Platon Apológiája, Kritonja Simon J. S. 
fordítása. Az Állam Péterfy Jenő fordítása után. Műtörténet Zsámboki 
Gyula tankönyve nyomán Tanár: Zimmermann Ilezsö.

6. Német nyelv. Hetenként 3 óra Olvasmányok: Schiller Wil
helm Telije. Szemelvények lírikus költőktől. Irodalomból különösen 
Goethe és Schiller s a német romantika korszaka, továbbá a német 
nyelv és irodalom fejlődésének áttekintése. Havonként egy Írásbeli dol
gozat. Fordítás magyarból németre. Tankönyvek: Endrei-Lenkei, Német 
nyelvkönyv IV. Heinrich: Schiller Wilhelm Telije. Tanár: dr. Proliié 
Vilmos.

7- Történelem. Hetenként 3 óra. A magyar nemzet története, 
különös tekintettel az állami, társadalmi és műveltségi fejlődésre, l’an- 
könyv: Varga Ottó, A magyarok oknyomozó története. T anár: Zimmer
mann Rezső.



8. Mennyiségtan. Hetenként 2 óra. a) Algebra : Kombinációk 
tana. Newton binomiális tétele. Az algebra ismétlése b) Geometria: A 
gömbháromszögtan cosinus tétele és annak alkalmazása két hely ívtávol
ságának meghatározására. A geometria ismétlése. Havonként iskolai 
Írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Fr. Kiss Károly, Algebra. Ábel-Lévay- 
Polikeit, Mértan. Lutter N., Szorszámi táblák. Tanár: Eltscher Simon.

9. Természettan. Hetenként 4 óra. Hőtan Mágnessé". Elektro
mosság Kosmografia. A hetedik osztály tananyagának ismétlése. Tan
könyv : Makay István, Fizika. Tanár: Eltscher Simon.

10. Bölcsészet. Hetenként 3 óra. Lélektan és Gondolkodástan. 
írásbeli feladatok. Tankönyv: dr Sárffy. Tanár: Leffler Sámuel.

11. G örögpótló rajz. Hetenként 2 óra. Fejrajzolás különböző 
technikával nevesebb lapminták után. Aktrajzok. Színes felvételek ter
mészet után, madarak, fegyverek, használati tárgyakból összeállítva. 
Csendéletek. Tanár: Kozák István.

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

b) Rendkívüli tantárgyak.

1. Szabadkézi rajz. Kézügyesítö gyakorlatok, ékílményes rajz 
és festés. Egyszerűbb testek természet után való rajzolása. A vázolás 
módja, összetett ékítmények, dekorativ rajzok készítések és festése. 
Felvételek. Virág- és tájképfestés, aquarellek. Vázlatkönyvben való 
felvételek természet után. A növendékek összesen 74-en, heti 4 órában,
2 csoportban vettek részt a rajzórákon. Tanár: Kozák István.

2. Francia nyelv. Hetenként 2 óra. A francia nyelv elemei, ap
róbb költői olvasmányok elemzése. Tanár : dr. Fröhle Vilmos.

3. Gyorsírás. A Gabelsberger-Markovits rendszerű gyorsírásnak 
négy tanfolyama volt heti 1 — 1 órában. A kezdők tanfolyamában csak 
IV. osztálybeliek voltak, az óv elején nagyobb számmal, az év végére
3 tanuló maradt. A második tanfolyamban az V. osztálybeliek a leve
lező írást befejezték, írásgyakorlatokat tartottak és olvasmányokat ol
vastak. Számuk az év végén 4 volt. A harmadik tanfolyamban 3 VI. 
és 5 VII. osztályú vett rész t; a vitaírás szabályait vették át s mérsékelt 
sebességű dictatumokat írtak. A negyedik tanfolyamban 4 Vili. osztályú 
tanuló vett részt, az egész éven át dictatumokat írtak. A tanítás díj
talan volt. Tankönyv: Forrai Soma. Levelező gyorsírás és Vitagyorsírás. 
Tanár : Mészáros Eerenc.

c) Magyar írásbeli dolgozatok.

V osztály. Bölcső és koporsó (összehasonlítás). — Báró Wesse
lényi Miklós jelleme (Kemény Zsigmond után). — Szüret. — Tudomány 
és szorgalom a legbiz osabb vagyon. — A történettanulás haszna. —
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Aurora musis arnica. — Báró Kemény Zsigmond Vörösmarty Mihályról 
(vázlat). — Segítsünk a tűzkárosultakon ! (beszéd). — A görögök élet
módja (ismertetés levélalakban).

VI. osztály. Az alkoholizmus káros következményei. — Az esz
ményítés Arany „Vojtina Ars poétikája“ alapján. — A magyar népdal 
jellemző sajátságai. — Petőfi „Szeptember végén“ c. elégiájának mél
tatása (zárthelyi • dolgozat). - A baráti és hitvesi szeretet a Zrinyiász- 
ban. — Vörösmarty „Szép Ilonkájának“ jellemei. — Az ifjúnak legszebb 
ékessége a vallásosság. — Szerénység az ifjú dísze. Szónoki beszéd 
(zárthelyi dolgozat). — Mi a különbség az antik és a modern tragédia 
között ?

VII. osztály. Mire intenek bennünket a lehulló falevelek ? A Ha
lotti Beszéd nyelvi sajátságai. A régi magyar énekesek. Elélhetünk-e 
öröm, és elélhetünk-e remény nélkül ? Az irodalom föllendülésének okai 
a XVI. században. A magyar dráma a 17. századig: „Comoedia Balassi 
Menyhárt árultatásáról“. Párhúzain Zrínyi és Gyöngyösi között.

Vili. osztály. A tragikum Katona Bánk bánjában. — Zrínyi és 
Vörösmarty. — A keresztyénség és pogányság küzdelmei az Árpádok 
alatt. — A magyar színészet és drámairodalom fejlődése 1790-től Szig
ligeti fellépéséig. — A jól felhasznált ifjúkor alapja a boldog férfikornak. 
— Arany balladái. — Beszéd Kossuth Lajos halála évfordúlóján.



V.

Évi j e l e n t é s .

Tanúlók felvétele. — A tanév kezdete.

Az elmúlt tanévet bezáró értekezletet még június hó 23-án 
tartottuk meg; de már ez értekezleten a jelen  tanév kezdetén 
szükségessé váló intézkedések sorát is megállapítottuk. Másnap, 
június hó 24-én, Iglóra kellett elutaznom, hogy egyházkerüle
tünk ft. és mélt. püspökének rendelkezése folytán ott az érett 
ségi vizsgálatot vezessem. Nehéz szívvel hagytam el iskolámat, 
az én családomat; mert a 26-ára kitűzött s ugyanakkor meg 
is ejtett évzáró-ünnepen nem vehettem búcsút azoktól az ifjúk
tól, kiknek vezetése, nevelése a lefolyt egész éven át, tanár
társaimmal karöltve, minden gondunk tárgyát képezte. Az évzáró 
ünnepen Porubszky Pál és Mészáros Ferenc Kartársak teljesíték 
az igazgató teendőit.

A tanúlók egy részét a folyó tanévre már junius hó 29. 
és 30-ik napján vettük fel; különös gondot fordítottunk arra, 
hogy az első osztályba lépő gyermekek felett tartott beható 
szemlét a tanári kar s azt úgy valósította meg, hogy a több
szörös meghirdetés és e lőzetes  jelentkezés után junius 
hó 27-én bizonyos felvételi vizsga alá vette a belépni akarókat; 
megvizsgáltuk abban az irányban őket: tudnak- e m agyarul 
értelm esen, fo lyékonyan  olvasni, írn i, és já r ta sa k -e  a 
szá m v e té s  négy a la p m ű v e le téb e n '? A többi ismereteinek 
kipuhatolására egyáltalában eljárásunk ki nem terjedt. Ez volt 
tehát az a borzasztóan elítélt, „inquisitionak“ nevezett tortura, 
sokféle „kínzás" és „merénylet“ „a tanítóság becsületessége, 
munkássága, lelkiismeretessége ellen.“ így fogta fel ezt a mi 
legjobb szándékú, és — ma már látjuk is — végeredményében 
üdvös fáradságunkat egy-két alaposan elfogult és rosszakara- 
túlag sugalmazott egyén. Nem törődtünk vele akkor sem, ma
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sem, a jövőben sem törődünk; mi haladunk nyílt fővel egye
nes úton a világosság felé!

Az is baj volt akkor, hogy miért vettük fel a tanulókat 
mindjárt a tanév végén és miért nem adtunk időt nekik erre 
a ,.kis népiskolai érettségidre (így gúnyolódtak!) való előké
születre? Erre a szemrehányásra is tartozom felvilágosítással, 
de nem is zárkózom el. Azért kell az I—II. oszt. tanúlókat 
mindjárt a tanév végén a jövő évre besorozni, hogy a nagy 
számmal jelentkezők közűi a be nem jutottaknak alkalmat 
adjunk arra, hogy a szünidő alatt és a tanév elején más 
tanintézetnél keressenek bebocsáttatást. Ez az egyedüli oka 
a korábbi felvételnek. — Avval a felfogással azonban semmi 
esetre sem értek egyet, hogy a te s t i  fejlődésre u ta lt, p ihe
nésre rászolgált g y e rm e k e t m ég  a szün idő  fo lyam án  
gyötörjék, za k la ssá k  ú jabb  ta n u lá ssa l csak azért, mert 
mi az u. n. felvételi vizsgán megköveteljük tőle azt, hogy írni, 
olvasni tudjon magyarúl Egy lelkiismeretes néptanitó-kollegánk, 
aki valamely gyermekkel négy éven át hűségesen foglalkozott, 
bármely pillanatban kiállítja növendékét azok elé, akik arról 
akarnak meggyőződni, hogy tud-e írni meg olvasni a kis diák 
és vájjon tudja-e az egyszeregyet! Csakis ferdítő rosszakarat 
vagy kötekedés gáncsolhatja a mi becsületes eljárásunkat!

A tanév elején tehát az I. osztályba ismét oly nagy 
számban jelentkeztek a tanúlók, hogy azokat mind — még az 
esetben sem, ha igazán megállották volna helyüket — fel
vennem lehetetlen volt, s egész ártatlanúl bár, mégis sok szülő 
részéről kellett tapasztalnom az engemet kellemetlenül érintő 
neheztelést lia e tárgyhoz érdemileg kívánnék hozzászólom 
e helyen, ismét csak a mull. évi „Értesítőben“ kifejezett gon
dolatokat kellene ismételnem, melyeket abban foglalhatok össze 
most is, hogy a m u n k á s  ip a rm ű h e lyek , ip a rte lep ek  és a 
m ozga lm as kereskedés vere jtó kes m ezőin jo b b a n  te l
ta lá lh a tjá k  fia in k  a boldogulást, m in t a h iva ta lo k  
rideg  helyiségeiben.

Hogy nem csupán én gondolkodom így, hanem a hazá
nak számos jó fia is azt vallja, hogy „Az ipar a n e m ze ti  
jó lé t  egyik legfőbb b iz to s ító ja “, álljon itt magyarázatúl a
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zalathnai (Alsófehérmegye) álllami kőfaragó és kőcsiszoló ipari 
szakiskola igazgatóságának felhívásából e néhány so r :

Ma, midőn a hazai iparfejlesztés és iparpártolás foglal
koztatja a nemzet majdnem minden körét, midőn az ország 
vezérférfiai az eddiginél is fokozottabb mértékben követnek 
el mindent a magyar ipar önállósítása és felvirágoztatása 
érdekében, beismerjük, hogy az ipar a népek boldogulását, 
vagyonosodását, művelődését és jólétét mozdítja elő ; midőn 
napról-napra halljuk hangoztatni és hangoztatjuk magunk is, 
hogy „pártoljuk a hazai ipart“, akkor elsősorban arra kell 
törekednünk, hogy müveit, szakmájukat jól értő és hazafiasán 
gondolkozó iparos nemzedéket neveljünk.

Adjuk gyermekeinket az ipari pályára, mert érdemeket 
szerezni és a hazát hűséggel szolgálni s a közjó érdekében 
munkálkodni ma már nemcsak az irodában vagy a harc
mezön, de az iparos műhelyében, a gyárak füstös levegőjében 
is lehet.

Talán megérti végre mindenki, hogy a becsülettel vég
zett ipari munka a jól képzett, dolgozni szerető és tudó 
hazafiasán gondolkozó müveit iparosnak nemcsak megélhe
tést, hanem köztiszteletet és közbecsülést is biztosít.

Fejlesszük a magyar ipart s ezzel nemzetünk jólétét 
és vagyonosodását.

Neveljünk művelt iparosokat, akik feladatuknak magas
latára emelkedvén, finomult ízléssel és szakmabeli jártasság
gal úttörői, előharcosai legyenek a magyar ipar felvirágoz
tatásának.

Adjunk müveit ifjakat az ipari pályárai, mert csak a 
művelt lélek alkotta ipari munka veheti fel a versenyt más 
nemzetek már jóval fejlettebb iparával.

Adjunk jobb módú ifjakat az iparos pályára, mert csak 
így biztosíthatjuk nemzetünk részére az iparban szükséges 
anyagi tőkét.

Félre az elavult, szégyenletes előítélettel, amely sze
rint iparosnak lenni szégyen! Az az idő elmúlt. Az akkor 
volt, amikor még az iparos tanoncokat — az inasokat — 
éveken át csak a mester egyik mindenesének, szolgájának 
tekintették.

A csaknem minden fontosabb iparos pályára szervezett 
szakiskolák által gondoskodott a magas kormány arról, hogy 
a műveltebb és vagyonosabb osztály is aggodalom nélkül és 
nyugodt lélekkel adhassa ifjait az iparos pályára, azon tudat
ban, hogy gyermekeik ezen iskolákban az erkölcsösség, a
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közműveltség és hazafiasság szem előtt tartásával a válasz
tott pályára elméletileg és gyakorlatilag kiképeztetnek és 
komoly munkaszeretetre neveltetnek.

A szegényebb osztály tehetséges ifjainak pedig a tandíj
elengedés, az ösztöndíjak és munkadíj adományozása teszi 
lehetővé ezen iskolában való kiképeztetésöket.

Pártoljuk tehát ezen intézményeket, amelyekbe a magas 
kormány az erős és gazdag magyar iparnak magvát vetette el.

Most, midőn az ifjúmig pályaválasztás előtt áll. ne kény- 
szentsük ügyes Icezií és ipari pályára hajlammal híró 
ifjúinkat a túlzsúfolt középiskolákba, ne neveljünk szegény, 
tengődő s az iparos sorsát méltán irígylő napidíjasokat 
azokból, akik, ha iparosokká képeztetnének ki. maguknak 
biztos megélhetést, a magyar iparnak pedig föllendülést és 
virágzást biztosíthatnak.

Becsülnünk kell a tisztességes ipart, mert az meg
érdemli azt.

Ne felejtsük, hogy a munka nemesít.
* *

*

Ugyancsak június hó 29—30-án vettük fö lá ll, osztályba 
lépő tanúlókat is.

A múlt tanév végével egy tárgyból elégtelen osztályzatot 
kapott 58 tanúló; ezek közűi aug. hó 30—31-én sikerrel javí
tott 56. Két tárgyból javító vizsgálatra utasított 29 tanúló 
közűi 27-en nyújtották be a kitűzött határidőig kérvényüket 
a felettes egyházi főhatósághoz. Ezek mindenike engedélyt nyert 
a vizsgálatokra s egy kivételével azt sikeresen ki is állotta. 
A két tanúló pedig — tekintettel már évek óta felmutatott 
gyenge előhaladására — egyszerűen ismétlésre utasittatott. 
A jelen tanévben négy tanúlónak a IV. osztály végzése után 
is azt javasoltuk, hogy a gimnáziumban való felvételre ne 
jelentkezzenek. Mi jelentkezés esetén sem vettük volna fel őket. 
Ezen intézkedésnek megvan a maga üdvös volta  úgy az 
illető ifjakra, valamint magára az iskolára nézve is. Ezek a 
tanúlók, négy osztály befejezése után, mivel a tudományos pályára 
való előkészületnél teljesen gyengéknek mutatkoztak s egy évet 
ism é t e lv e sz te tte k  volna, gyakorlati életpályákra szorittattak, 
ahol a társadalom, legkiválóbb munkásaivá nőhetik ki magukat s 
egyéni boldogságuk szilárd alapjait vethetik meg; míg az
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ötödik osztálytól fölfelé folytonosan nehézségekkel küzdve, 
munkájukat arra valóság  nélkül végezve, üresen, képzettség 
nélkül lépnek az ifjú korba., s fé lism ere tekke l is  egész 
helyet k ö ve te ln ek  maguknak méltóbb kortársaik között, ezeknek 
határozott rovására, szaporítják az elégedetlen proletárok nagy 
számát.

Jó hatással van magára az iskolára is e retorsio; mert az 
iskola megszabadul a nehézkes elemektől, jobban, kiválóbb ered
ménnyel teljesítheti ismeretnyújtó és nevelő tisztét!

A több i tanúlók, miután a javító és pótló vizsgálatokat 
augusztus hó 30. és 31-én megejtettük, szeptember hó 1—4-ik 
napjain vétettek fel.

Szeptember hó 5-én reggeli 9 órakor Istennek segítségül 
hívása mellett nyitottuk meg a tanévet; ugyanekkor vették át 
a tanúlók az órarendet s nyertek osztályonként külön-külön is 
kellő utasítást mindenre nézve, ami a jövő sikeres haladásra 
vonatkozott.

A rendes tanítás szeptember 6-án vette kezdetét.
Azon körülmény, hogy az egyházkerületünkben fennálló 

szokásos sorrend szerint a kerületbeli összes gimnáziumokban 
javító érettségire utasított ifjak tanintézetünkben léplek az érett
ségi vizsgáló bizottság elé, nem kis terhet rótt a tanártestület 
azon tagjaira, kiknek e vizsgálaton ismét szerep jutott. A teljes 
pótló érettségire jelentkező 20 itjú írásbeli vizsgálatai szept. hó 
10., 11., 12-én folytak le, a szóbelieket pedig 17 ifjúval 12-én 
kezdtük meg és 15-én fejeztük be. Ezen vizsgálatok eredmé
nyéről a maga helyén számolok be.

Tanári kar. —  Alakulás. —  Értekezletek.

A nyári szünet után felüdűlt testtel és lélekkel, teljes jó 
egészségben jelent meg a tanártestület minden tagja az augusz
tus hó 29-ik napjára kitűzött első értekezleten. Az alakulás 
semmi nehézséggel nem járt, mert a folyó tanévre vonatkozó 
intézkedéseket előzetesen, a múlt évet bezáró értekezleten ren
deztük e l ; csupán az ifjúsági könyvtárak felügyeletével és keze
lésével bízta meg a testület, tagjai közűi, Zimmermann Rezső
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értekezlet! jegyzőt az I—I I , Kozák Istvánt a 111—IV., Adorján 
Ferencet az V—VI. és Porubszky Pált a VII—Vili. osztályok
ban; a Filléregylet vezetésével ismét Mészáros Ferenc, a zene- 
és daloskor felügyeletével Szlaboczky Imre tanárok bízattak meg. 
Elrendezte az osztályok és egyes tanárok tanóráit, tudomásul 
vette a bemutatott tanmeneteket, foglalkozott az ifjúság őszi 
kirándulásának tervével, az iskolai ünnepélyek tárgyával, az 
írásbeli dolgozatok lieti és havi idejének megállapításával, külö
nös figyelmet fordított arra, hogy ezek elrendezése által az ifjú
ság megterhelve ne legyen; végül a rendes havi értekezletek 
napjáúl minden hó első csütörtöki napját jelölte meg.

A tanártestületben a tanév elején semmi változás nem 
történt. Régi tagok a régi hűséggel és ügyszeretettel állottak 
sorompóba nemes hivatásuk teljesítésére.

K ozák  Is tv á n  ideiglenes r. rajztanárt a vallás- és köz- 
oktatásügyi m. kir. miniszter 71991. sz. a 1906. szeptember 
7-én kelt rendeletével ezen állásában véglegesen megerősítette. 
Az ügybuzgó ifjú tanár eddig is híven, teljes szakértelemmel 
teljesítette kötelességét ; véglegesítése pedig csak fokozni fogja 
munkaszeretetét és az intézet s annak ifjúsága javát emelő 
erejét. Szeretettel üdvözöljük őt körünkben ! — Dr. SUberfeld  
J a k a b  izr. hitoktatót és hitszónokot a balassagyarmati orthodox 
izr. hitközség a tél folyamán hasonló minőségben egyhangúlag 
választotta meg; de ő e választás elől kitérve, itteni eddigi 
sikeres működésének színhelyén kívánt továbbra is megmaradni. 
Elhatározása mindnyájunk megelégedésével találkozott.

Folyó évi március hó 4-én 1183. sz. a, kelt. a következő 
kinevezés: „Kellő tudomás végett értesítem a t. igazgatóságot, 
hogy az Egerbe áthelyezett F arkas P ál helyébe a nyíregyházi 
ág. ev. főgimnázium róm. kath. vailású tanulóinak hitoktatójává 
Csima, E m il áldozárt neveztem ki Begowsevich Róbert s. k. 
érseki helyettes.“

Farkas Pál r. kath. hitoktató közöttünk töltött működési 
ideje alatt szorgalmával, pontosságával, kollegiális együttérzé
sével, barátságos modorával és paedagogiai tapintatos eljárásá
val, mindnyájunk szeretetét nyerte meg és vitte el új működési 
helyére magával. Tisztelettel és szeretettel búcsúzunk el tőle.
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Boldogságot, sikert kívánunk további útjaira, előmeneteléhez. 
Az új kollégát pedig hasonló érzelemmel üdvözöljük, kijelenté
sével annak, hogy a bekövetkezendő elválás idején a mi szere
tetünk állandósága egyedül tőle függ. Isten hozta körünkbe! 
Legyen az ifjúság igaz barátja, a krisztusi szellemben, türelem
ben, szeretetheti nemes példája!

M iklóssy  János  oki. tornatanár f. évi május hó 16-án 
kelt iratában nyújtotta be állásáról való lemondó levelét. A 
tanártestület értekezlete még május hó folyamán, a kormányzó 
tanács pedig június hó 6-án tartott ülésében a lemondást tudo- 
másúl vette s az így megürült tornatanári tanszékre a pályázat 
kiírását határozta el. A pályázat június hó 30-án jár le.

Miklóssy János tornatanár működése felett a tanács teljes 
elismerésének adott kifejezést, Az országos és kerületi torna
versenyeken általa vezetett tornakor ifjai szép eredményt értek
ei s megfelelő kitüntetésben részesültek.

Rendes havi és más rendkívüli értekezleteinken, szám sze
rint 26 értekezleten, foglalkoztunk mindazon kérdések elintézé
sével, melyek az iskola életében előfordultak; hosszas lenne 
elősorolni mindazt, ami elintézésre várt, elrendezést követelt és 
megvalósúlt. — Hogy az építkezés folytán előállott belső helyi 
rendezkedés, az ifjúság erkölcsi és tudományos képzése, veze
tése és nevelése mennyi gondot rótt reánk, és hogy azt, Isten 
segítségével, milyen odaadó igyekezettel, türelemmel és mond
hatom lelkesedéssel teljesítettük, annak részletezése méltán a 
d icsekvés  színezetével hatna mindenkire. Ez nem illik a munka 
embereihez. Megtettük kötelességünket. Értekezleteink sorából 
csupán a november 21. és április 15-iki értekezletet emelem ki, 
amelyeken az egész tanu ló ifjú ság  előmenetelével részletesen 
azon célból foglalkoztunk, hogy a szülők figyelmét gyermekeik 
jó és rossz tulajdonságaira írásban is felhívjuk és támogatásu
kat kérjük ki nehéz feladatunk becsületes teljesítéséhez.

A testület tagjai közűi irodalm i téren  többen működtek 
közre, amennyiben a helyi és fővárosi sajtóban több cikk jelent 
meg egyesek tollából. — Dr. Pröhle Vilmos pedig különféle 
folyóiratokban közlött vegyes tartalmú cikkein kívül megírta 
„A török irodalom történetét.“ (Sajtó alatt.)
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A vallásos és hazafias érzés ápolása. — Ünnepélyek.

A tanártestület hivatásával járó szoros kötelességének te
kinti azt, hogy a gondjaira bízott ifjúságot az Isten iránt való 
alázatosságra nevelje, aki iránt mélységes tiszteletet, élete min
den körülményei között odaadó gyermeki hűséget és ragaszko
dást s atyai jóságában való megnyugvást, bizalmat és rendít
hetetlen hitet tápláljon minden ifjú. Ez az életnek, boldogságnak 
egyedüli kútfeje. Istenben való hit, az ő parancsainak megt ir
tása: ez a földi és jövendő életbéli üdvünk fundamentuma. 
Ezért kezdjük és végezzük Istenhez szálló fohásszal a napi 
munkát, a tanítást; ezért követeljük meg minden tanulótól azt, 
hogy a saját egyházának vallásos gyakorlatain részt vegyen és 
a templomot látogassa; ezért tartunk mi evangélikusok az is
kola dísztermében a tél folyamán ifjúsági isteni tiszteleteket, 
hogy tanítványainkban a vallásos meggyőződés hitét szilárdít
suk. De ha az ifjúsági isteni tisztelet véget ér, ne gondolja 
az ifjú, hogy már eleget tett önmagának és lelki szükséglete 
ki van elégítve azáltal, hogy ezt végig hallgatta ; ha úgy érzi 
szive, lelke, hogy még az egyház nagy híveinek közösségében 
is jól esnék Isten nevének együttes dicsőítése, hallgasson szíve 
sugallatára és menjen el oda is. Meg van erre adva az alka
lom azért, mivel a templomi ájtatosság egy órával későbben 
kezdődik, mint a hogy az ifjúsági véget ér. — A vasárnap 
úgyis az Úr napja Szentelje azt nékie és a pihenésnek min
denki

Az evang. ifjúság az alsó négy osztályban az egyházi 
éneklésben hetenként 2—2 órában nyert rendszeres oktatást ; 
a többi vallásfelekezetek hitoktatói is odaadó érdeklődéssel és 
komolysággal teljesítők ebbeli kötelességüket.

A tanártestület és az ifjúság május hó 12-én járult az 
Úrnak szent asztalához, ahol is nt. Geduly Henrik lelkész úr 
osztotta ki nekünk az isteni kegyelem látható jelvényeit. Fo
gadja érette hálánkat!

A vallásos érzéssel karöltve jár a tis z ta  erkölcs  köve
tése is.



-  43 —

Szóval, tettel, példával igyekeztünk hatni az ifjú szívekre 
hogy az emberszeretet, erénytisztelet, becsületesség szent ér
zelmeit beoltsuk, ápoljuk azokban !

A h a za sze re te t  a legszentebb érzelmek egyike, melye
ket az ember lelkében táplálhat. Ennek ápolása minden idő
ben kedves gondunk tárgyát képez.é. Ahol és amikor csak al
kalom nyílott és kínálkozott reá, mindenütt élénk színekkel 
ecseteltük azt a szeretetteljes függőviszonyt, melyben a magyar 
ember hazájához, ehhez az ősök vérével áztatott szent földhöz 
létezik, van; az alkalom bőségesen megvolt a lefolyt évben, 
mely örökre emlékezetes marad a magyar nemzet történetében 
már csak azért is, hogy a magyar nemzet legszentebb jogainak, 
alkotmányának védelmére fegyvert ragadott, dicsőségesen küz
dött hősöknek idegen földben elásott hamvait a kegyelet vissza
hozta e haza szent földére, hogy annak édes anyai porával 
vegyüljenek egybe a hamvak s termékenyítsék meg széles e haza 
földén minden honfi szívét az övékhez hasonló magasztos 
tettek véghezvitelére !

A tanévet megnyitó ünnepen kívül, hol az ifjúságnak a 
nagy szünet alatt kipihent keble fogékonyabb minden szépnek 
és jónak befogadására, a lefolyt évben a következő napokon 
ünnepeltünk.

1. A tanévet megnyitó ünnepen emlékezett meg az igazgató 
a magyar n-mzet felejthetetlen Nagy Asszonyáról, Erzsébet 
magyar királynéról, kinek nemes szíve mindég együtt érzett a 
magyar nemzet szívével, egészen haláláig.

2. Az Aradon kivégzett nemzeti vértanuk halálának szo
morú évfordúlóján, október hó 6-án, a tanártestület és ifjúság 
részt vett az ág. hitv. ev. templomunkban tartott gyász isteni 
tiszteleten.

3. Október hó 29-ike ez évben az egész magyar nemzet 
nagy ünnepe volt. — II. Rákóczi Ferenc és bujdosó társai
nak hamvait helyeztük remélhetőleg örök nyugalomra a kassai 
dómban. Míg az igazgató a törvényhatósági küldöttség kebe
lében, Kassán, személyesen megjelenve áldozott a kegyelet ol
tárán dr. Vietórisz József és Kozák István tanártársaival együtt:
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addig idehaza a tanártestület és ifjúság lélekemelő ünnepet 
üllek a nagy nap emlékére.

A nagy érdeklődés mellett lefolyt ünnepély pogrammja 
ez volt:

1. Ilymnusz. Erkel Ferenctől. Előadja: a főgimn. zenekara.
2. Czinka Panno. Farkas Imrétől. Szavalja : Foltin Endre Vili. o t.
3. Emlékbcszéd. Tartja: Böhm Ignác Vili. o. t.
4. Kárpát fölött csillagos már. Hubay Jenőtől. Előadja : a főgimn. 

daloskor.
5- Rákóczi szabadságharca. Irta és felolvassa: Vietórisz László 

Vili. o. t.
6. Rákóczi itthon. Irta : Szőke Sándor Vili. o. t. Szavalja : Ballay 

Gy. Vll. o. t.
7. Rákóczi-induló. Berlioztól. E lőadja: a főgimn. zenekar.

4. Október 30-dikán a magyar nemzet kebelében s ezzel 
együttesen, különösebben az ág. hitv. evang. egyetemes egyház 
ünnepelt.

Thököly Imre fejedelem hamvainak hazaszállítása és a 
késmárki ág. hitv. evang. templomban örök nyugvóhelyre té
tele alkalmával az ünnepélyen iskolánk tanártestületét az igazgató 
és dr. Vietórisz József tanár képviselték.

Szívben-lélekben magasztosult érzelmekkel eltelve jöttek 
meg az ünnepélyről másnapra, azaz

5. Október 31-re az intézet kebelébe, ahol éppen a refor
máció lélekemelő emlékünnepét ülte az ifjúság és tanári kar a 
következő sorrend szerint:

1. „Örök Isten“ Beethoventől. Előadja: a főgimn. daloskor.
2. „Ünnepi beszéd“. Tartja: Adorján Ferenc főgimn. vallástanár.
3. „A reformáció emlékünnepén“ Csengey Gusztávtól Szavalja: 

Foltin Endre Vili. o. t.
4. „ Thököly Imre“ Irta és felolvassa: Styevó József Vili. o. t.
5. „Erős vár a mi Istenünk“. Közének.
6. „ II Rákóczi Ferenc és a protestánsok“. Irta és felolvassa: Tóth 

László Vili. o. t.
7. „Old. 3 1 - é n Porkoláb Gyulától. Szavalja : Ballay Gyula Vll. o. t*
8. „Nem hagyjuk el a bibliát“ Praisétöl. Előadja: a főgimn dalkör.

Az ünnepély végével lelkes és buzdító szavakat intézett az 
igazgató  az ünneplő ifjúsághoz, felemlítve, hogy a Thököly
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városából, a nagy fejedelem ravatala mellől jött egyenesen 
hozzájok. Lelke fele van az ihletett nagyok ajkairól hallott ma
gasztos eszmékkel és az eszmék sugalla érzelmekkel. Szeretné 
ennek a szent lelkesedésnek hevét, világosságát, melegségét át
plántálni az ifjúság szívébe, szeretné felszítani bennük a szep
lőtlen hazaszeretetnek tiszta füzét, hadd lobogjon az magasan, 
szálljon égig a lángja! Emlékezteti őket a költő szavára:

Csak törpe nép feledhet ős nagyságot.
Csak elfajult kor hős elődöket;
A lelkes eljár ősei sírlakához 
S gyújt régi fénynél új szövétnekot!

Nagyszerű volt a temetés, méltóságos ünnepi komolyságá
val a szívekig ható; tanúlságaival a lelkek mélyére ülő! Elvárja 
tőlük, hogy eped ve fognak vágyakozni a haza szentjeinek sír- 
halmiihoz való zarándoklásra. Ott, ott jár a halál és enyészet 
e sírhantok körül . . .  de ez nem örök feledést hozó végenyé
szet . . . ennek lassú munkája egy jo b b , boldogabb, szebb  
jö v ő  fén yes  ha jn a lá n a k , fe lke lő  nap jának  ragyogó sugá- 
rait fogja elszórni e haza testére, e haza fiaira. — Emlékez
zenek ! Lelkesedjenek!

6. November hó 15-én ismét ünnepet jelző zászló lobogott 
az iskolaépület tetőzetén.

Néhai va ja i Vay A dám nak, II. Rákóczi Ferenc fejede
lem udvari marsalljának, Munkács város kapitányának, a Jászok 
és Kunok kapit nyának, Békés és Máramarcs vármegyék főis
pánjának és Szarvaskeővára örökös urának hamvait helyezte 
Vaja községben a nemzeti kegyelet végleges nyughelyére egy 
nagyszabású országos ünnepség keretén belül.

Ezen országos ünnepen vett részt a főgimnázium ifjúsága 
közül mintegy 200 ifjú, az igazgató és a tanártestület tagjai 
legnagyobb részének vezetése mellett.

Vay Ádám generális élete lelkesítő példányképe a haza
szeretetnek. Itt született ő Szabolcs vármegyében, Vaja község
ben, amint bécsújhelyi fogságában írt feljegyzéseiből olvas
suk, 1656-ban:

A zöldelő pünkösd virágzó hónapján,
Hónap folyásának azon negyed napján,
Készének e napnak nyolcadik óráján — (máj. 4. reggeli 8 órakor.)



Katona lett, vagy, amint maga mondja, a vitézi életre adta 
magát. 1678. táján Fülek várába került. Itt vette feleségül a 
várkapitánynak, iványi Fekete Lászlónak, Erzsébet nevű leányát, 
kivel boldogan élt aztán terjedelmes birtokán mindaddig, míg 
az Erdélyben összegyűlt bujdosók élén Thököly Imre nem rán
tott kardot az ország elnyomóit szabadságának kiküzdésére. 
Eleinte távol maradt a küzdelemtől, de később szívvel-lélekkel 
állott a kuruc király zászlaja alá s végig híven kitartott mellette. 
A császáriak foglya lett. Majd visszanyerve szabadságát és el
kobzott birtokait, visszavonúlt.

I. Lipót udvara és tanácsosai már azt hitték, hogy a sokat 
sanyargatott magyar nemzet nyakára végkép rávethetik a hurkot, 
és azt a hírhedt Kollonits terve szerint „rabbá, ko ldussá  s 
a ztá n  ka th o liku ssá  te h e tik .“ A nyomorultak! A nemzet 
jobbjainak arcába kergette a vért e galádság és ocsmány törek
vés Tanakodtak, készülődtek. Rákóczi Ferenc felhasználva azt 
a politikai zavart, mely a spanyol trón miatt I. Lipót és XIV. 
Lajos között kialakúit komoly differentiák miatt keletkezett, 
1701-ben összeköttetésbe lépett a francia királlyal. Tervét a 
levélvivő aljas Longueval elárúlta, s fejedelmével együtt Vay 
Ádám is Bécsújhely börtönébe került.

Rákóczi fogságából menekült és már 1703-ban a Beszki- 
deken át átkelt az ország határain, hogy az Esze Tamás által 
megindított mozgalom élére álljon. Időközben Vay is kiszaba
dult óriási áldozatok és súlyos feltételek árán fogságából s 
nyomban a fejedelem oldalán termett és mindvégig, a dicső 
szabadságharc szerencsétlen elbukásáig, a leghűségesebb és leg- 
ragaszkodóbb, legönfeláldozóbb katonája lett Rákóczinak; maga 
mondja Rákóczi: . . fejedelemnek Nimródtól fogva nem volt
hívebb embere, mint kegyelmed nekem . . . “

A nyolc évig tartó mesés küzdelem alatt részese fejedel
mének jóban, rosszban; meghitt bizalmasa, tanácsadója, bátor 
katonája; az udvar küldöttének, Okolicsányi Pál aknamunkájá
nak megakadályozója a gyöngyösi értekezleten, a protestánsok 
megnyugtatója, a lelkiismeret-szabadság rendíthetetlen híve. A 
dicső harc elbukott; a fejedelem kibujdosott; ő is elhagyva 
hazáját Danzigba költözött, hol az egykori gazdag főúr szegény-



4 7  —

ségben, nélkülözések közölt végezte életét, nyolc évi keserves 
száműzetés után, 1719. január 31-én.

A múlt év nyarán hozatta haza hamvait a magyar király 
forrón szeretett hazájába hosszú 187 esztendő után, hogy 
abban a földben pihenjen, melyért szabadságát, vagyonát, bol
dogságát feláldozni elég bátor hős volt. Ideiglenesen a Vay 
család sírboltjában pihent, onnan helyezték át a vajai sírkertbe, 
ahol nyugvóhelye fölé h a ta lm a s  obe liszke t em eltek , m ely
n e k  te te jé t k ite r je sz te tt szá rnyú  tu ru lm adár d ísz íti , első 
oldalán a v itéz  kuruc generá lis dom borm űvű m ellképe  
látható, a z  a lján  ped ig  lángoló haza- és szabadság- 
szere te té t je lk é p e z i egy haldokló) kuruc vitéz, am in t 
végső erő feszítéssel sz ívéhez szorítja  a ku ru co k  harci 
lobogóját

Ez emlék lábaihoz telte le az igazgató a tanártestület és ifjú
ság koszorúját a következő szavak kíséretében:

Nemzeti küzdelmünk dicső hőseinek sírja legyen a ma
gyar ifjúság Mekkája . . . hová az ősök honszerető lelkének 
szemléletéből és dicső tetteiknek emlékéből lelkesedést . . 
a jelen küzdelmeihez erőt, kitartást, jellemszilárdságot . . . s 
a magyar haza szebb jövőjében vetett bizalmat meríteni za
rándokoljanak el örökkön örökké!

Mi is ezért jöttünk szent hamvaidhoz, dicső férfiú; 
leteszem koporsódra a nyíregyházi ág. hitv. evangélikus fő- 
gimnáziumi ifjúságnak és tanárainak koszorúját hálás kegye
lettel és a legmélyebb tisztelettel . . . Legyen álmod — iga
zán boldog hazánk ölén — csendes !

A hazafias ünnepről mindnyájan föllelkesedve tértünk 
vissza és jókedvvel folytattuk munkánkat tovább.

7. Nem volt szorosan a mi intézetünk ünnepe, mert mások, 
lestvérkezek rendezték, de mégis erős benyomást gyakorolt 
mindenkire az a szép estély, melyet az eperjesi ev. theologusok 
belmissziói egyesülete tartott, meg december hó 8-án intézetünk 
rajztermében, A dr. Mayer Endre theologiai dékán úr vezetése 
alatt itt szerepelt 36 theologus ifjú kedves emléket hagyott 
mindnyájunk szívében és az evang, egyház híveinek lelkében 
is, maga után! A hitélet, felpezsdítése csakis jótékony hatást 
gyakorol mindenütt. Máskor is szívesen látjuk testvéreinket!
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8. Március hó 15-dikét ez évben is szokott bensőségteljes 
lelkesedéssel ünnepelte meg a tanártestület és a tanúlóifjúság 
a kormányzó tanács h. felügyelőjének, több tagjának és számos 
tanügybarátnak jelenlétében.

Az ünnepély sorrendje ez volt:
1. Nemzeti dal. Énekli az ifjúsági daloskor.
2. „Talpra magyar“ ! Szavalja Vietórisz László Vili. o. t.
3. Ünnepi beszéd Tartja dr Pröhle Vilmos főgimn tanár.
4. Március 15 Irta és szavalja Sulcz Albert Vili. o. t.
5. Fohász Énekli az ifjúsági daloskor.
6. Koldus Ábrányi Emiltől. Szavalja Nagy Pál Vili. o. t.
7. Vándormadár. Ábrányi Emiltől. Szavalja Hallay Gyula Vll. o. t.
8. Hymnus. Énekli az ifjúsági daloskor.
Az ünnepi beszédet fenkölt eszméinek maradandó becséért 

az ifjúság számára íme itt közlöm:

Tekin tetes K o rm á n yzó ta n á cs! T iszte lt K a rtá rsa im !
K edves I f jú s á g !

Felforgat a nagy századok érckeze
Mindent: ledőlt már a nemes Ilion,

A büszke Karthágó hatalma,
Róma s erős Babylon leomlott.

E szavakkal fejezte be a nagy Berzsenyi szívet- 
lelket megrendítő dalát, mellyel száz évvel ezelőtt 
romlásnak indúlt nemzetét akarta a tespedés tunya 
álmából felriasztani.

Hogy az egyes múlandó s koszorújának bimbója 
vajmi hamar elvirúl, azt tudta a költő, de nem esett 
rajta kétségbe: bizton tekinté mély sírja éjjelét s nem 
ijedt meg tőle ; de nemzete pusztúlásának szemlélete 
égő fájdalommal marcangolta lelkét: elpusztúljon. 
semmivé legyen a régi szép magyar nép, mely hajdan 
mennyköveket szórt Áttila véres harcai között s nagy 
Hunyadink alatt visszaverte Mohamed hatalmát ? Ez 
rettenetes, kétségbeejtő gondolat volt! Pedig ő úgy 
látta, és nem ok nélkül, hogy e népnek pusztúlnia 
kell, mert ugyanazokba a bűnökbe sülyedt, melyek 
a nemes Ilion, a büszke Karthágó, Róma s az erős 
Babylon bukását okozták.



Nemzetek pusztulnak, nemzetek vesznek e l! Őr
jítő gondolat !

Hogy elhervad a virág s a kikeletkor madárdal
tól zengő erdőre rá-ráborul a télnek fagyos, síri álma, 
hogy ragyogó szem sugára megtörik, hogy beszédes 
ajkak örökre elnémulnak, hogy itt a földön anyák 
gyermekük ravatalánál, elhagyatott árvák édes anyjuk 
koporsója mellett zokognak szüntelen; e gondolatban 
meg kell, meg is lehet nyugodni. Hogy beteljesül 
egykor a próféták jóslata s a tudósok számítása s 
eljön az idő, mikor ez a föld, mely ma még a pezsgő 
élet tanyája, az ideálokért küzdő szeretetnek, a ke
nyérért, hatalomért marakodó önzésnek, a dicsőségért 
harcoló becsvágynak bajvívó helye, mint befagyott 
sír, örök némaságban fog kóborolni kiszabott pályá
ján : ezzel a gondolattal is meg lehet barátkozni, sőt 
talán megnyugvást is lehet benne találni.

De gondoljátok csak cl, hogy fennállana a vi
lág még számlálhatatlan évezredekig, a ti hazátok 
pedig s a ti nemzetetek Karthágó ' s Babylon sorsára 
jutna, a ti hibátokból ? !

Ma még magyar szó zeng a Duna és Tisza part
jain. bájban a csalogány dalával, erőben a száguldó 
orkán hatalmával versenyezve, csupa erő, csupa szép
ség, hogy hozzá fogható nincs se az élő, se a holt 
nyelvek között! Es e gyönyörű föld, amely világverő 
Etele király után jogos örökségünk, honszerző Árpád 
vezérünknek vértanuk vérével szentelt hagyatéka, 
meghozza még évről-évre a maga bőséges áldását, 
hogy fiai boldogulhatnak rajta, csak akarjanak bol
dogulni.

És eljöjjön az idő, mikor itt magyar szó nem 
fog többé hangzani, mikor a rónák aranykalászát, 
az erdők vadát s a folyók halát más nyelvű, más 
érzésű nép fogja magáénak vallani s az túrja, szántsa
s hasogassa a szent hantokat, amelyekbe a mi őseink
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pora vegyült, melyeket az ő vérük hullása termé
kenyített meg?

Nem! Ebbe a gondolatba belenyugodni, ezzel 
megbékélni lehetetlenség! Nem ember, ki nemzete 
bukásának gondolatát el tudja viselni nyugodtan, tét
lenül. Brulust látom magam elolt, amint kardjába 
dől, mert tudja, hogy Rómát többé megmenteni nem 
lehet, és azt mondom, hogy Brutus jól cselekedett! 
Ha nincs nemzet, melyért élnünk kell és érdemes, 
mit ér akkor e balzsamos levegő, mit az aranyos 
napsugár, mit ér a hitves nyájas szava, mit ér a 
gyermek arcán a rózsás egészség, mit ér az üdvösség, 
mellyel az Ég kecsegtet?!

Pedig ledőlt már a nemes Ilion, a büszke Kart
hágó hatalma, Róma s erős Babylon leomlott! A mi 
nemzetünk is volt. már a végromlás útján s nagy 
Berzsenyink jajszava nem a hagymáz rémlátásából 
fakadt.

De hála a magyarok erős Istenének, ha víg esz
tendőt nem hozott is reánk Mohács óta, adott nekünk 
legalább egy napot, mely tele van dicsőséggel, biztató 
reménynyel, s e nagy nap 1848. március idusa !

E dicsőséges napnak örök világosságából mintha 
a magyarok Istenének buzdító szava szólna hozzánk, 
hogy küzdjünk és hízva bízzunk, mert bár a múlandó
ság bélyegét viseli minden, ami e földön él és mo
zog, bár az aggastyánból ifjú soha sem lehet s a 
bezárt sírok az ítélet napja előtt meg nem nyílnak, 
nemzetek életében lehet megifjodás, lehet feltámadás!

Ezért legdrágább, legszentebb napunk mi nekünk 
március idusa. A magyarok Istene e napon nyilat
koztatta ki az ő ihlettel prófétája által, hogy

A magyar név újra szép lesz,
Méltó régi nagy híréhez!

S ez az egyetlen egy nap valóra váltotta a pró
féciát.
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Magyar történet múzsája,
Vésőd soká nyugodott,
Vedd föl azt s örök tábládra 
Vésd föl ezt a nagy napot.

Nagyapáink és apáink,
Míg egy század elhaladt,
Nem tevének annyit, mint mink 
Huszonnégy óra alatt.

így szólt Petőfi, mikor visszatekintett e napra, 
melynek ő volt prófétája, vezérlő csillaga.

S nemcsak a magyar történet múzsája, hanem 
a világtörténelem múzsája is ércbe véste ezt a nagy 
napot s feljegyzett, ércbe vésett még többet is.

Súgárzó aranybetükkel felírta könyvébe, hogy 
mikor a magyar nemzet egy nagy átok súlya alatt 
már annyira elsorvadott, hogy egyik legnagyobb köl
tője már csak bekövetkezendő halálának nagyszerű
ségében keresett megnyugvást, melyet a rossz szom
szédok már temetni készültek, mir tégy varázsütésre 
újból talpra állott s a magyar géniusz megifjodva ott 
állt deli szépségében a nagy világ előtt, kifeszített 
mellel, keményen megvetett lábbal, egyik kezében a 
szeretetnek minden ajándékát, a másikban hadrontó 
buzogányát tartva. S a szent testvéri szeretetnek min
den áldását egyforma igazsággal kiosztotta e hon igaz, 
hű fiai között, közössé téve minden honfiúi jogot, 
minden honfiúi kötelességet., a szabadság, egyenlőség 
és testvériség nevében, míg hadrontó buzogányával 
évszázados, bűzhödt börtönök rozsdás vasajtóit zúzta 
be, hogy újra láthassák Isten szép egét, az igazság
nak korán megszólalt csalogányai, s halalmas szár
nyait merész röpülésre bontva, felszállhasson dicső 
trónusára a gondolatnak s a szónak szabadsága.

Megírta komor, barna férfiarcokon végiggördűlő 
örömkönnyek szent vizével, hogy tört meg az átok, 
mely alatt egy nemzet sorvadott, hogy olvadott, meg
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az önzés jéghegye, mely egy hazának, egy anyának 
gyermekeit választá el egymástól durván, ridegen, hogy 
harsogták ifjak és öregek, volt jobbágyok és neme
sek : Egy az Isién, egy a haza, egy az éltető levegő, 
a szabadság !

És megírta cikázó villámok lángbetűivel, hogy 
Ármány, a magyarok istenének ősi ellensége nem 
alszik soha. Előbújt újra a bécsi trón alól, hová, 
mint vert eb, vonítva húzódott március idusán, elő
bújt az átkozott, s ami sötét hatalmat csak meg tudott 
mozgatni, hajszolta, uszította rónáinkra, falvainkra, 
városainkra Hogy magyar vérre szomjuhozott az 
osztrák, az oláh, a rác, a liorvát s minden fajzat, 
mit az örök Isten haragos kedvében teremtett, mikor 
megbánta, hogy embert alkotott. — S aztán égő 
falvak és városok üszke világította be a vak éjsza
kákat, halálra kiűzött hajadonok és tehetetlen gyer
mekek jajkiáltása harsogta túl a félre vert harangok 
szavát. S mikor Kossuth Lajos egyet kiáltott, hogy 
„veszélyben a haza!“ megmozdúlt minden rög, fe
szült. minden férfiideg, atya családjától, ifjú arájától 
búcsúzott, hogy eljegyezze magát a halállal, a di
csőséggel.

S a történelem múzsája erre elhajítá tollát s 
piros vérbe mártott honvédszuronnyal írta meg, hogy 
milyen a magyar, mikor szabadságáért, becsületéért, 
tűzhelyéért harcol.

Megírta, piros vérbe mártott honvédszuronnyal 
írta meg, hogy az a nemzedék, mely akkor élt, méltó 
volt a nemzeti nagyságnak, dicsőségnek és jólétnek 
minden áldására, amit 1848. március tizenölödikén 
Petőfinek ihleteit lelke csak elképzelni tudott.

Megírta, hogy méltó volt reá, mert ölni s halni 
tudott érte, magának nem kívánva mást, csak azt, 
hogy küzdhessen és meghalhasson szent eszményeiért 
unokái javára !

De megírta azt is vértanuk vérével, hogy a 
magyar a fegyvert le ne tegye, s ne higyjen senki-



nek, csak az egy Istennek és másba ne bízzék, mint 
önnön erejében.

És megírta ezt is vértanuk vérével, bítófák tö
vében !

Óh Arad, Arad! mily sötét is a te gyászod! 
sötét, mint a test vérgyilkos lelke; néma, miként a 
sírhalom, melyről pribék kéz korbácsolja el az anyját 
sirató árva gyermeket! Óh Arad! te vérbe áztatott 
fekete szemfedője i  magyar dicsőségnek, magyar sza
badságnak ! Hogy veled megszűnt volna e boldogta
lan nemzetnek megpróbáltatása, kínszenvedése, nem 
tudom, nem is hiszem. Ezeréves történelmünk leg
dicsőbb két esztendejének te vagy záróköve s úgy 
meredsz az ég felé könnyben ázó szemeink előtt, 
mint a kétségbeesésnek sötét démona, mintha el 
akarnád takarni előlünk a múltat s jövendőt, hogy 
csak téged lássunk s vagy menjünk tengeren túlra 
új földet keresni, régi gyászt feledni, vagy borúljunk 
le hősvértől pirosúlt meződön és zokogjunk, zokog
junk, míg szívünk meg nem szakad!

De ime! Az aradi bilófák felett is megcsillan 
egy fénysúgár! 1849. október hatodikénak sötét éj
jelébe is beleragyog egy csillag, bíztató fényű, feltá
madást hirdető ! Törüld ki szemedből a könnyet, 
melytől látásod meggyengült, törüld ki és nézz oda 
bátran: a te csillagod az, magyar ifjúság, a te nem
zeted csillaga, 1848. március idusa!

Nemzetek feltámadhatnak, a szabadságot nem 
lehet örökre sírba zárni.

Él még a magyarok Istene ! Feltámad még halot
taiból az ősi dicsőség, lesz magyar szabadság, csak 
méltó légy rá, nemzetem virága, magyar ifjúság !

Ezt hirdeti néktek március idusa. De, ha nem 
hiszitek s jól fel nem készültök, hiába ünnepellek s 
hiába szóltam ■‘Cm.

^Éljen a haza. éljen a szabadság!
—" * *
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Aki ismeri évi „Értesítőnket“, az előtt feltűnő az, hogy 
e nagy hazafias ünnep keretéből hiányzik annak immár meg
szokott fénypontja, t. i. a „Kossuth Lajos emlékalapítvány“ 
pályázat eredményéről való beszámolás s magának a pályadíj
nak mindig annyira lelkesítő és buzdító szavak mellett történi 
kiadása.

A pályamunka címét, az alapító levél rendelkezése szerint 
a tanártestület élén az igazgató ez évben is szabályszerűleg 
kihirdette a VIII. osztályú ifjak előtt, azonban a pályázat 
meddő maradt. Pályatételűl ki volt tűzve : „A Hitel és a Hitel 
Taglalatja. “ — A tanács rendelkezése szerint a pályadíj 
továbbra is betétkönyvecskén kezeltetik s nem szükségképen a 
jövő tanévben, hanem akkor adatik majd ki, amikor a pályá
zóknak két, valóban érdem es p á ly a m ű v e  felelt lesz al
kalma ítélkezni a bírálóknak !

9 Az 1848-iki törvények szentesítésének évfordulóján az 
egyes osztályfőnökök saját osztályaikban, a tanúlók korához 
mért módon, magyarázták meg e történelmi nevezetességű nap 
jelentőségét.

10. Az ünnepelések sorában is kiemelkedőnek jelezhetem 
azt a napot, melyen a tanúlóifjúság önképző , dalos- és zene. 
köre karöltve, rendezte hangversenyét április hó 27-én estve 
8 órakor a főgimnázium új tornacsarnokában.

Az estély műsora ez vo lt:

1. Kéler Béla: „Rákóczi nyitány“, előadja az ifjilsági zenékor.
2. Pósa Lajos: „Ezer év után“, szavalja: Kovács Giziké úrhölgy.
3. Kling H.: „Trió, Gyöngyök", előadják: Lőjek Gyula VII. o. t., 

Sanlroch Károly V. o. t., zongorán k íséri: Santroch Alajos zenetanár úr.
4. Bajza Józsel: „Ezer év“, zenéje ifj. Ábrányi Emiltől, énekli: az 

ifj. daloskor.
5. Erkel Ferenc: „Hunyadi László nyitány“, zongorán előadják: 

Kellner Mariska és Erzsiké úrhölgyek.
0. Harsányi Kálmán: „Simonyi óbester“, szavalja: Ballay Gyula 

VII. o. t.
7. Linka Kamillo: .Kossuth fia indúló“, előadja: az ifj. zenekor.
8. „Tulipán egyveleg“, összeállította és vegyes karra alkalmazta: 

Santroch Alajos, előadja: az ifj. daloskor.
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A zenekör ez évben alakúit meg ; ezen első fellépésével 
reményt nyújt arra nézve, hogy szorgalmas gyakorlás árán él
vezhető és hasznos tagja lesz ifjúsági egyesületeinknek.

A közönség mindvégig mély érdeklődéssel hallgatta az 
ifjak szereplését és gyakran pazarúl jutalmazta meg őket a 
nyújtott élvezetért.

A hangverseny tisztajövedelme — a hírlapokban közzé
tett felül fizetésekkel együtt — 191 korona 2ü fillért tett ki. 
Ez összeget így osztotta meg a tanártestület :

;/) Ötven koronát küldött Kassára a „Rákóczi szobor-alap“ 
javára.

h) Ötven koronát szánt a kerületi tornaversenyben Eperjesen 
résztvevők felsegélyezésére.

c) A felmaradt 9 I korona 20 fillért pedig a kezdet nehéz
ségeivel még mindig küzdő zenekör céljaira rendelte fordíttatni.

Igazgató a tanártestület rendelkezését mindhárom irányban 
végrehajtotta.

Az est sikerét fáradságukkal főleg Porubszky Pál, 
Zimmermann Rezső tanárok, Sanlroch Alajos énekvezér moz
dították elő. Ügy nekik, valamint az ifjúság kérelmére közre
működő Kovács Giziké, Kellner Mariska és Erzsiké úrhölgyek
nek hálás köszönetemet fejezem ki e helyen is.

Az előadást a tanártestület egyes tagjainak jelenlétében 
tánc követte, mely éjfélig tartott.

11. Örömmel emlékszem meg a helybeli „Kereskedelmi 
Ifjak Egyletének“ meghívásáról, mellyel az április hó 14-én 
a Korona dísztermében megtartott „Széchenyi István gr. emlék- 
ünnepélyre ‘ a tanártestületet és felsőbb osztályú ifjúságot meg
tisztelték.

A tanulságos, hazafias és minden ízében sikerült estélyen 
az ifjúság díjtalanúl vehetett részt. A meghívásért itt is köszö
netét mondok,

12. Szabolcsvármegye felhívására a kormányzó tanács által 
elrendelt millenáris ünnepet május hó 10 én ez évben „Árpád- 
ünnep“-képen a kisvárdai várkertben tartottuk meg (Lásd „ki
rándulás.“)
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13. Zelenka Pál püspök úr Öméltósága 2028/1907 sz. a. 
kelt leiratában hívta fel az egyházak és iskolák vezetőségeit a 
f. évi június hó 8-ik napjáuak megünneplésére A felhívás így 
hangzik: „Dicsőén uralkodó Apostoli Királyunk 0 Felsége meg- 
koronáztatásának negyvenéves évfordulója isten, a mi mennyei 
szent Atyánk mérheletlen kegyelméből f. évi június hó 8-ik 
napján fog bekövetkezni. Hű magyar királyság hű népe ezen 
a nagy napon egyetemes ünnepet ül. Hazánk történetében 
örvendetes fordulópontot képező ezen nagy napon, fejedelmünk, 
államunk, egyházaink e nagy napján, egyházunk is részt kíván 
venni azon szentélyben, hol állam és egyház összes törekvése, 
fohásza és célja, oltár előtt történő lebomlásban összpontosul 
s minden hit és remény Urunk Megváltónk segítségével keres 
és nyer ottan szenlesülést.

Felkérem tehát Cimet arra,
hogy ezen hálaünnepély jelentősége ismertessék összes 

egyházainkban fő-, közép- és elemi iskoláinkban kellő módon;
hogy f. évi június hó 8-án összes iskoláinkban szüneteljen 

a tanítás; összes templomainkban pedig az nap délelőtt 8 órá
tól, 3 ízben történt harangozlalás után szószéki beszéddel, vagy 
pedig külön hálaimával istenitisztelet legyen megtartva, stb.

Fejedelem, állam, egyházak közös ezen nagy ünnepén emel
kedjék a királyok királyához, népek és nemzetek védura Iste
néhez a közfohász:

Éljen a haza! Éljen a király!
E lelkes felhívásnak a tanártestület és ifjúság mindenben

eleget teli s az egyházzal együtt ünnepelt.
* *

Végűi felemlítem, hogy az ifjúság majálisa a város nagy 
közönségének élénk részvéte mellett junius hó negyedikén folyt 
le a Sóstón, napközben különféle vegyes szórakozással, d. u. 
a hűvösön a kisebbek, este pedig a-" nagyobb tanúlók táncával 
Éjfélkor a mulató ifjúság és közönség külön vonaton nyúga- 
lomra tért haza.

Egészségi állapot.

Népes iskolában, eltérő korú gyermekek és ifjak közöLt, 
különféle háziszokás, életrend, táplálkozás és ruházkodás inéi-
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lett nem csoda, ha gyakoriak lennének az előforduló betegségek 
és koronkénti gyöngélkedések. És mégis azt kell örömmel 
konstatálnom, hogy általában az egészségi viszonyok a lefolyt 
tanévben kielégítők voltak.

Igaz, hogy a tanév elején a város egyes részeiben föllépett 
vorheny miatt több tanúló nem volt képes a tanévet rendes 
időben megkezdeni; a szigorú, sőt kegyetlen tél folyamán pedig 
a járvány-szerű influenza és fültőmirigydaganat miatt gyakoribb 
volt a mulasztás a rendesnél; s benn magában az iskolában is 
sokat kellett küzdenünk a nyers épületben a fűtés nehézségei
vel csaknem az egész télen keresztül: mégis a bajt általánosnak 
nem nevezhetjük s a tanúlóifjuság 9 tizedrésze fennakadás 
nélkül látogathatta az iskolát. Az előfordult súlyosabb meg
betegedések forrása individuális körülményekben keresendő, 
így: a VIII. osztályba alig iratkoztak be Mikolay István és 
Pintér Géza önként ismétlők, már is súlyos betegségbe esve 
nyomban kiléptek s egé«z éven át betegeskedtek; Pap Péter 
meg csupán jelentkezett és a tanúlók sorában sem vezettetett, 
egész éven at kórágyon feküdt. Hosszú ideig betegeskedtek még: 
Kálmán Ottó és Kresztyankó Mihály VI., több ízben Vadász 
Pál IV., Vecsey Oláh Károly V. oszt. tanúlók. A tanártestület 
tagjai közűi is többen szenvedtek napokon, sőt heteken át, 
mely idő alatt az előadásoktól elmaradni kényszerültek; távol- 
létök alatt a kartársak teljesítették kötelességüket valamivel 
alább szállított óraszámban.

Dr. Saáry Sándor városi és főgimnáziumi orvos kéflzben, 
u. m. szeptember elején és május közepén vizsgálta meg az 
összes tanúlóifjuság szemeit és semmi kifogásolni valót nem 
talált

A nagynehezen tavaszra váló időben ifjaink vidáman 
élvezik a szép, szabad, nagy iskolaudvart s annak tiszta leve
gőjét minden óra végén 10 percig; a termek szellőztetésére is 
minden osztályfőnök a saját hatáskörében kiváló súlyt helyez.

Dr. Marton Sándor budapesti orvos felhívására az „Egész
ség-naptár“ című népszerű egészségügyi kézikönyvet számos 
példányban hozattuk meg növendékeink számára. A hasznos és 
sok, tudatlanságból eredő bajnak elkerülésére kioktató könyvnek 
szorgalmas olvasgatására serkentjük az ifjúságot.
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Tanúlók magaviseleté.

o) Ha végigtekintek ennek a közel ötszázra menő ifjú
ságnak során, úgy látom, hogy a legnagyobb részében a régi, 
a múlt évi; a különbség annyi, hogy a legfelsőbb osztály, 
mint érett gyümölcs, lehúllott fájáról, széjjel ment, s jött helyébe 
etíy új, a legalsó, az első o sz tá ly . Ezt válogatva soroztuk be 
alapúi a többihez; abban a reményben, hogy megfelelő előké- 
szültség és jó erkölcsi képesség mellett, örömünk fog benne 
telni a tanítás idején és a jövőben is. Nem csalódtunk. Az 
első osztály várakozásunknak — igen kevés kivétellel — meg
felelt. Ennek viseletével teljesen megvagyunk elégedve.

A többi hét osztály viseleté ellen sem lehet á lta lá n o s
ságban  gyökeres kifogást tenni. A túlnyomó többség teljesíti 
kötelességét, tiszteli az iskola és társadalom törvényeit, a pálya
társak megbecsülik egymást és a közszellem sem oly ijesztő 
képet mutat, mintha az ifjúság jövője felett kétségbe kellene 
esnünk.

He nem lehet elhallgatnom egy benyomást, melyet a ta
núlók egy — bár jelentéktelen — részének viselkedése tett 
évközben mireánk. Ezt az irányt különösen azok képviselték, 
kik már világlátott i t ja k  számába mennek, kik már egy, sőt 
több iskola porát rázták le saruikról s ilyen minőségben kerül
lek be miközénk. A hencegés, nyegleség, léhaságra, engedet
lenségre való hajlam, makacsság, az időnek elfecsérlése, minden 
egyébbel való odaadóbb törődés, mint az iskola komoly mun
kájával, a könnyű életmód megszerzése után való törekvés, 
általában a mai társadalom némely rétegét annyira jellemző 
nagyzolás és szédelgés azok a tünetek, melyeknek visszatetszése 
annyi kellemetlen érzést okozott nekünk. Ezt kérlelhetetlenül 
sújtjuk minden lehelő m egtorlással; elsőbben a szelíd felvilá
gosítás, kérlelés, majd fenyegetés, majd büntetés és fenyítés, 
végül az eltanácsolás és kizárás azok az eszközök, melyekhez 
folyamodni vagyunk kénytelenek. így történt e tanévben is, 
hogy két tanúlót és pedig már egy II. és egy VII. osztályút 
csendesen eltávolítottunk a mi körünkből, kettőt pedig súlyosabb 
beszámítás alá eső bűnös cselekmény miatt nyilvánosan zártunk
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ki az intézetből; mindkét megtévedt ifjú a Vili. osztály nö
vendéke volt. Ugyanezen kategóriából került ki az a 18 tanúló 
is, kit az osztályfőnökök különféle, állandóbb rossz hajlamok 
megnyilatkozása miatt az igazgató elé állítottak, hogy az szigo
rúbb feddésben részesítse és a leikökre való hatás által a ja- 
vúlás útjára terelhesse őket. Ezeknél visszaesés alig volt észlel
hető s a komoly feddés szava gyógyítólag hatolt zilált gondol
kodásukra.

Ismét csak oda kell visszatérnem itt is, hogy a szülők és 
szállásadók éber figyelemmel kisérjék a mi tevékenységünket, 
legyenek segítségünkre az ifjak iskolán kívüli fegyelmezésénél, 
jó példáikkal buzdítsák a jóra, a rossz példákat lávolítsák el 
azok látása elől, életükkel neveljenek s a társadalom képe rövid 
időn belül helyes irányban fog majd üdvösen átalakúlni, az ő 
és a mi munkánk kölcsönös hatása következtében.

a) A győri állami főreáliskola Vili. osztályának felhívását 
a p á rb a j e llen i á llásfoglalás tárgyában  ez évben 20 ifjú 
írta alá, kötelezvén magukat arra, hogy még ez év folyamán, 
amint éretteknek nyilváníttatnak, belépnek az ország egyik pár
bajellenes szövetségébe.

Ifjúsági egyesületek.

B  essenyei-kör.

A főgimn. ifjúság önképző-köre szeptember 19-én alakult 
meg ismét Porubszky P á l tanár elnöklete alatt 47 rendes 
és 22 hallgató taggal. A rendes tagok között volt 27 a Vili. 
és 20 a VII. osztályból; hallgató tagok a VI. osztály tanúlói 
közűi kerültek ki.

A kör tisztviselői lettek: B öhm  Ignác  VIII. o. t. alelnök, 
E ckerd t E lek  VIII. o. t. titkár, Vietórisz L á szló  Vili. o 
t. főjegyző, M ráz M ihály  VII. o. t. pénztáros, Iln rts le in  
K áro ly  VII. o. t. aljegyző, Ráció Sándor  Vili. o. t. háznagy.

A kör tartott 23 rendes és egy díszűlést. Az üléseken a 
tagok 47 szavalatot adtak elő, amelyek közűi dicséretes 2, 
sikerült 2, kevésbbé sikerült 13 volt. A szavalásban kitűntek



L a k a to s  E rnő , F oltin  E ndre , N agy  Pál, S zőke  Sándor  
Vili. o. és B a lla y  Gyula, M ráz M ihály  Vll. o. tanúlók.

A beadott dolgozatok, számszerűit 52, 8 költemény kivé
telével, különböző fajú prózai művek voltak, legnagyobb rész
ben esztétikai és irodalomtörténeti értekezések. A beadott dol
gozatok közűi a bíráló bizottság a részletes bírálás után a kör 
elé bocsátott 23-at, közűlök a kör elfogadott 9-et. Ellenbírálat
ban részesült 8 dolgozat.

A dolgozatokban és bírálatokban kitűntek Ráció Sándor  
Vili. o. t., S ző ke  Sándor  Vili, o. t., Vietórisz L á sz ló  Vili.
o. t. M ráz M ihály  Vll. o. tanúló.

Az Önképzőkör kebelében megalakúit november elején az 
Olvasókör is, melynek tagjai az Önképzőkör tagjai voltak. A 
kör tagjai naponként d u 6 — 7 között gyűltek össze, s olvas
ták a rendelkezésükre bocsátott 10 tudományos, ismeretterjesztő 
és élclapot, vagy sakkjátékkai töltötték idejüket. A rendre a 
Vili. osztályú napibiztosok ügyeltek fel.

Munkásságuk folytán jutalmat nyertek a következő tagok ;
Su lcz  A lbert Vili. o. t. március 15-iki ódájával 20 K-t,
A kör rendes évi pályázatán a következők nyertek d íja t:
1. B öhm  Ignác  Vili. o. t. Széchenyi korának reformjai 

és azok megvalósúlása c. értekezésével 40 koronát.
2. E ckerd t E lek  Vili. o. t, Madách Ember Tradédiája 

és Goethe Faustja c. értekezésével 40 koronát.
3. K ovách  Gergely Vll. o. t. Magyarország vízszintes 

és merőleges tagozata c. értekezésével 40 koronát.
4. ln c z é d y  Lajos  Vili. o. t. Török idők c. elbeszélő 

költeményével 30 koronát.
5 Végre K aposi F erenc  Vili. o. t Széchenyi korának 

reformeszméi c. értekezésével 20 korona jutalmat nyert.
A körnek évi bevétele volt 270 kor. 50 fillér, kiadása 

267 korona 18 fillér, a fennmaradt 3 kor. 32 fillérrel együtt 
a kör vagyona 484 korona 84 fillért tesz ki.

Ez összeg az önképzőkör elnökének felügyelete alatt ke
zeltetik.
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Daloskor.

A főgimnáziumi daloskör az 1906 — 7. tanévben szeptem
ber 17-én kezdte meg működését Santroch Alajos zene- és ének
tanár vezetése alatt. Elnöke ez évben is Szlaboczky Imre tanár 
volt. Belépett összesen 48 tag, kik közül 11 a VIII., 11 a VII., 
1 a VI., 6 az V., 5 a IV., 5 a III., 7 a II., 2 az I. osztály 
növendéke volt.

Tisztviselők lettek: Nagy Pál VIII. o. t. alelnök, Lejtrik 
Gyula VII. o. t jegyző-pénztáros és Mihovits Ferenc VI. o. t. 
szertáros.

Gyakorló óráit a kör hetenként két ízben tartotta. Meg
tanult darabok: Himnusz. Szózat, Nemzeti dal, Örök Isten, 
Fohász, Legenda, Ezer év, Tulipán-egyveleg Ezenkívül több 
műdal az előző években tanultak közül.

Nyilvánosan fellépett a daloskör: Október 29-én a Rákóczi 
ünnepélyen. Október 31-én a reformáció emlékünnepén. Már
cius 15-én az ifjúság által rendezett ünnepélyen. Április 27-én 
az ifjúsági hangversenyen. Május 10-én a tanári kar és ifjúság 
által Kisvárdán rendezett millenniumi ünnepélyen és végül az 
iskola évzáró ünnepélyén.

Tornakor.

Hogy a tornatanílás a folyó évben nem folyhatott a ren
des mederben, annak okát megtaláljuk a gimnáziumi épület 
megnagyobbításában és az új tornacsarnok építésében. Mikor 
a rendes tanítás megkezdődött, a tornacsarnok még nem volt 
készen, az udvar tele építkezési anyaggal, úgy hogy az udvaron 
az ifjúsággal foglalkozni nem lehetett; a játéktér volt hivatva 
pótolni mind a kettőt; azonban ez oly távol esik az épülettől, 
hogy csak két-két óra összekötésével lehetett oda eljutni. Amíg 
az ősz tartott, ily összevont órák tartása volt csupán lehetséges; 
amint azonban beállott az esős idő, már a játéktérre sem lehe
tett kimenni s így csupán egyes tantermekben elméleti torna
tanításban részesült az ifjúság korlátolt szobai tornagyakorlatok 
mellett. Ez az állapot tavaszig így tartott. Március hóban aztán 
hozzá lehetett kezdeni a rendes tornatanításhoz, amikor már
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a követelményeknek teljesen megfelelőleg készített és újonnan 
felszerelt tornacsarnok a szolgálatnak átadható lett. Azóta foko
zott erővel pótoltuk a mulasztottakat, úgy hogy az 1907. május 
hó 26-án Eperjesen tartott kerületi tornaversenyen 22 tanúlóval 
részt vehettünk s ott körülményeinkhez képest jó eredménnyel 
kelhettünk versenyre. Á verseny és utazás költségeinek fede
zésére főgimnáziumunk lelkes tanácsa ez idén is nagyobb össze
get bocsátott az igazgatóság rendelkezésére és pedig 200 koronát 
a tanulók segélyezésére és 150 koronát a kísérő tanárok költ
ségeinek megtérítésére.

Felszerelés. Az újonnan épített tornacsarnok új torna
szerekkel lett felszerelve, a régi ép tornaszerek ismét haszná
latba vétettek. Az új beszerzésekről beszámol a „Tornaszertár 
gyarapodása“ rovat. A játszótérre is igen nagy gondot fordí
tottunk, úgy a terület jókarban tartására, mint fásítására ; 
rövid pár év múlva valóságos üdülő helye lesz e tér az ifjú
ságnak.

Tornakör. A tornakor is megalakult, szeptember hó folya
mán, azonban működni az egész tél folyamán nem lehetett, 
tornacsarnok hiánya miatt, tavasszal pedig annyira igénybe 
vette az ifjúságot az Eperjesen tartott kerületi versenyre való 
készülés, hogy azon órákon kívül már a rendes tornákon órák 
tartása fölösleges volt.

Alelnök: Lányi Imre V ili, jegyző: Lőjek Gyula VII, 
csapatvezetők: Lányi Imre Vili., Király Pál Vili., Lőjek Gyula, 
Vertse Andor, Spira Imre, Halasi Gyula VII., Kovács Dezső, 
Pivnyik Gyula VI., Porubszky Pál V. — A tagsági dijakból 
járatta a kör a „Tornaügy“ című lapot s azonkívül öt tagjá
nak nyújtott nagyobb segélyt a műbirkozás tanúlásához.

Tornavizsgák. A tornavizsgákat három napon rtott.uk meg. 
Az V—VIII. o. vizsgája június 8-án d. u. 4 órakor volt, sor
rendje és eredményei a következők:

1. Szabadgyakorlatok, 2. magasugrás verseny, 3. súlydobás 
magasságba, 4. korlát mintacsapat, 5. nyújtó mintacsapat, 
6 görög-római műbirkozás. A magasugrásban első lett Léderer 
Andor VII. o. t. 1 50, második Lejtrik Gyula VIÍ,, Pivnyik Gyula
VI., Kovács Dezső VI. o. t. 145 cm. Súlydobás magasba: első
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lett Kovács Dezső VI o. t. 3 60 m. magasat 3 m. távolról 
második Pivnyik Gyula VI., Andrássy József VII. o. t. 3 40 m. 
magasat 3 m. távolról.

Az I—II. o. tornavizsgája június 13-án volt s a III—IV. 
osztályé június 12-én a délutáni órákban.

i

K erü le ti tornaverseny.

Az eperjesi kerületi tornaversenyen f. évi május hó 26-án 
iskolánk részéről Dr. Vietórisz József. Zimmermann Rezső és 
Miklóssy János lanárok vezetése alatt a következő 22 tanúló 
vett részt: Friedmann Sándor, Hurav Lajos, Király Pál, Lányi 
Imre VIII., Lejtrik Gyula, Léderer Andor, Lőjek Gyula. Löffler 
Jenő, Mráz Mihály, Spira Imre, Vertse K. Andor VII., Budaházy 
Sándor, Kovács Dezső, Móhr Gyula, Pivnyik Gyula, Schönfeld 
Péter VI., Ágoston Imre, Grósz Ernő, Hoffmann Pál, Porubszky 
András, Rosenthál György, Vattamán Gusztáv V. oszt. tanúló.

ltjaink az őket kísérő tanárokkal együtt az ősi kollégium 
tanítóképzőintézetének két tantermében nyertek elszállásolást s 
a tiszteletet parancsoló emlékek hatása alatt példás csendben 
töltötték szabad idejüket a tisztes falak között. De megállották 
helyüket a versenytéren is, ahová valamennyien az ág. hilv, ev. 
templomban meghallgatott fohászkodás után vonúltak ki. Ha 
tudjuk azt, hogy a testi erő és ügyesség első feltétele az ok
szerű gyakorlás, és ha figyelembevesszük, hogy tanítványaink 
a tornacsarnok átalakítása folytán az év túlnyomó részén át 
nem részesülhettek kellő oktatásban és folytonos gyakorlásban: 
kétségtelenül tisztességesnek mondhatjuk az elért sikert; egy 
híján ugyanis valamennyi versenyben akadt győztesünk, minla- 
csapataink pedig négy oklevelet szereztek iskolánknak. Ezek 
között kettő díszoklevél. Az egjéni versenyekben érmet nyert 
Király Pál magasugrásért és diszkoszvetésért, Léderer Andor 
magasugrásért, Porubszky András és Schönfeld Péter síkfutásért, 
Löffler Jenő gátfutásért. A verseny alatt tanítványaink kivétel 
nélkül jó magaviseletét tanúsítottak.

Ennek elismeréséül az igazgató a megérkezett ifjak előtt meg
elégedésének adott kifejezést, június hó 8-án pedig a torna
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csarnokban a tanártestület megvendégelte a résztvevő derék 
fiúkat.

Tapasztalatainkat a következőkben foglalhatjuk össze. A 
vasúti átszálló állomásokon a szolgálatban levő tisztek kész
séggel jártak kezünkre, hogy ha nem is kényelmes, de elegendő 
helyet biztosítsanak számunkra Fogadtatásunk szíves, elszállá
solásunk kifogástalan, élelmezésünk a kevéssé mérsékelt árak
nak megf.lelő volt. Fölösleges költekezés, rendzavarás vagy 
épen kihágás nem fordult elő, aminek az a magyarázata, hogy 
tanítványaink éjjel-nappal gondos és szigorú felügyeletünk alatt 
állottak. Felvilágosítást, útbaigazítást, jó tanácsot mindenütt 
készséggel adtak a gondozásunkra hivatott bizottságok tagjai, 
kiknek odaadó fáradozásáért és lekötelező szívességéért hálás 
elismeréssel tartozunk. Jól esett az is, hogy ismerős kollégáink 
és régi tanítványaink többször is fölkerestek s az igaz testvé
riség és őszinte ragaszkodás jeleivel halmoztak el bennünket. 
Nagyrészben ennek tulajdonítható, hogy sok fáradságot és 
kitartást igénylő elfoglaltatásunk közben is mindvégig friss 
erőben és lelkes hangulatban voltunk.

Kirándulásunknak igen tanúlságos és kedves emlékei közé 
sorozzuk Eperjes környékének megtekintését, mely a festői szép
ségű Tárcavölgy s a történeti nevezetességű sárosi vár képét 
véste lelkűnkbe, úgyszinte a sóvári sófőző fölkeresését, mely 
jogosan tartott számot a megjelentek érdeklődésére A legma- 
gasztosabb érzés mégis akkor fogta el szívünket, mikor a kassai 
Erzsébet székesegyházban Rákóczi hamvaihoz járultunk. Mély 
megindulással töltöttünk egynéhány percet a kétségtelenül szűk 
sírboltban, s bár koszorút nem vittünk magunkkal, mert előzetes 
értesülésünk szerint e napon, május 27 én, a templombajutás 
kizártnak volt tekintendő, néma kegyelettel újítottuk meg lel
kűnkben a nagy fejedelemnek s bujdosó társainak soha nem 
múló emlékezetét. Ugyancsak Kassán megnéztük a honvédemlé
ket s meglátogattuk a felsőmagyarországi muzeumol is, melynek 
főleg Rákóczi, koszorúi, képei és régiségei vonták magukra, ter
mészetesen első sorban az igazgatóság készséges kalauzolása 
folytán, mindnyájunk figyelmét és érdeklődését.



Mindezek alapján kedves kötelességünk, hogy azon ténye
zőknek, melyek úgy magát a tornaversenyt, mint kirándulá
sunkat valóban hasznossá és kellemessé tenni igyekeztek, tehát 
a verseny rendezőségének s a sóvári' sófőző és a kassai muzeum 
igazgatóságának e helyütt is őszinte köszöuetüuket fejezzük ki. 
Névszerint is kiemeljük Gerhard Béla urat, a kollégiumi tanító
képző igazgatóját, ki páratlanul figyelmes házigazdánk volt 
úgyszinte Fertály József urat, a kassai állami elemi iskola 
igazgatóját, ki fáradhatatlan volt kis csapatunk kalauzolásában 
és bőkezű az egész társaság megvendégelésében.

Tornaszertár gyarapodása.

1 drb állítható faszerkezetű nyújtó, rúddal . . 155 — K ,

1 99 emelhető magas korlát . . 75- — 99

1 99 alacsony korlát . . . . 45'— >9

1 99 bőrrel bevont bak . . 80 — 99

4 99 bőrrel bevont ugrózsámoly . . . 80'— 99

4 9) ugródeszka ........................... . . 28-— 99

1 pár ugró m érce ........................... . . 32'— 99

1 99 rúdugró mérce . . . . . . 42 50 99

1 drb lebegő gerenda...................... . .  . 23 — 99

4 99 g y ű rű -k a r ik a ...................... . . 4- — 99

40 » buzogány ...................... . . 6 0  — 99

1 99 magasságmérő állvány . . . 1 8 - — 99

1 99 diszkosz ............................................................. 14 — 99

1 99 ütemverő . . . . . . 2 '___ 99

2 99 botszekrény . . .  . . . . 32 — 99

f>0 pár buzogányhoz fogas . . . 20 — 99

G O 99 ' súlyzóhoz fogas . . . . . . 1 G - - - 99

5 drb bambuszrúd ugráshoz . . 40'— 99

5 99 bambusznád ugráshoz . . 8-— 99

2 99 hajszoló labda . . . . . . 10 — 99

2 r. létra tolószerkezettel . . . 122-40 99

1 n mászópóznaszerkezet 4 rúdda 1 . . 30-— 99

3 99 ugró léc ................................. 6  — 99

Összesen 942 90 K
értékben.

o



Ifjú sá g i g y á m in té ze t.

Az Adorján Ferenc tanár vezetése alatt álló ifjúsági gyám
intézet a folyó iskolai évben is élénk tevékenységet fejteit ki. 
Az ifjúság által választolt osztálypénztárosok szíves fáradozás
sal gyűjtötték össze a tagok által önként felajánlott tagsági 
díjakat s időnként az elnöknek adták ál megőrzés végett Az
évi gyűjtés eredményét a következő kimutatás tünteti fel:
Az I. osztály gyűjtése . . 13 korona - fillér
A 11. 77 77 . . 13 77 98 „
A 111. »» 77 . . 11 77 55 „
A IV. 77 77 • . . 16 77 10 „
Az V. 77 v . . 16 77 76 ,
A VI. Y) V . 22 77 65 „
A VI f. 77 •> . . . 4 77 35 „
A Vili. n >7 . . . 23 77 64 „

Összesen : 122 i 03 ,
Ezen bevételből az egyet gyáminlézet pénztárába be

szolgáltatott 25 K, a többlet pedig a tőkéhez csatoltatott.
A gyámintézet tőkéje 1906. december 31-én 758 K 67 f. 

tett ki. mely a f tanévi gyűjtés eredményéből 97 K 03 fillérrel 
gyarapittatván, a tanév végén 855 K 70 f.-re növekedett. Ez 
az összeg a Szabolcsi Agrár-Takarék pénztár 2607. sz. betét
könyvén van elhelyezve s Adorján Ferenc tanár gondozása 
alatt áll.

Május hó 12-én az ifjúsági úrvacsora alkalmával befolyt 
offertoriumot a nt. lelkész urak visszaajánlották ; ezen 8 K 
20 fillér szintén a fentebbi tőkéhez fog hozzáadatni; ezzel a 
betétkönyvecske értéke 865 K 90 fillér leend.

F illéregylet.

Az osztályfőnökök a tanúlóktól az év elején megígért 
adományok kis részleteit hetenként beszedték s a filléregy
let pénztárnokának, Mészáros Ferenc tanárnak adták át, ki a 
begyűlt összegeket időnként kamatozás végett pénzintézetbe 
helyezte.

66 -
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A múlt évi értesítőben június 10-én kimutatott vagyon 
1101 K 14 fillérnyi összege, némi hátrálékos adományok és a 
június 30-iki félévi 27 K 30 fillérnyi kamat hozzájárulása s 
az értesítőben nem jelezett két tanúló jutalmazásának levonása 
után változott s a július 1-én lezárt évi számadások 1119 K 
94 fillérnyi vagyont tüntettek ki, mely számadások az 190G. 
évi szeptember hó folyamán kerültek a tanári értekezleten meg- 
vi sgálás alá, eredményük pedig az értekezlet jegyzőkönyvébe 
vétetett föl.

A folyó iskolai évben június hó 8-án a filléregylet pénz
tári forgalma ez:

B evétel.

Az I. osztályban begyűlt összegből . 108 korona 84 fillér.
A 11. 78 „ 91 f f

A III. „ „ 90 „ 06 V

A IV. „ 91 — f f

Az V. „ Qö»/ — „ — y>

A VI. „ . 43 „ 40 f f

A VII. „ „ 57 „ 81 V

A VIII, „ 60 „ 46 f f

Az 1905—6, évi Vili oszt. utólagosan 4 „ 20 f f

1906. dec. 31-én esedékes kamatokból 25 „ 06 f t

Összesen: 651 „ 74 »

K iadás.

1. A rozsnyói árvaháznak adomány 12 korona — fillér.
2. 13 szorgalmas tanúlónak jutalom-

könyvekre ...................................... 118 „ — f f

3. 3 szorgalmas tanúlónak á 30 K, i
2-nek á 25 K, 18-nak á 20 K, 1 
1-nek 12 K, 2-nek á 10 K . .1

532 f f

Összesen: 662 „ — f f

A többletkiadás fedezésére szolgá I a június hó 30-án
esedékessé váló félévi kamat, melynek maradéka ai vagyont
gyarapítja.

5*



— 68

Zeneoktatás.

Régi forró vágyunk valósról meg ez évben. Az új épít
kezés folytán lehetővé vált az, hogy egy termet tisztán a zeno- 
tanitás céljaira rendezhettünk be. A kormányzó tanács készség
gel teljesítette e részben minden kívánságát a tanártestületnek 
s minden, a tanításhoz szükséges eszközök, bútorok s részben 
hangszerek megszerzésére igényelt összeget kiútalta a gimná
zium pénztárából.

Örömmel említhetem itt fel a tanártestület azon előrelátó 
gondoskodását, hogy már évek óta rendezett ifjúsági hangver
senyeket azon célból, hogy ennek jövedelméből részint az 
országos- és kerületi tornaversenyeken résztvevő ifjakat segé
lyezze, részint egy iskolai zongora megszerzését tegye lehetővé.

A zeneterem számára csakugyan e tanév elején sikerűit 
is egy új, kiváló szerkezetű zongorát bevásárolni Kohn és 
Hevesi budapesti cégtől magyar készítményt 1140 kor. és a 
szállítási költség fejében. A zongora beszerzésével Dr. Popini Albert 
és Szlaboczky Imre tanárokat bízta meg a tanártestület, kik 
ezen feladatukat teljes megelégedésre oldották meg; sikeres el
járásukért a testület köszönettel jutalmazta fáradságukat!

A zeneoktatást Santroch Alajos okleveles zenetanár látta el, 
a tanártestület kebeléből pedig az iskola közvetlen fel
ügyeletével és a növendékek által teljesített tandíjak beszedésé
vel és a zenetanító részére leendő kiadásával Szlaboczky Imre 
tanár bízatott meg.

A tanítványok a hangszerek szerint külön-külön csoportot 
képeztek.

Hegedűt tanúi lak 28-an, cimbalmot 3-an, zongorát 6-an, 
gordonkát 1 tanúló.

Az egyes csoportok heti óráinak száma volt 10
A zeneiskola növendékei a következők:
a) Hegedűt tanúitak :
I. oszt. Borsy Béla, Polinszky Pál, Gultmann Jenő, Krecsah 

G. ula, Móricz József.
II. oszt. Bortnyik György, Pecsenyánszky József, Faragó 

Ferenc, Läufer Imre, I.enhorn Imre, Orbán Balázs, Tesztel- 
Antal, Zsák Emil.
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III oszt. Juhász Mihály, Herskovits Dezső, Makovits Elemér, 
Hoffmann Ferenc, Hegedűs Zoltán.

IV. oszt. Balogh József, Csányi László, Mikó Bertalan, Kövér 
Miklós, Manzák Kálmán.

V. oszt. Grósz Ernő, Läufer Miklós.
VII. oszt. Sarvay Tivadar, Stein Sándor, Szoudy István.
b) Zongorát:
Csatáry Gyula VI , Fisch Sándor III , Regula Ede VII., 

Sipos Sándor V , Siklósi Tamás 1 , Vertse Andor VII.
c) Cimbalmot:
Győry Sándor IV., Polinszky István V.. Ruhmann Andor V.
d) Gordonkát:
Ballay Gyula VII
Az összes növendékek a tanártestület jelenlétében június 

hó 18-án d. u. 3 órakor teltek vizsgát s egyesek szép elő
menetelt mutattak fel, ami biztos záloga annat, hogy 
a jövőben a szívet-lelket nemesítő zene művelése, mely 
annak gyakorlóját a legszebben szórakoztatja és sok káros 
egyéb foglalkozástól s időfecsérléstől óvja meg, szélesebb 
mederben fog megindulni s eredménye minden tekintetben 
csak üdvös leend.

Mindjárt a tanév elején párhuzamosan a kezdők oktatá
sával, megalakúit az ifjúsági zenekor.

Tagjai ezek:
Garay Gyula VIII. és Lőjek Gyula első prím hegedű, 

Sanlroch Károly V 2-ik prím hegedű, Gnandt Béla IV., Róth 
József VI. 3-ik prím h , Katz Imre IV., Vojtovics Dezső III., 
Kádár Béla VII. Handel Lajos VI. secund hegedű, Ballay 
Gyula VII. gordonka, Vertse Andor VII. nagybőgő, Eckerdt 
Elek Vili. mély hegedű.

A lefolyt, évben a következő zenedarabokat gyakorolták be:
1. „Rákóczi-nyitány.“ 2. „Kossuth fia ünnepi indúló.“ 

3. „Souvenir keringő.“ 4. „Sir és nevet“ mazúrpolka. 5. „Gon
dolás“ szerenade.

Felléptek nyilvánosan is, és pedig az ifjúsági Rákóczi- 
ünnepélyen, április 27-én a főgimnáziumi hangversenyen és a 
záróünnepélyen.
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Végűi tudatom a zeneoktatásban résztvenni kívánókkal, 
hogy a jövő tanévben a zeneórákra való jelentkezés egész évre 
kötelezőleg történik. A felvett tanúló a zenetandíjat egész 
évre fizetni köteles.

Tanúlmányi kirándúlások.

a) A ny írbá to ri k irándu lá s . November 7-én, kellemes 
őszi napon, a főgimnázium felsőbb osztályainak 70 növendéke 
E lt scher S im o n , M oravszky  F erenc, Dr. V ietórisz J ó zse f  
és K a m e n ic zk y  A ndrás  tanárok kíséretében kirándult Nyír
bátorba, a Báthoryak ősi fészkébe, hol a muH dicsőséges em
lékeinek szemlélete, s a jelen gyakorlatias célú vállalatainak 
megtekintése egyaránt tanúlságos órákat szerzett a kirándúlóknak.

A Báthoryak által épített két csúcsíves templom, melyek 
egyike a katholikusok, másika a reformátusok birtokában van, 
évszázakra visszatekintő múltjával, valamint építési süljével, a 
tisztelet egy nemének érzetére hangolja a szemlélőt; a refor
mátus templomban fokozzák a művészeti hatást a tölgyfából 
faragott renaissance-korbeli székek, melyeknek faragványai, min
den valószínűség szerint, olasz mesterek vésőit dicsérik, A 
Báthoryak két szarkofágjának láttára pedig az jut az eszünkbe, 
hogy minden dicsőség múlandó itt e földön. Ezt hirdeti az a 
mesterséges faalkotmány is, mely most mint harangláb, szúette 
gerendáival, az idő vasfogának kínálkozik martalékául.

A dicsőséges múltból a sívár jelenre vetve tekintetünket, 
meglep az az ipari fejlettség1, mely a Bóni-gyártelep megtekin
tésekor ötlik szemünkbe. Nemcsak modern berendezésű szesz
főzője s olajgyára van, hanem újabban kókuszzsír-gyártásra is 
berendezkedett ez a nagyszabású iparvállalat, fennen hirdetve 
azt az igazságot, hogy az üzleti szellem még a homokpuszta
ságot is képes aranybányává átvarázsolni. Kell-e ennek bizo
nyítására nyomatékosabb argumentum, mint az a körülmény, 
hogy a gyártelep gőztéglagyárral is ki van bővítve, melynek 
gőzkemencéje, a nyíri homokból, kellő mennyiségű mész hozzá
adásával, naponként körülbelül tízezer darab első osztályú mi
nőségű téglát szolgáltat.
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Sőt ugyancsak a gyártelep az, amely egész Nyírbátort vi
lágossággal látja el, amennyiben a villamos dinamó-gép is ezen 
a telepen működik.

A gyártelep tehát százakra menő munkásaival, szak
képzett tisztviselői karával, nemcsak Nyírbátor községre, hanem 
az egész környékre nézve jelentékeny közgazdasági tényező.

A kirándulókat tanúlságos útjukban a helyi társadalom 
vezetőinek érdeklődése kísérte, kik közül külön is ki kell emel
nünk Szabó  La jos  ev. ref. lelkész urat, aki nemcsak hogy az 
állomáson fogadta a kirándulókat, hanem előzékenyen kalau
zolta is őket, továbbá M andel D ezső  urat, a Bóni-gyártclep 
igazgatóját, aki azonfölül, hogy a gyártelep megtekintését kész
ségesen megengedte, a tisztviselői karral együtt serényen buz- 
gólkodott abban, hogy a kirándúló társaság a látottakból a 
lehető legérdekesebb okúlást meríthesse, végül K onko ly  B arna  
plébános urat, aki a tekintélyes korú rom. katholikus templo
mot volt szíves a maga tisztes emlékeivel együtt megmutatni.

A tapasztalt előzékenységért és figyelemért, iskolánk ne
vében, ehelyütt is őszinte köszönetét mondunk.

b) A k isvá rd a i k irándu lás. A főgimnázium ifjúsága 
május hó 10-én, a millenniumi évforduló emlékére Kisvárdára 
kirándulást rendezett, mintegy 200 ifjú vett részt, az V—Vili. osztály 
növendékei és a daloskor tagjai, a tanártestület 9 tagjának 
kíséretében A cél a kisvárdai várromok megszemlélése s egy 
ott rendezendő ünnep volt. Kisvárdán a város előkelő közön
sége fogadta a csapatot, élükön Kastal Ferenc főbíró úr és 
Werner Gyula polg, isk. igazgató úr, kik messzemenő intézke
déseket tettek a legszívesebb fogadtatásra Az ifjúság a városon 
keresztül a várba vonult, ahol a daloskor éneke és Porubszky 
Pál tanár beszéde képezte az ünnepély programmját Az ünne
pély után uzsonnával vendégelte meg az ifjúságot és a tanár
testületet Kisvárda közönsége Majd eloszlott az ifjúság a vár 
kellemes parkjában s labda- és lekejátékkal szórakozott déli 1 
óráig. Ekkor 200 terítékes asztal mellé telepedett, ahol ismét 
Kisvárda közönsége fogadta vendégül a csapatot. A vár pavil
onjában folyt le az ebéd ; ott volt a vendéglátó város' intelli
genciája nagy számmal, mind kedves, barátságos és jókedvű
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urak, kiknek nevében Kastal Ferenc főbíró úr és Werner Gyula 
polg. isk. igazgató úr köszöntötték a vendégeket, mire Leftler 
Sámuel igazgató válaszolt. Ebéd után ismét játéK, majd tánc 
kerekedett,; a jókedv tartott egész 6 óráig, mikor a jó mulat
ságot, a szives vendéglátókat fájó szívvel és hálás emlékkel 
kellett a vonat indulása miatt ott hagyniok.

Kisvárda város mélyen tisztelt közönségének s annak élén 
a város tek. tisztikarának, különösen Kastal Ferenc főbíró 
úrnak e helyen is hálás szívvel mondunk kitüntetett figyel
műkért köszönetét,

Nemkülönben mélyen lelkűnkbe vésve maradt az ottani 
áll. polgári fiúiskola tanártestületének kollégiális őszinte rész
véte ügyünk iránt és barátságos vendéglátása. Fogadják mind
annyian barátságos köszönet linket.

c) E ltscher S im on  tanár, a Vili. oszt. főnöke, május 
hó 11-én osztályával meglátogatta a helybeli villám-telepet és 
városi műjéggyárat.

Ugyancsak kétízben látogatták meg az itjak a megyei 
régiségtani múzeumot s a báró Babarczy Jenő állal kiállított 
amerikai állatfajokat és népipari készítményeket a megyeházán.

Hivatalos látogatás.

u) Géresi Kálmán debreceni tankerületi kir. főigazgató, 
mint miniszteri meghízott, 1907. évi április hó 35., 2ü. és 
27-ik napjain végezte hivatalos látogatását, Minden osztályt egy, 
két, sőt a VIII.-at három alkalommal látogatta meg, végig 
hallgatván a tanárok előadását és tanulók feleleteit Az e cél
ból érvényben lévő „Utasítás“ rendelkezése szerint különféle 
irányban teljesítette a vizsgálatot. A látogatás befejezése után 
az igazgató a tanártestületet értekezletre hívta egybe, melyen 
a főigazgató úr a maga észrevételeit, és tapasztalatait adta elő 
s teljes megelégedését jelentette ki az intézet örvendetes hala
dása felett. A szertárak tüzetesebb megvizsgálását, mivel azok 
ez idő szerint még az építkezés és átszállítás miatt véglegesen 
rendezve nem lehettek, a legközelebbi látogatása idején helyezte 
kilátásba.
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b) Egyházkerületünk képviseletében Zelenka Pál püspök 
úr Öméltóságának megbízásából nagyliszteletü Binder Jenő úr, 
a késmárki á h. evang. lyceum r. vallástanára május hó 6-án 
vezette a Vili. oszt evangélikus tanulók vallásiam vizsgálatát. 
A megvizsgált 6 tanuló közűi 4 jeles, 2 jó előmenetelt mula
tott fel. Ugyancsak részt vett az V. osztály vallástani óráján 
is A szép eredmény felett örömének adott kifejezést.

Építkezés. — A főgimnázium tanácsa.

n) A tanács és a maga kebeléből kiküldött építkezési 
bizottság vállaira a lefolyt tanévben terhes feladat teljesítése 
nehezedett: a múlt évben be nem végzett, tehát folyamatban 
lévő építkezésnek legalább olyan stádiumba való helyezése, 
hogy az új helyiségek legnagyobb része már használatba vehető 
legyen s a gyűjteményeket és szertárakat magába fogadó helyi
ségek is megfelelően átalakítva elkészüljenek a tanév folyamán, 
hogy a most küszöbön álló szünidő alatt már minden elren
dezve, a tanítás szolgálatában 1907. szeptember t-től fel legyen 
használható.

A tanács és építő-bizottság fáradozását siker koronázta. A 
tanulást már e tanév elején megkezdhettük az új helyiségek 
legnagyobb részében s az egyes helyiségeket megfelelő búto
rokkal is elláthattuk. Az ősszel földig lerombolt gyenge torna- 
csarnok helyén hatalmas méretű falakkal bíró erős csarnok 
készült s e tavaszon már abban gyakorolta magát ifjúságunk. 
Az iskola udvarát még a múlt ősszel többfelé ágazó alagcsa- 
tornákkal láttuk el, melyek az impozáns tetőzetről bőven leomló 
esővizet közvetlenül levezetik s így a síkterűletü, simított udvar 
folytonosan meg van óva a sárképződéstől, minélfogva mindég 
igen alkalmas szórakozó helye az üdülni akaró tanuló ifjú
ságnak.

Fájdalom, még számos hiány kipótlásáról kell gondos
kodnunk a közel jövőben, mely hiányokat az épület, hivatalos 
átvétele előtt kellene kipótolni, hogy az óriási gonddal, nagy 
áldozatokkal emelt épületben semmi kívánni való ne ma
radjon fel.
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Mindezek folytán az egész épület beosztását, berendezését 
s a lefolyt építkezés történetét, menetét csak a jövő évi „Érte
sítőben“ közölhetjük.

b) Az építkezés és berendezés gondjain kívül a tanács 
főbb intézkedései a következők :

Még az 1906. év junius 7-iki ülésében foglalkozott annak 
a kérdésnek megoldásával, hogy a szükségelt egyszáznegyven- 
kétezer koronából hiányzó tizenkétezer koronát (esetleg többet) 
miképen teremtse elő. Újabb beruházási államsegély szorgal
mazását határozta el, ha pedig ennek megnyerése hosszadalmas 
lenne, akkor megfelelő összegű törlesztéses kölcsön beszerzését 
helyezte kilátásba, ennek annuitására a tanulók évi tandíját 
fejenként 4 koronával emelve, 60 Koronában szabta meg. Ezen
kívül érintetlenül hagyván a magántanulók által a gimná
ziumi alapra eddig is fizetett 20 20 koronát elrendeli, hogy
felvétel és tandíjpótlék címen minden magántanulótól 12 koro
nát szedjen be 1907. szeptember 1 tői kezdve az igazgató.

Ugyancsak felemeli a tápintézeti ellátás illetékét 120 koro
náról 130 koronára, mit a városban uralkodó drágaság indo
kol, s így egy-egy tanuló fejenként és havonként 18 koronáért 
kap tisztességes ebédet és vacsorát a konviklusban; megjegy
zem, hogy minden ellátott tanuló az intézetnek még évi 60—60 
koronájába kerül, mert az élelmezési vállalkozónőnek 19 kor 
havi díjat fizetünk az egyesek után.

A magyarhoni ág. h. ev. egyetemes közgyűlés által alkotott 
tanügyi szabályrendelet 28. §-ának utasítása szerint megalkotta 
a hely i s za b á ly ren d e le te t; ez eleinte a bizottság tervezete 
szerint főgimnáziumunk szervezetét és kormányzatát akként 
állapította meg, hogy ezentúl a kormányzótanács, a párLfogó- 
sági közgyűlés, és az egyházlanács legyenek a főgimnáziumi 
kormányzat szervei. Amennyiben azonban az úgynevezett „párt
fogósági közgyűlésnek“, mely pusztán szokásjog alapján állott 
fenn s csupán csak az egyháztanács által és a nem köz- 
gyűlésileg alkottatott meg, sem felsőbb jóváhagyás végett be 
nem mutattatott, semmi jelentősége, sőt értelme sincsen, 
különben is egész hatásköre teljesen az egyháztanácshoz utal
ható, melynek ülésén gimnáziumi ügyekben a kormányzó tanács
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valamennyi tagja szavazati joggal bír : a tervezet módosult s 
azt egyházközségünk képviselőtestülete ilyen értelemben fogadta el.

A tanácsban üresedésben álló két helyre íjun. 22 én 1900.) 
dr. Lórencz Gyula kórházi főorvost és Mráz János kir. törvény- 
széki bírót választja meg, kiket elnök az augusztus hó 27-én 
tartott tanácsülésben üdvözölt először

Gondoskodik a régi gimnáziumi épületnek tatarozása s kül
sőleg az új épülethez hasonlóvá tételéről, a tetőzetnek az 
aeternit palához hasonló átfestése és az összes csatornák átala
kítása által.

Tárgyalta a tandíj- és tápintézeti illeték elengedéséért fo
lyamodók kérv'nyeit; Adorján Ferenc rendes tanárt itt töltött 
nyolc évi hű és sikeres működése alapján a magasabb 2800 
koronás fizetési fokozatba emeli fel.

Dr. Szopkó Dezső főgimnáziumi pénztárosnak ezen állásá
ról történt lemondása után, helyére Kubassy Gusztáv takarék- 
pénztári pénztárnokot, a tanács régi hű, kipróbált munkás tag
ját választja meg. Távozó pénztárnokunk működéséért jegyző- 
könyvi köszönetét szavaz.

Teljesíti a helybeli torna- és vívó-egylet kérvényét az iránt, 
hogy ez egyesület gyakorló óráit az intézeti tornacsarnokban 
tarthassa meg.

Egyházkerületünk püspökének 3979/190G sz. a. kelt leirata 
értelmében kérvényt intéz a nmélt. cultusministeriumba az iránt, 
hogy az országgyűlés által a nem állami középiskolák igazgatói 
és tanárai részére fizetéspótlék rendezése céljából megszavazott 
háromszázezer koronából iskolánk tanárait megillető részt enge
délyezze és tegye folyóvá. Ennek eredménye lett az, hogy a 
fizetés jellegével bíró kiegészítő-pótlék a testület részére — az 
állam által 8870. sz. a. közoktatásügyi miniszteri rendelettel 
folyósított összeg — 1906. évi juh hó 1-ső napjától számítva 
1907. évi április hó 16-án megfelelő összegekben kiadatott s 
azóta havonként előleges részletekben rendesen folyik.

Időközben felmerült szüksége annak, hogy a díszterem 
mennyezetén keletkezett repedések megvizsgáltassanak; a vizs
gálat eredménye az vo’t, hogy az egész mennyezet újjal helyet
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tesítendő. Ezen munkálat végrehajtását, vasbeton szerkezetű 
mennyezet elkészítésével ifj. Szuchy József építésszel hajtatta 
végre.

Készséggel teljesíti a tanártestület azon óhaját, hogy az 
intézet helyiségei, és pedig a tornácok lbis-porral, a többi he
lyiségek dusllesse-olajjal tisztogattassanak s e címen évenként 
a pénztárnak 200 koronával való megterhelését megengedi 
(1906. nov. 19. 12. p.)

A zenetanítás sikeres voltának emelésére évkezdeti beruhá
zások címén 160, aztán pedig állandóan évi 60 koronái enge
délyez zenedarabok beszerzésére.

A rohamosan emelkedő drágaságra való tekintettel 1907. 
évi január 1-től kezdődőleg szabályozza az iskolai személyzet 
fizetését:

a) Fábián Pál első pedellus (eddig 600 K) fizetését 720 
koronában.

b) Fábián János 2-ilc pedellus (eddig 400 K) fizetését 
520 koronában szabja meg.

c) Czihály János bejáró napszámos havi fizetését 40 koro
nában állapítja meg és részére a vásártéri csarnokban való 
lakást engedi át, míg a pedellusok az intézet főépülete melletti 
új lakóházban nyertek kényelmes elhelyezést.

Lelkes örömmel vett részt a tanács minden tagja azon 
ünnepen, melyben Nyíregyháza város a maga szülöttét, 
dr. Meskó László főgimnáziumi felügyelőnket, igazságügyi állam
titkárrá történt kineveztetése alkalmából igaz lelkesedéssel 
ünnepelte. (Lásd „Öröm.“j

Az iskola pénzkezelésének, alapítványainak megvizsgálásá
nak s költségelőirányzatának elkészítéséről gondoskodott.

Egyszóval a kormányzótan cs a lefolyt évben is minden 
irányban lelkiismeretes ügybuzgósággal s a tanintézet javát, 
emelkedését, virágzását célzó nemes törekvéssel teljesítette 
kötelességét.
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Öröm.
Iskolánk történetének lapjain aranybetűkkel lesz feljegyezve 

a dr. Meskó László neve az idők végéig.
A főgimnázium pártfogósága 1889. évi február hó 23-án 

tartott ülésében egyhangúlag, lelkesedéssel választotta meg őt 
főgimnáziumunk felügyelőjének. Díszes állását ugyanazon évi 
március hó 1 én tartott beköszöntő beszédével foglalta el 
közöttünk. Azon időtől kezdve kötelességét a mai napig teljes 
odaadással, evangéliumi hitbuzgósággal, a komoly férfi erejé
vel, az iskolát és ifjúságot szerető lélekkel, híven betöltötte.

A haladás, fejlődés, az alkotások egész sora fűződik az 
ő nevéhez. Fáradságot, pihenést nem ismerve munkálkodott 
ennek az intézetnek megerősödésén és ama színvonalra való 
emelésén, melyen ma ezen iskola áll. Hűséges támogatója volt 
a tanártestületnek nemes munkájában, anyagi jobblétének meg
alkotásában, társadalmi tekintélyének megszilárdúlásában ; atyai 
pártfogója, barátja az ifjúságnak. S amilyen volt felügyelővé 
történt megválasztatása idején, ugyannak ösmerjük, tiszteljük 
őt ma is!

Csoda-e hát, hogy ebben a közörömben, melyet Nyíregy
háza város társadalmának minden rétege igazán érzett, midőn 
dr. M eskó L ászló t, fő g im n á ziu m u n k  ielügyélőjét, városunk 
országgyűlési képviselőjét, Őfelsége, a magyar király igazság
ügyi á lla m titká rrá  nevezte ki, a kormányzó tanács, a tanár- 
testület, az egész ifjúság őszinte odaadással vett részt?!

Örömünk legelső megnyilatkozása egy szűkszavú sür
göny volt :

Főgimnáziumunk tanártestülete határtalan öröm
mel értesülvén Méltóságodnak magas kitüntetéséről, 
ezen alkalmat is felhasználja mindenkor érzett ragasz
kodásának őszinte tolmácsolására, s egyben iskolánk 
és tanártestülete részére továbbra is jóakaratéi párt
fogását és támogatását kéri.“

Érezte az egész város, hogy annak a díszes és nagyjelen
tőségű állásnak a fényéből, melyet ő államtitkári minőségében 
betölt, egy kis halvány kisugárzás Nyíregyháza város polgáraira 
is szétömlik, akik őt — a közéleti szerepléseiben kimagasló
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készsége, törhetetlen hazaszeretetének mintegy elismeréséül — 
a törvényhozó testületbe küldték képviselőjükül. Éreztük köze
lebbről mi, a tanártestület, akik az iskola körén belül oly 
hosszú idő óta valódi munkatársunkat jóakaró barátunkat 
tiszteljük és becsüljük őbenne!

Midőn a város szülötte, iskolánk egykori tanítványa, ma 
Magyarország igazságügyi államtitkára, február hó 20-án d. u. 
1 óra 30 perckor a Debreczen felől berobogó vonattal váro
sunkba megérkezett, a várakozók ezrei között mi is megjelentünk, 
a tanártestület és az ifjúság százas küldöttsége, hogy meghajtsuk 
előtte az iljúság díszes lobogóját s hazafias lelkesedésed üdvö
zöljük őt. — A h. polgármester üdvözlő szavára adott vála
szában olt hallottuk ajkairól eme nyilatkozatot:

„ , . . hogy a család és haza szent fogalmai közé 
méltán sorakozik harmadiknak a szülőváros fogalma, 
mely az ő leikébe annál mélyebben van bevésve, 
mert ő itt nemcsak ifjúsága ábrándjait szőtte, de 
férfi korának küzdelmeit is itt vívta meg, s a városi 
közönség bizalmából 29 évvel ezelőtt itt lépett a köz
élet porondjára....................... hogy új á llásában  is
meg fogja őrizni régi h ű sé g e t és ragaszkodásá t 
szereiéit szülővárosa és ennek mindama intézményei 
iránt, amelyekkel lelke össze van forrva.“

Másnap, február 21-én az államtitkár úr Öméltósága előtt 
tisztelgő testületek hosszú sorozatában, a rendező-bizottság a 
főgimnázium tanári testületét és kormányzó tanácsát mindjárt 
az egyházak után a második helyre osztotta be.

A tanártestület nevében az igazgató üdvözölte a „F őgim 
názium  sze re te tt  F elügyelő jé t.“ így szólott:

,,Magyarhoni evangéliumi egyházunk egész terüle
tén eddig  is  szétáradott a te nemes szívednek és magas 
műveltségű lelked erejének fénye, világa Ennek a neme
sen, jótékonyan ható fénynek világosságát, melegét mi, a 
felügyeleted alatt álló főgimnázium tanártestülete, m á r  
közel k é t  év tized  óta é r e z z ü k  és élvezzük.

Ugyan mi természetesebb ennél, hogy mindazt 
meglássák s éltető ereje után sóvárogjanak mások is?
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Meglátták !
Meglátták azt, a mi szeretett magyar hazánkat 

kormányzó erősebbek is !
Hogy m eg lá tták , m egérezték  melegét, legye

nek áldva érette!
M ert m e g lá ttá k  s megérezték melegét, erre 

m i vagyunk a te  szerény  lényed  h e ly e tt b ü szkék !
Igen, büszkén tekintünk fel tereád és a k e z 

d e ttő l fogva mai [napig irántad érzett ragaszkodó 
hűséggel, szeretettel és mély tisztelettel üdvözölve 
tégedet, jelenünk meg előtted.

Magasságod e polcán nem kérhetünk tőled 
semmit sem !

Hiszen nemes szíved, lelked megtalálja annak 
az útját-módját, hogy a jövőben miképen tarthasd 
fel közöttünk a fennálló szilárd kapcsokat és miképen 
működjél közre ezentúl is iskolánknak és munkásai
nak javára.

De egyet, az üdvözlés emez ünnepélyes pillana
tában, mégis kérünk.

Kérjük az egek urát, hogy adjon neked erőt, 
egészséget testben és lélekben ahhoz, hogy a gondvi
selés által számodra rendelt magas állásban a magyar 
haza javára igen sokáig áldásosán  munkálkodjál!

Légy ismételten szeretettel üdvözölve általunk!“
A főgimnázium kormányzó tanácsa nevében Martinyi József 

h. felügyelő üdvözölte az államtitkár urat.
Az üdvözlő beszédekre adott válaszában a szívből eredő 

szeretet és ragaszkodás őszinte hangja csendült meg.
A kormányzótanács március hó 12-ik napján Martinyi 

József h. felügyelő elnöksége alatt tartott ülésében emlékezett 
meg az iskolánkat oly közelről érintő eseményről s örömének 
jegyzőkönyvében adott kifejezést s azt kiíratban Öméltóságával 
is közölte.

Ezen határozat így hangzik:
A kormányzó tanács dr. Meskó László fögimná- 

ziumi felügyelőnek magas kitüntetését őszinte öröm-



-  80 —

mel, az elnöknek az üdvözlésre vonatkozó bejelentését 
lelkesült jóváhagyással s a  felügyelőnek válaszát, (mely 
szerint megígérte továbbra is iskolánk szellemi és 
anyagi érdekeinek előmozdítására készséges közre
működését,) igaz hálával veszi tudomásul.

Egyben a legszebb reményeinek ad kifejezést, 
melyeket ünnepelt felügyelőjének, a mindenkor tiszta 
szabadelvűségéről ismeretes protestáns férfiúnak, magas 
közjogi állásában bizonyára teljes sikerrel kifejtendő 
áldásos működéséhez fűz.“

Gyász.
a) A halál fagyos szele ez évben is végig suhintott növen

dékeink fölött s lehellet ével egy nagyreményekre jogosított ifjú 
életet oltott ki közülök K o v á c s i Gyula V. osztályú ny. 
tanúlót, néhai hasonnevű volt sókúti evang. lelkész flát, aki 
május hó 25-én d. u. 4 órakor, életének 16-ik évében, hosszas 
szenvedés után húnyt el, szerető édes anyja szül Habzsuda 
Vilma karjai között, május hó 27-én cl u. 4 órakor kísértük 
a Morgó temetőben reá várakozó síri nyughelyére. Temetésén 
a városban id ő ző  pályatársak mindnyájan resztvettek, miután 
a többiek részint az iskolai szünet miatt, részint az eperjesi 
kér. tornaversenyen való közreműködés miatt távol időztek a 
várostól Ez volt oka annak, hogy a gimnáziumi daloskör sem 
teljesíthette szomorú tisztét a korán sírba szállott kedves tanúló- 
társ örökre történt eltávozásánál. Sírjánál Vietórisz László Vili.
o. t. mondott búcsúszavakat az elköltözött szelíd lelkületű, 
törekvő s igen szép előmeneteli! ifjú szelleméhez, kinek köve
tésre méltó nemes példáját szíveikbe zárják ifjú társai s emlé
két híven megőrzik. Koszorút helyeztek osztálytársai ravatalára. 
Vigasztalja meg az Úr a mélyen megszomorodolt özvegy édes 
anyát és itthagyott kicsi testvéreket! Áldás és béke lengjen 
a korán elköltözött hamvai felett!

b) Ezúttal nem a tanítványok sorában, hanem azok gon
dos veze tő inek  csa lád jában  gázolt a kegyetlen halál min
dent letipró lábával, hogy mély sebet üssön az itt maradottak 
szívén s velők együtt gyászba borítsa a család baráljait és 
igaz tisztelőit.



81 —

Néhai Kovács Jánosnak, egykori buzgó kartácsunknak 17 
éven át közöttünk élt özvegye, szül. Kálniczky Mária úrnő 
hunyta le örök álomra szemeit f. évi február 23-án. A tanár- 
testület koszorút helyezett ravatalára s testületileg kísérte ki 
örök nyugovó helyére, hol legyen álma csendes, zavartalan !

Váratlanul, mint mosolygó égből lepattant villám gyilkos 
szikrája, oltotta ki éltét a halál május hó 4-én cl. e. 11 órakor, 
a leggondosabb és legjobb édes anyának, a szerető nagyanyá
nak és a gyöngéden szerető és szeretett hű féleségnek, Martinyi 
Józsefné, szül. Laky Izabella úrnőnek.

A mély gyásszal sújtott férfiú a tanártestület hű munka
társa, bölcs vezetője volt hosszú évtizedeken á t ; ma is, mint 
a főgimnázium élén, annak h. felügyelője, a legjobb barátunk. 
Csoda-e, hogy a mi lelkünket is ál meg átjárta az éles fájdalom 
tőre, hallatára a nagy veszteségnek? Őszinte igaz részvétünk 
enyhítse gyötrő fájdalmának kínjait. Vele együtt ejtettünk forró 
könnyeket az elköltözött nemes lélek kihűlt telemét magába 
záró koporsója fölött. A reá helyezett koszorú mély tiszteletünk 
tolmácsolója volt az elköltözött iránt. Legyen az Úr kegyelme, 
támogató jobbja az é lő kke l; az Úrban elhúnylnak pedig adjon 
örök nyugodalmat itt, üdvösséget ott fenn!

c) Kegyelettel említeni fel nevét néhai tíarzó Jánosné, szül. 
Juhász Terézia úrnőnek, akit az iskolánk jóltevői sorából 
szintén ez évben kísértünk ki síri nyughelyére. Emléke élni fog 
közöttünk. Az Úr adjon neki csendes nyugodalmat!

Adományok. — Gyűjtések.

1. Pataky István törvényszéki bíró úr 10 koronát adott 
a tápintézet részére.

2. Szabó Gyula — Belényes — pótló érettségi vizsgát tett 
iljú az „Emlékalap“ gyarapításához 10 koronával járúlt hozzá.

3. A magy. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
1907. évi január hó 9-én 53. szám alatt küldött leiratában 
„A néhai gróf András«y Gyula emlékszobrának felavatása alkal
mából veretett emlékérmek egy bronce-példányát az intézet 
éremgyűjteményében leendő elhelyezés és megőrzés végeit ado
mányozta.“



4. a) A N yíregyházi K ö lcsönös Segélyzö-Egylet, m int 
S zö ve tkeze t  igazgatósága 30,

b) a N yíreg yh á zi Á lta lá n o s  H ite lin té ze t R.-T. igazga
tósága 30 koronát küldött a tápintézet részére.

c) Ugyancsak a N yíreg yh á zi G azdasági és K ereske
delm i H ite lin té ze t R.-T. igazgatósága 50 koronát küldött a 
tápintézet részére.

d) A N yíreg yh á zi T a k a ré k p é n z tá r  E gyesü le t R.-T. 
igazgatósága 100 koronát adományozott az intézet céljaira. 
Ez összeg az építkezési pénztárhoz csatollatott.

e) A Szabo lcsvárm egyei N ép b a n k , m in t S zö ve tkeze t  
15 koronát adott a tápintézet javára.

5. Farkas Pál rk. vallástanár két jó tanítványa részére 
10—10 koronás aranyat adományozott. (Lásd ösztöndíjak.)

6. K. E. és W. A, urak egy szegény tanúló tandíjához 
20 koronát adományoztak. (1907. febr. 18.)

7. Nyíregyháza város képviselőtestülete 1906. évi október 
hó 31-én tartott rendkívüli közgyűlésében elhatározta, hogy a 
„Korvin Mátyás“ könyvkereskedő R.-T. kiadásában megjelent 
Kossuth La:jo s  összes m u n k á it  m agában  foglaló 15 kö
te tes  m üvet főgimnáziumunk könyvtára részére megrendeli.

A magyar nemzet egyik legnagyobb szellemi kincsét képező 
munkának felajánlásáért, melynek ára 180 korona volt, az iskola 
kormányzó tanácsa a nemes város képviseletének s iskolánk 
ügyét mindenkor szívén viselő polgármesterének jegyzőkönyvé
ben adóit kifejezést.

8. Vay A d á m  kuruc generális hamvai fölé helyezeti 
koszorúra az ifjúság 85 kor. 02 fillért gyűjtött. Éhez járúlt az
I. osztály 10, a 11. 9-90, a II. 15'10, IV. 5'42, V. 12 20,
VI. 5*30, VII, 12-30, Vili. 14 50 koronával. A gyűjtésből fel
maradt 29 kor. 02 fillért, valamint az első osztályú növendékek 
által a karácsonyi szünidő alatt elárúsilott szelvény könyvecskék 
árából befolyt 20 koronát következőképen osztottuk meg:

a) A szegedi vakok képzőintézetének jutott 9 kor. 02 fill. 
(1896. sz. gyűjtő-ív).

b) A „Vakokat gyámolító országos egyesület“ részére 
(Budapest VII kér. Hungária-körút 16. sz.) 20 kor.
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c) A debreceni siketnéma iskola igazgatóságának 10 kor.
d) Az egri „ „ „ 10 „
e) A kapuvári „ „ „ 10 „
9. Az ifjúsági „Hangverseny“ tiszta jövedelméből öO koro

nát a Kassán felállítandó „Rákóczi-szobor“ alap javára küld
tünk el május hó 6-án.

10. Pataky István kir. törvényszéki bíró úr 10 koronát 
az igazgató rendelkezésére.

11. Kiss József kir. járásbíró úr június hó 3-án 30 koro
nát bocsátott az igazgató rendelkezésére, hogy azt két
jómaga viseletű érdemes szegény tanúlónak adja ki az évzáró 
vizsgák után.

12. H. J. nyíregyházi lakos ügyvéd ez évben is 100 azaz 
egyszáz koronát bocsátott az igazgató rendelkezésére szegény 
lanúlók segélyezése végett.

Jótétemények. — Segélyezés.

1. Az igazgató a beíratás alkalmával a g im n á ziu m i  
alapra, fize tendő  2—2 koronát elengedte: Szabó Sándor I .; 
Bányász Sándor, Bortnyik György, Gzirka Gyula, Kopcsó Lajos, 
Pap Ferenc, Propper Sándor, Rúzsa László, Zsák Emil II.; 
Bajdik András, Gráf Dezső, Grosz Dezső, Horváth Lajos, Józan 
István, Nandrássy Elek, Ruhmann Kornél III. ; Gzakó Lajos, 
Erber Lajos, Opris Oszkár, Szokolay Miklós, Tomasovszky Lajos, 
IV.; Bábás József, Kovácsi Gyula, Liszkay János, Porubszky 
András, Ruhmann András, Santroch Károly, Sárközy Gyula V.; 
Kálmán Oltó, Kresztyankó Mihály, Marcsek János VI.; Dániel 
Sándor, Mráz Mihály, Valent István VII.; Bőhm Ignác, Eckerdt 
Elek, Styevó József, Vietórisz László Vili oszt. tanulóknak.

összeg : 38 tanuló után 76 korona.
2. V allástan itá si d íj e le n g e d te te tt:
a) Ev. rét', tanulóknak', Paksi Sándor, Pap Lajos I .; 

Fráter Iván (2-ik félévi), Gzirka Gyula, Kőműves Kálmán, Pethő 
Sándor, Molnár Béla II.; Horváth Lajos, Józan István (2-ik 
félévi), Kovács Béla, Lengyel József, Tolnay Miklós III.; Gzakó 
Lajos, Szokolay Miklós IV.; Bábás József. Kriston Sándor,

6*
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Üjlaky Miklós, Tóth Péter, Sárközy Gyula Y .; Csatáry Gyula, 
Derűjén Ferenc, Kovács Dezső VI. és Király Pál VIII. osztályú 
tanulóknak.

Egész elengedés 23 tanuló után 132 korona, két tanuló 
után fél évre G korona, összesen 138 korona.

b) Izr. ta n u ló kn a k:  Berger Imre, Guttmann Béla, Weisz 
Imre, Halász Endre I. ; Goldstein Jenő, Lefkovics Ignác, Propper 
Sándor II.; Grósz Dezső, Schwarz Endre III. ; Ábrányi Miklós, 
Erber Lajos IV.; Dániel Miklós, Lefkovits Herman V.: Auspilz 
Márton, Schönfeld Péter VI ; Dániel Sándor, Löffler Jenő, Spira 
Imre VII.: Bőhm Ign.'c, Reich Jakab VIII o. tanulóknak.

Húsz tanulónak összesen 120 korona.
3. A nyíregyházi kaszinó gyűjtéséből 14 tanuló nyert segít

séget, és pedig 4 tanuló teljes felső-ruhát kapott 70 korona 
értékben ; egyes ruhadarabokat 5 tanuló 2G korona 50 fillér 
értékben; könyvekre 2 tanulónak 13 korona 51 fillér jutott. 
Tandíjukhoz segélyképen 3 tanuló 40 koronát kapott.

Összesen  150 korona 01 fillér.
Ezen gyűjtésből áthozalott a múlt iskolai évről maradvány

képen, betétkönyvecskén elhelyezve, 40 korona 01 fillér; az 
idei adomány összege volt 151 korona. Rendelkezésre állott 
tehát 191 korona 01 fillér. Ebből kiadatott 150 korona 01 fill 
Maradvány 41 korona az 1907— 8. tanévre,

4. A K. E és W. A. urak 20 korona adománya Ivresztyankó 
Mihály VI. o. tanuló tandíjához tudatolt be.

5. A H. J. nyíregyházi lakos 100 korona adományából 8 
tanuló kapott ruhát részben vagy egészben ; a legkisebb segély
adomány 6 kor. 50 fill, volt, a legnagyobb e címen 19 koro
nát tett ki.

6. A főgimnáziumi tanács elengedett :
a) A tápintézeti díjból Bortnyik György II. o. tanulónak 

GO koronát, Molnár Béla II. o. t. 30 kor., Kozlay Béla V. o 
t. GO kor, Tóth Péter V. o. t. 17 kor., Boné Kálmán VI. o. 
t. GO k o r, Bankó Gyula VI. o. t 24 kor., Lengyel András
VIII. osztályú tanulónak 30 koronát.

Elengedett összeg 281 korona.
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b) Tandíjelengedésben részesültek:
A z I. osztá lyban. Berger Imre 20, Csányi Iván 15, 

Ecsedy Péter 15, Halász Endre 15, llook Gyula 20, Gregor! 
János 15, Kiss Gábor 15, Kupferstein Sámuel 15, Paksi Sán
dor 20, Pap Lajos 30, Szabó Sándor 15, Schleisz Pál 15, 
Valent András 30, Varból Károly 20 kor. Összesen: 260 K.

A I I  osztályban. Bányász Endre 15, Bortnyik György 30, 
Fráter Iván 20, Gajdos Sándor 15, Goldstein Jenő 30, Ilolik 
Sámuel 15, Kőműves Kálmán 30, Lefkovits Ignác 30, Malinyák 
Mihály 15, Márkus Balázs 30, Mayer István 15, Molnár Béla 30, 
Murányi András 20 Pap Ferenc 30, Pető Géza 35, Propper 
Sándor 30, Prékopa László 30, Rúzsa László 45, Zsák Emil 
60 kor. Összesen: 525 K.

A III. osztályban. Bajdik György 30, Bálint István 15, 
Fuchs Károly 15, Gráf Dezső 30, Hook Gusztáv 15, Horváth 
Lajos 45, Józan István 15, Kmetz Imre 20, Nagy István 30, 
Nandrássy Elek 15 kor. Összesen: 230 K.

A IV . osztályban. Csányi László 15, Hartos János 45, 
Kecskés Mihály 20, Stolcz János 20, Szilvássy János 15, 
Tomasovszky Lajos 60. Valent Mihály 45 kor. Összesen: 220 K.

A z V. osztályban. Bábás József 45, Bányász József 20, 
Budaházy Menyhért 20, Dániel Miklós 30, Kovácsi Gyula 45, 
Kozlay Béla 30, Lefkovits Hermann 30, Liszkay János 45, 
Máczay Lajos 20, Ruhmann Andor 60, Santroch Károly 30, 
Tesik Tibor 30 kor. Összesen: 405 K.

A VI. osztályban. Dankó Gyula 30, Demjén Ferenc 40, 
Marcsek János 45, Murányi Kálmán 45, Pataky Béla 30, Schőn- 
feld Péter 45, Valent József 45 kor. Összesen: 280 K.

A VII. osztá lyban. Dániel Sándor 30, Löffler Jenő 30, 
Mráz Mihály 60, Nagy Ferenc 30, Spira Imre 20, Újhelyi 
Miklós 20, Valent István 40 kor. Összesen: 230 K.

A V ili. osztá lyban. Bőhm Ignác 30, Reich Jakab 30, 
Szőke Sándor 30, Styevó József 30, Tóth László 30, Vietórisz 
László 60 kor. Összesen: 2L0 K.

Egy tanár V. osztályú tanuló fia a nyugdíj-alapra fize
tendő összeg kivételével a fizetés alól teljesen fel volt mentve. 
Összesen 63 korona.
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Az elengedett tandíj főösszege: 2423 korona.
Nyíregyháza város képviselő-testűlete ez évben is havi 

segélyben részesítette Vietóriszj_László VIII. o. tanulót.
A jótétemények és segélyezések összege: 3308 KOI f.

Ösztöndíjak.

A) K ülső  ö sz tö n d íja k :
1. A m. kir. pénzügyminisztérium 1907. évi márc. 28-án 

557. sz. a. kelt leiratában az üresen álló k in c s tá r i  Mária 
Terézia-féle  240 koronás ösztöndíjak egyikét E c k e rd t E lek  
Vili. osztályú tanúlónak adományozta.

2. A Gróf T eleky-R ó th  Johanna  ösztöndíjból 70 koro
nát Vietórisz László VIII. o. t. kapott.

B) Időközben  m e g íté lt  és k ia d o tt ösztöndíjak. A 
kormányzó tanács december hó 11-ik és február hó 8-ik nap
ján tartott üléseiben Ítélte oda a következő ösztöndíjalapok 
kamatait:

1. A „Som ogyi D ezső  m ű e g ye tem i hallgató  korában  
elhalt ta rta lékos tü zé rh a d n a g y “ nevét viselő alapítvány 
kamatait 82 kor. 43 fillért Molnár Gyula műegyetemi hallgató 
december hó 14-én vette át a műegyetem nsgos rektorától.

2. A „ N ike lszky  J e n ő “-féle alapítvány után Leffler Béla 
II. éves bölcsészethallgató a budapesti tudomány egyetemen, 
80 kor. 91 fillért kapott.

3. S u tá k  A n ta l és a n y ja  R egüly Z su zsá n n a  alap után 
esedékes 50 kor. 99 fillér kamatot Tomasovszky Lajos IV. és 
Kovácsi Gyula V, osztályú tanúlók kapták egyenlő részben.

4. A R eguly  S á m u e l  alapból kiosztás alá került 103 kor. 
91 fill, fele-fele részben Pataky Sámuel ill-ad éves bölcsészet- 
hallgatónak a budapesti tud. egyetemen, és Rúzsa István III-ad 
éves eperjesi theologusnak ítéltetett oda

5. Folyó évi február hó 18-án adta ki az igazgató a ,,So
m ogyi D ezső  és Z s iska  J u l ia “ alapítvány kamatait Gráf 
Dezső III. és Márkus Balázs II. o. tanúlóknak; a 16 kor. 22 
fillér kizárólag tankönyvek beszerzésére fordítható.
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6. „Özv. B a rzó  Já n o sn é  szid. Ju h á sz  T eré zia * alap 
kamatját 18 kor. 17 fillért Hartos János IV. o. 1. kapta a 
tanév közepén.

7. Ifjabb  Som ogyi Gyula emlékére tett alapítvány után 
esedékes 100 koronát Vietórisz László VIII. o. tanúló ápril hó 
12-ik napján vette át.

8. A K ossuth  L a jos em léka la p ítvá n y  kamatai ez idén 
a pályázat meddő volta miatt ki nem adattak.

9. H. J ügyvéd, nyíregyházi lakos által az igazgató szabad 
rendelkezésére adott íOO koronát, Böhm Ignác VIII. o. tanúló 
nyerte el.

C) Egyéb a la p ítv á n y o k :
1. H aas M ór a la p ítvá n y  után 80 — 80 koronát Reich 

Jakab VIII. o. t., Mráz Mihály VII. o. t és Pataky Béla VI. o. t 
kapott

2. K ovács L ászló  alap után 100 koronát (az alapítvá- 
nyozó óhajtása szerint is) Tóth László VIII. o t. kapott.

3. Ulmer Já n o s  alap kamataiból (126 06 K) 42 K 02 
fillért kaptak egyenként: Porubszky György I., Bortnyik György 
II., Zsák Emil II. o. tanúlók.

4. Z u cker H enrik  alap után 80 koronát Schönfeld 
Péter VII. o. t, kapott.

5. A D ráskóczy  — B e n k ö  alap kamatainak az ifjúságot, 
illető részéből (169-94 K): Valent István VII. 69.94 K, Murányi 
Kálmán VI, Porubszky András V. o. t. 50—50 K kaptak.

6. N ike ls zk y  Andor  alap után (42 41 K) Ruhmann 
Kornél 12 kor. 41 fill, Fáhry Gábor I ,  Valent András I., 
Varhol Károly I. o t. 10— 10 kor. kaptak.

7. N ik e ls zk y  Lajos  alap után 42 kor. 44 fillért Soltész 
Kornél III. o. t. kapott.

8. P alicz M ihály  alap után 84 kor, 93 fill. Marcsek 
János VI., Nagy Ferenc VII. o. t, egyenlő részben kaptak.

9. Groák Zsigm ond  alap után 42 kor. 44 fillért Dániel 
Miklós V. o. t. kapott.

10 K ornstein  Ignác  alap után 84 kor. 92 fill. Hartos 
János IV., Havas Andor VI. o. t. egyenlő részben kaptak.
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11. M á n yik  J ó z s e f—M eskó  D orottya  alap után a 
84 kor. 91 fillért Bábás József V., Bálint István 111. o. t. egyenlő 
részben kapták.

12. Z siska  -  Gráf alapból (42 kor. 52 fill,) Kováeh László
111. o. t. 22 kor. 52 fill., Papp Ferenc 11. o. t. 20 kor. kapott.

13. A u g u sz tin y i Já n o sá é  alapból (132 kor. 63 fillér) 
Styevó András Vili. o. t. 50 kor., Bénijén Ferenc VI. o. t, 
50 kor., Kozlay Béla V. o. t. 32 kor. 63 fill, kaptak.

14. S zekere s  J á n o s  alapból 50 kor. 92 fill. Takács 
József IV., Liszkay János V. o. t. egyenlő részben kaptak.

15. K ollner Illésné  alap után 16 kor. 96 fill Löblovits 
Imre I. o. t. kapott.

16. Dr. B é k é s i Ignác  alap után 16 kor. Molnár Béla 
II. o. t. kapott.

17. Özv. B u d á k  J ó z s e f  né  alap után 18 kor. 58 fill. 
Novák Jenő VI. o. t. kapta.

18. Szopkó  A lfréd  alap után — mint jó fizikus — 
Eekerdt Elek Vili o. t. 28 kor. 49 fill, kapott.

19. B a ju sz  kör  alap után 8 kor. 45 fill. Bányász Endre 
II. o. t. kapott.

20. B urger M ihály  alap után 23 kor. 10 fül. Kelen 
László V. o. t. kapott.

21. M andel Á brahám  alap után a 42 kor. 39 fill. Szőke 
Sándor VIII. o t. kapta.

22. Özv. K ovács M ihály  n é  alap után 8 kor. 18 fill. 
Book Gyula I. o. t. kapott.

23. S tern  Jen ő  alap után 21 kor. 20 fill. Csányi Iván 
I. o. t. kapott.

24. Török Péter és neje R e m e n y ik  Paulina  alap után 
42 kor. 45 fill. Valent József (ág. h. ev.) VI. o. t. kapott,

25 Groska Já n o sn é  rajzalapból (154 kor. 83 fill ) : Nagy 
Pál VIII. o t. 20 k o r, Mihovics Ferenc VI. o. t. 25 kor, 
Kastal István VI. o. t. 15 kor , Siposs Sándor V. o t 20 kor., 
Bene Lajos V. o. t. 20 kor., Sarkadi Sándor IV. o. t. 10 kor., 
Hartstein Géza IV. o. t. 10 kor., Tester Antal II. o. t, 10 kor., 
Maleskevits Lajos II, o. t. 10 kor., Demeter László II. o. t. 
10 kor,. Murányi Andor II, o. t, 4 kor, 85 fill.
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26. „Benes László  e m lé k é ie N yíregyháza város á lta l 
te t t  ta n u lm á n y i ju ta lo m d íj-a la p ítvá n y“ kamatait Valent 
Mihály (Mihály, földmíves fia) IV. o. t, kapta; az összeg 100 kor,

27. J á n ó szk y  A ndrás  alap után 84 kor. 64 fill. Hook 
Gusztáv III. o. t. kapott.

28. Jánószky  A ndrásné  szül. H a n ko vszky  Z suzsa n n a  
alap után 34 kor. 64 fill. Horváth Lajos II. o. t. kapott.

29. F arkas P á l rk. vallástanár két darab 10— 10 koronás 
aranyát ezen cím alati kívánta adatni :

a) Az erkölcstanból kapott írásbeli feladatok legjobban 
sikerűit kidolgozásáért Eckerdt Elek Vili. o. t.-nak egy darab 
10 koronás aranyat,

b) A vallásos gyakorlatokban, főleg az isteni tiszteleten 
való példás és odaadó pontosságáért Mihovics Ferenc VI. o. 
t.-nak 1 darab 10 koronás aranyat.

30. Dr. H arts te in  S á ndor úr adományát, 10 koronát, 
mint jó gyorsíró, Bőhm Ignác Vili. o. t. kapja.

31. F a ta k y  Is tv á n  úr 10 kor. adománya Erber Lajos 
tandíjába tudatott be.

32. Kiss J ó zse f úr 30 kor. adományát két egyenlő rész
ben Liszkay János V. és Stolcz János IV. o. t, kapták.

33. A főgimnáziumi „Filléregyletből“ részesültek : Lef- 
kovits Herman V. 25 kor., Bányász József V. 30 kor., Ágoston 
Imre V. 20 kor., Stolcz János IV. 30 kor,, Hegedűs Gusztáv IV. 
20 kor., Kecskés Mihály IV. 20 kor. Szombati Dániel IV. 20 kor., 
Kmetz Imre 111. 30 kor., Schwarz Endre 111. 20 kor., Siehermaun 
Mór 111, 20 kor,, Berta Gyula 111. 20 kor. Bajdik András 111. 
20 kor., Baksa Lajos 111. 20 kor., Nagy István 111. 25 kor., 
Gráf Dezső 111. 20 kor., Pető Gábor 11. 20 kor., Holik Sámuel 
11, 20 kor., Gajdos Sándor 11. 20 kor., Malinyák Mihály 11. 
20 kor., Lefkovits Ignác 11, 20 kon, Goldstein Jenő II. 20 kor., 
Valent András 1. 12 kor., Papp Lajos 1. 20 kor., Kiss Gábor 1. 
20 kor., Schleisz Pál 1. 10 kor., Kupferstein Sámuel 1. 10 kor. 
Összeg 532 kor.



34. J u ta lo m k ö n y v e k k e l le t te k  k itü n te tv e :  Zoltán 
Bertalan Vili., Hartstein Károly VII., Friedmann Miklós VI., 
Zoltán Gyula V., Hartstein Géza, Klár Gyula, Vadász Pál IV., 
Mikecz Ödön Szohor Pál 111., Siposs Ferenc 11., Siklósi 
Tamás, Jármy Ferenc, Polinszky Pál 1. o. tanúlók (120 K). 

Összesen: 3558 kor. 72 fill.



Tápintézet.
A most lejáró iskolai évben ezen jótékony intézetünkbe 

50 tanulót vettünk föl, kik közül 37 tanuló tíz, 3 tanuló kilenc,
1 tanuló hat, 5 tanuló négy, 3 tanuló két és 1 tanuló egy 
hónapon át részesült az ebédből és vacsorából álló élelmezés
ben, melyért fejenként és havonként 19 koronát (egy koronával 
többet, mint a megelőző években) fizetett intézetünk az élel
mezést ellátó úrnőnek.

A teljes évi díj 130 kor. volt (az első félévben a szokatlan 
nagyszámú jelentkezés miatt 6 tanuló teljes havi díjat 19 koro
nái fizetett) s így a 190 koronányi évi díjhoz minden tanuló
nál, ha végig résztvett az ellátásban, 60 koronát pótolt inté
zetünk. Kedvezményes díjat, vagyis havonként 13 koronát, 
fizetett az egész éven át 33 tanuló; 19 koronás havi díjat 
tizenkilencet vettünk be 6 tanulótól január hó végéig; a 13 
koronás havi díjból elengedést nyert 1 tanuló 2 hóra 17 koro
nát, 1 tanuló 10 hóra 30 koronát, 1 tanuló 6 hóra 24 koronát, 
3 tanuló 10 hóra fejenként 60 koronát; a többi 11 tanuló a 
13 koronás havi díjakat 2—9 hónapig fizette. —• A 10 hónapi 
ellátásért fizettünk 8170 koronát, ebből a tanulók megtérítettek 
havi díjaikkal 5457 koronát, elengedésért fizettünk 251 koronát, 
a 13 koronás díjaknak 19 koronára való kiegészítésért fizettünk 
2462 koronát; 30 tanulónak majálesi ebédjéért fizettünk 48 
koronát, tehát a lefolyt iskolai évben az 50 fölvett tanulóért 
fizetett intézetünk 2761 koronát.

A bevétel, kiadás és vagyon részletes kimutatása június hó 
6-án ime ez :

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

1905—6 évről áthozva . . . 16824 korona 82 fillér.
Átvitel: 16824 korona 82 fillér.

V I.



Áthozat: 16824 korona 82 fillér.
2. Suppl megváltásért: a pozsonyi ág.

h. ev. egyházmegye 27 K 98 f., 
kőszegi és nagybányai egyházak
4 — 4 K ....................................... 35 korona 98 fillér.

3. 50 tanuló befizetése havi díjakban 5457 korona - - fillér.
4. 1906. évi szünidei országos gyűj

tésből (6 könyvecskén) begyűlt 1252 korona 97 fillér.
5. 1906 — 7. isk. év elején helyben

végzett g y ű jté sb ő l...................... 294 korona 90 fillér
6. Nyíregyháza város évi rendes se

gélye (1906. XI/26.) . . . .  100 korona — fillér.
7. Adományok: Kaszinó 40 koronát,

Köles, segélyző-egylet 30 K, Ált. 
hitelint 30 K, Ny. gazd. és kér. 
hitelint. 50 K, Szab. népbank 15 K,
Pataky István t. bíró 10 K . 175 korona — fillér.

8. Kamatok: a) tápint. tőke kamatja
1906, Iső  felére 183 K, 1906.
11-ik felére 189-62 K . . . . 372 korona 62 fillér.

b) pénzint. kamatok 1906. jún. 30.
365 64 K, 1906.dec. 31. 39164 K 757 korona 28 fillér.

összesen: 25270 korona 57 fillér.

K ia d á s:
1. 50 tanulónak 10 havi ellátásáért 8170 korona — fillér.
2. 30 tanulónak majálesi ebédjéért . 48 korona — fillér.
3. Vegyes k ia d á so k .............................____ 100 korona 96 fillér.

Összesen: 8318 korona 96 fillér.

V agyon:
1. Bevételek és kiadások különbsége 16951 korona 61 fillér.
2. Egy tanulónál 1 havi künn levő

t a r t o z á s .......................  9 korona — fillér.
Összes vagyon: 16960 korona 61 fillér.

Elhelyezve három nyíregyházi pénzintézetben.
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V l l .

Könyv- és szertárak

A) Tanári könyvtár.

A tanári könyvtár az 1906—7-ik iskolai évben vétel 
útján a következő művekkel gyarapodott:

M ikszá th  K á lm án:  Jókai Mór 2 k. Báró K em ény  
Zsigm ond: Összes művei IX—XI. 3 k. Gróf Z rínyi Miklós-. 
Költői művei 1 k. H a ra sz ti Gyula: Corneille és kora 1 k. 
L u c iu s  A nn a eu s Seneca: Erkölcsi levelek. (Latinul és ma
gyarul.) Ford Barcza J. I— II. 2 k. Schopenhauer: Életböl- 
cseség. Ford. Kelen J. 1 k. S zű c s  Izsó: A modern rajzoktatás 
vezérfonala, 1 k. Z silin szky  M ihály: A magyarhoni protestáns 
egyház története. Többek közreműködésével. 1 k. B. Balogh  
B en ed ek:  Dai Nippon I — III. 3 k. D rum ár Já n o s:  Zene- 
történet II. 1 k. M ahler E de:  Babylonia és Assyria 1 k. 
Vámbéry Á rm in:  Nyűgöt kultúrája keleten 1 k. H édin  
Sven: Ázsia szívében I—II. Ford. Thirring G. 2 k. Magyar tör
ténelmi emlékek: Okmánytárak XXXII XXXIII. 2 k. B ánó  
Jenő: Bolyongásaim Amerikában 1 k. M alonyai D ezső: A 
magyar nép művészete 1 k. G uhányi K á ro ly : Öt év Mandzsu 
országban 1 k. E sco tt:  A mai Anglia II. Ford György E. 1 k. 
Gróf S zéch en y i I s tv á n : Munkái II. sorozat: I II. 2. M ikler  
K ároly: Magyar evangélikus egyházjog 1 k. L u th e r  M árton : 
Összes művei III. 1 k. K irá ly  Péter: Magyar szociálizmus 
1 k. W ildner Ödön: Nietzsche romantikus korszaka 1 k. 
Corpus J u r is  H ungária ': 1904. 1 k. A műveltség könyv
tára IV. 1 k. H erm ann Ottó: Magyarország pókfaunája 
II—III. 2 k. A bafí A igner Lajos: Magyarország lepkéi 1 k. 

Alkalmi vétel útján szerzett munkák a következők : 
Lessings Werke I—VI. 6 k. Buckle: Anglia művelődésének 

története I X. 10 k. Lecky: A fölvilágosodás történelme
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Európában, ford. Zsilinszky M. I—II. 2 k. Geschichte der 
Jesuiten 1 k. Patuzzi: Geschichte der Päpste 1 k. Pichler: 
Fremdwörterbuch t k. Wagenfeld: Baromorvoslás 1 k. Patzig: 
Mezőgazda-tiszt 1 k. Illés: Erdőtenyésztéstan 1 k. Wagenfeld: 
A ló 1 k. Báró Wesselényi: A lótenyésztés 1 k. Perlaki: A 
bornemesítés 1 k. Farkas: Méhészkönyv 1 k. Rarey : A lósze- 
lidítés I k. Tormay : A magyar gazda kincsesháza 1 k. Rácz: 
A homoki szőlőművelés t k. Csanády: A must és bor okszerű 
kezelése 1 k.

Összesen 59 kötet.
Ajándékozások:
A nagym. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 

aj.: Jelentés a közoktatás 1906. évi állapotáról 1 k.
Főt. Zelenka Pál püspök úr aj : A tiszai kerület 1906. 

évi közgyűlésének jegyzőkönyve 1 k.
A kolozsvári tudomány-egyetem aj.: Emlékkönyv 1 k.
Nyíregyháza r. t. város aj : Kossuth Lajos: Iratai I—XI. 

11 k.
Cserhalmi Samu úr az Egyetemes Philologiai Közlöny 

1907. évi folyamát küldi ajándékul iskolánknak, Jóba Elek úr 
könyvkiadó-hivatala pedig a Nyirvidék-et.

Adorján Ferenc főgimnáziumi tanár úr aj. : Evangélikus 
Őrálló I—II 2 köt.

Zimmermann Rezső főgimnáziumi tanár úr a j.: „Gra
dio'd “ 1 k.

Ezeken kívül a magyarországi középiskolák értesítőik 
cserepéldányait, a könyvkiadó cégek pedig a szaktanárokat ér
deklő iskolai kiadványaikat küldötték meg iskolánknak.

A nemeslelkü tanügybarátok fogadják ez úton is inté
zetünk hálás köszönetét.

Előfizetés útján járnak a következő folyóiratok:
Akadémiai Értesítő. Állattani Közlemények. A Rajz. Ar- 

chaeologiai Értesítő. Archaeologiai Közlemények. Athenaeum. 
Budapesti Szemle. Egészség. Emlékbeszédek a Magyar Tudo
mányos Akadémia elhúnyt tagjairól. Ethnographia. Evangélikus 
Családi Lap. Evangélikus Őrálló s Hivatalos Közlemények. 
Értekezések a bölcseleti, mathematikai, nyelv-, társadalmi, tör-
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téneti tudományok köréből. Földrajzi Közlemények. Földtani 
Közlöny és Évkönyv. Gyakorlati Paedagogia. Gyámintézet. Her
kules (iskoláknak ingyen). Hivatalos Közlöny. Irodalomtörténeti 
Közlemények. Luther-Társaság kiadványai. Magyar Iparművészet, 
Magyar Khémiai Folyóirat. Magyar Nyelv. Magyar Paedagogia. 
Magyar Történeti Életrajzok. Mathematikai és Természettudo 
mányi Értesítő. Mathematikai és Természettudományi Közle
mények. Magyar Tudományos Akadémiai Almanach Növénytani 
Közlemények. Nyelvtudomány. Nyelvtud' mányi Közlemények. 
Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. Protestáns 
Egyházi és iskolai Lap. Régi Okiratok és Oklevelek Tára 
Századok. Természettudományi Közlöny és Pótfüzetek. Torna
ügy. Történelmi Tár. Uránia. Vasárnapi Újság Zeitschrift fin
der evangelischen Religions-Unterricht.

Könyvek vásárlására és folyóiratok előfizetésére kiadLunk 
862 kor. 74 fillért s ezek köttetésére 118 kor. 80 fillért.

A tanári könyvtár állománya a folyó évi gyarapodással 
együtt 2031 mű, 4519 kötetben, 23,827 kor. 10 fill, értékben.

B) Ifjúság i könyvtár.

Az ifjúsági könyvtár számára vétel utján a folyó iskolai 
évben a következő munkákat szereztük:

Kölcsey Ferenc: Válogatott szónoki művei. 1 k. Vörösmarty 
Mihály: Zalán futása. 3 k. Gróf Zrínyi Miklós: Szigeti vesze
delem. 5 k. Jókai Mór: Az új földesúr, 3 k. Sophokles: Anti
gone 3 k. Shakespeare: Coriolanus. 3 k. Julius Caesar 3 k. 
Macbeth. 3 k. Sophokles: Elektra. 3 k. Vörösmarty Mihály: 
Cserhalom. 2 k. A két szomszédvár. 5 k. Kisfaludy Károly: 
Csalódások. 3 k. Salamon Ferenc: Szemelvények a munkáiból. 
1 k Jósika Miklós: A szegedi boszorkányok. 1 k. Ami késik, 
nem múlik. 1 k Jő a tatár. 1 k Várt leány várat nyer. 1 k. 
Sziklarózsa. 2 k. A nagyszebeni királybíró. 1 k. A rom titkai. 
1 k. Egy magyar család a forradalom alatt. I —IV. 4 k. Tompa 
Mihály: Összes költeményei. I—IV. 4 k. Baksay Sándor: Szeder
indák. I k. Gyalogösvény. I—III. 3 k. Jókai Mór: Népvilág. 
1—II 2 k. Hétköznapok I —II. 2 k Válogatott beszélyei. I—II.
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2 k. Csataképek. I—IT. 2 k. A magyar előidőkből 1 k. Bujdosó 
naplója. Regék. 1 k. Asszonyt kísér — Istent, kísért, 1 k. A 
janicsárok végnapjai. 1 k. Mire megvénülünk. I II. 2 k. Az 
elátkozott család. I—II. 2 k. Jósika Miklós: A hat Uderszky 
leány. I — IV 4 k. A csehek Magyarországon. 1 k. Abafi Zólyomi. 
1 k. Csíky Gergely: A nagyraterrnett. 1 k. Örök törvény. 1 k. 
Az Atlasz-család. 1 k. Sisyphus munkája 1 k. Az elvált asszony. 
1 k. Janus. 1 k. Két szerelem. I k. Anna. A nagymama 1 k. 
Az első és a második. 1 k. Árnyképek. 1 k. Pelneházy. 1 k. 
Spartacus. 1 k. Cecil házassága. 1 k. Bozóti Mártha. 1 k Nóra. 
1 k. Divatkép. 1 k. Jó Fülöp. I k. A Stomfay-család. 1 k A 
vadrózsa. 1 k. Szép leányok. 1 k. Sötét pont. 1 k. Mukányi. 
1 k. Jókai Mór: Hétköznapok. 1 k. A lélekidomár. I—II. 2 k. 
Fekete gyémántok, I k. Mire megvénülünk. 1 k. Frater György. 
I —II. 2 k. A három márványfej. 1 k. A magyar nemzet tör
ténete regényes rajzokban. 1 k. Mikszáth Kálmán: Jókai Mór 
élete és kora. I—II. 2 k. Herczegh Ferenc: Elbeszélések. 1 k. 
A Gyurkovics-fiúk 1 k. Napnyugati mesék. 1 k. Simon Zsuzsa. 
1 k. Idegenek között. 1 k. Kéz kezet mos. 1 k. Egy leány 
története. I k Andor és András. 1 k. A Gyurkovics-leányok. 
1 k. Honthy háza. 1 k. A honszerző. 1 k Szabolcs házassága. 
1 k. A dolovai nábob leánya. 1 k. A három testőr, 1 k. 
Mutamur. 1 k. Arianna. 1 k. Ocskay brigadéros. 1 k. Az első 
fecske és egyéb elbeszélések 1 k. Fenn és lenn. 1 k. Balatoni 
rege. 1 k. Bizánc. 1 k. Pogányok. 1 k. Első vihar 1 k. Gyurka 
és Sándor. 1 k. Bercik Árpád: Postás Klári, 1 k. Miniszter
válság. 1 k. Himfy dalai. 1 k. Nézd meg az anyját. 1 k. Mai 
divat. Bálkirályné. 1 k. A Zokoli uraság két leánya. I k. Az 
udvari tanácsos 1 k. A veteránok. 1 k. A peterdi csata. 1 k. 
A papa. 1 k. Az igmándi kispap. 1 k. A protekció. 1 k. A 
svihákok. 1 k. őszi hajtás. Elbeszélések. 1 k. Figyelmes férj. 
1 k. Endrődi Sándor: Tarlóvirágok. 1 k. Turgenjev Iván: Dimitri 
Rudin. 1 k. Thiers: Waterloo. 1 k. LegouvéFeleky: Beatrix. 
1 k. Geöcze István: Utazás Braziliába és vissza. 1 k. Held- 
Endrődi: A francia forradalom története. 1 k. Riedl Frigyes: 
Arany János. 1 k.

Összesen: 159 kötet.
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Az ifjúsági könyvtár állománya a folyó évi gyarapodással 
együtt 2344 kötet.

A tankönyvgyüjtemény köteteinek száma: 1050.
Könyvek vásárlására kiadtunk 254 kor. 74 fillért, könyv- 

kötésre 194 kor. 10 fillért, összesen 448 kor. 84 fillért.

C) T erm észetra jzi szertár.

Ajándékozott tárgyak és ajándékozók:
1. Egy kis alligátor praeparált hőre. Dohnál Jenő l. o. t.
2. Kitömött fácánkakas. Déry P. Pál úr.
3. Csiszolt ásvány- és kőzetminták:
márvány carrarai, márvány sterzingi és sziléziai. Gránit 

fekete svédországi, szürke mauthauseni és friedebergi. Diorit 
és labradorit, mindkettő svédországi.

Ajándékozta : Goldberger Dávid úr.
Megvétetett egy kifejlődött alligátor a báró Babarczyné 

úrhölgy kiállított délamerikai gyűjteményéből. Ára 50 korona.
'i ’  -k*

Egyéb sze r tá ra k  állapota változatlan.

Érettségi vizsgálatot tett ifjak emlékalapja.

— Második év. —

A múlt tanév végén azzal a kéréssel fordúltam az intéze
tünktől megválni készülő Vili. osztályt végzett ifjakhoz, hogy 
maradjanak meg továbbra is lelki összeköttetésben, egységben 
azzal az iskolával, melynek kebelén serdülő gyermekekből 
érettnek nyílvánított ifjakká növekedtek. Térjenek el attól a 
helytelen szokástól, hogy az érettségi vizsgálatok befejezése 
után lakomára ülnek össze, melynek végeztével — fájda
lom — nyomban meg lehetne állapítani néhány ifjúról 
azt, hogy csak formailag éreti, lényegében, viselkedésé
ben azonban még teljesen éretlen. E helyett, hogy a kisebb- 
nagvobb elköltött összeg kidobásával megsarcolják szüleiket, 
rakjanak össze életük ezen nevezetes fordúló pontján egy kis

7



— 98 —

emlékalapot minden évben, érdeklődjenek a jö vőben  is ezen 
alap gyarapodása iránt, és ha oly tekintélyes tőke gyűlik majd 
össze az idők folyásában, hogy annak kamatjából az iskolát 
kormányzó tanács üdvös tényeket mutathat fel, akkor érezzen 
lel kök igaz örömöt a felelt, hogy egykor ők is hozzájárultak 
filléreikkel, koronáikkal annak létesítéséhez.

A kormányzó-tanács 1900. évi szeptember hó 2l-én tartott 
ülésében az ifjak „ E m lé ka la p ítv á n yá t“ kezelés végett elfo
gadta, s az alapító levelet formulázta.

A jelen tanév folyamán az alap gyarapításához adomá
nyaikkal hozzájárultak:

1. A pótló érettségi vizsgát tett ifjak közűi: Szabó Gyula, 
Belényesről, 10 koronával.

2. A Vili. osztályt végzett ifjak kivétel nélkül mindannyian.
És pedig:

Altman Viktor 5, Barkóczy Ferenc 2, Barna Jenő 5. Borsi 
Kálmán 3, Bőhm Ignác 5, Bukna Sándor 5, Bukovinszky 
Antal 5, Eckerdt Elek 5, Fertály Lajos 5, Fényes Gyula 10, 
Fényes Tibor 5, Foltin Endre 5, Fried Mór 5, Fried Sándor 5, 
Friedmann Sándor 5, Garay Gyula 5, ílemlei Ignác 5, Huray 
Lajos 5, lluszty Gyula 3, lnczédy Lajos 5, Kaposy Ferenc 4, 
Király Pál 5, Lakatos Ernő 5, Lányi Imre 5. Lengyel András 4, 
Mikecz Pál 5, Nagy Pál 5, Nagy Rudolf 10, Radó Sándor 10, 
Reich Jakab 5, Rosenwasser Kálmán 5, Szőke Sándor 5, Szabó 
Sándor 6, Styevó József 4, Sulcz Albert 2, Szolcsányi Kornél 
5, Tóth László 5, Újhelyi Zoltán 5, gróf Vay Miklós 50, 
Vietórisz László 10, Zoltán Bertalan 10 koronát.

3. Bihari Mór járási számvevő Gáván, 5 kor adományát 
ez évben is beküldte az emlékalaphoz

Az „Emlékalapitvány“-ra a múlt tanév végével hegyűlt 
100 korona (4o/o-ra).

Ez összeg V. 446—3546 számú Agrár-bank betétköny
vecskéjén van elhelyezve.

Ennek időközi kamatja: 1 kor. 93 fill.
A folyó 1906/7-ik ta n é v b e n  begyűlt 267 korona  

adom ány.
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Az alapítvány összege most: 379 kor. 9,3 fill
Az alapítvány gyarapításához hozzájáruló ifjak fogadják 

köszönet» met
Az elődök nemes példája buzdítsa a jövendő nemzedékeket !

Érettségi vizsgálatok.

1. A p ó tló  és ja  vító érettségi v izsgák  tanintézetünk
ben nagytiszteletü Geduly Henrik, nyíregyházi lelkész, egyház
kerületi főjegyző elnöklete mellett Í906. évi szeptember hó 
10—15-én tartatott meg. A tanügyi kormányt nagytiszteletü 
dr. Szlávik Mátyás eperjesi theológiai akadémiai tanár-dékán 
képviselte.

a) J a v ító  vizsgálatot 32 ifjú tett, és pedig: Eperjesről 4, 
Iglóról 2, Késmárkról 3, Nyíregyházáról 8, Rimaszombatról 10 
és Rozsnyóról 5.

T á rg y a n k é n t: magyar nyelvből és irodalomból 7, latin 
nyelvből és irodalomból 12, történelemből 4, fizikából 5, 
mathematikából 4.

Sikerrel javított 30, ezek közül 4 jó, 26 pedig elégséges 
eredménnyel, míg 2 tanuló (nyíregyházi) a magyar nyelvből és 
irodalomból 1906. évi december hó 6-án, ugyancsak Nyíregy
házán tartandó második javító vizsgálatra útasíttatott.

b) Pótló érettség i vizsgálatra 20 ifjú jelentkezett. Név
szeri nt ezek :

Beczássy Jenő róm. kath. Késmárkon végezte a Vili. oszt. 
Boltok Tivadar „ „ Rimaszombatban „ „ „
Eichler Salamon izr. Eperjesen „ „
Görgey István róm. kath. „ „ „ „

5 Hazslinszky Ede ág. h. ev. Iglón „ „
Józsa Kálmán evang. ref. Iglón „ „ „
Klinovszky M. Gyula r. k. Nyíregyházán „ „ „
Mikszáth Gyula á. h. e. Rimaszombatban ,. „ „
Piovarcsy Ottó á. h. ev. Iglón „ „ „

10 Rónay Gyula ev. ref. Rimaszombatban „ „ „
Rosenlilüth P. Béla izr. Nyíregyházán „ „ *

7*
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Stern Sámuel izr. Eperjesen végezte a Vili. oszt.
Strauszmann Árpád izr. Rozsnyón „ , „
Szabó Gyula róm. kath. Iglón „ „ „

15 Toffler Lipót izr. Iglón „ „ ,
Várady Béla ev ref. Nyíregyházán „ „ ,
Veres Vilmos róm. kath. Késmárkon „ „ „
Winter Leo izr. Iglón „ „
Zasztkó Ágoston róm kath. Késmárkon „ „ „

20 Zostyák András róm. kath. Iglón „ „ „
Az írásbeli vizsgálat tételei a következők voltak :
a) Magyar nyelv: A protestántizmus és a magyar iro

dalom.
b) Fordítás latinból magyarra: Livii ab urbe condita lib. 

III. 26 — 27. fejezet.
c) Algebrai tétel: Mi az értéke x-nek
J7251 2 x—9 1351) x —3 (87  1 x 2 i5751 x 6
19361 . 15751 i 1841 . 13511
cl) Geometriai tétel:
Valamely síkháromszög két oldala 425*9 m. és 358*7 m.-nyi, 

a köztük lévő szög 105° 31' 40" nyi nagyságú. Mily nagyok e 
háromszögnek hiányzó részei és területe?

Mind a húsz jelentkezett ifjú írásbeli érettségi vizsgálatra 
állott-

Az írásbeli alapján szóbeli vizsgálatra jogot nyert 17, 3 
pedig az 1907-ik évben junius hóban tartandó teljes vizsgálat 
megismétlésére utasittatott-

A szóbeli vizsgák megejtése előtt egy maturandus vissza
lépett

Szóbeli érettségi vizsgát tehát 16 ifjú tett.
Ezek közül jól érettnek találtatott. 1, névszerint Szabó 

Gyula; érettnek jelentetett ki 8 ifjú.
Egy-egy tárgyból javitóvizsgálatra úlasíttatott 5. és pedig a 

magyar nyelvből és irodalomból 4, a fizikából 1.
Egy év múlva, illetőleg 1907. évi junius hóban a teljes 

vizsgálat megismétlésére utasittatott 2.
2 A m á so d ik  pótló és ja v í tó  érettségi v izsg á la to ka t 

1906 évi december hó 3 - 6 napjain tartoltuk meg ugyancsak
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nt. Geduly Henrik lelkész, egyházkerületi főjegyző úr vezetése 
mellett; a magas kormány képviseletében ismét dr Szlávik 
Mátyás eperjesi theologi , i tanár- dékán jelent meg.

a) Pótló érettségi vizsgára egyedül Mikszáth János állott., 
aki a szeptemberi vizsgálat idején az írásbeli dolgozatok sike
res elvégzése után a szóbeli előtt visszalépett. Érettnek 
nyilváníttatott,

b) A görög nyelv- és irodalomból kiegészítő érettségi vizs
gálatra Vekerdi Géza sárospataki theologia-akadémiai hallgató 
jelentkezett, miután erre egyházkerületünk ft és in. püspökétől 
5079— 1906 szám alatt engedélyt nyert Az „Utasítás“ 22. §. 
alapján megvizsgáltatván, a sikeres vizsga eredményéhez képest, 
érettnek találtatott.

c) Egy tárgyból tettek javítóvizsgálatot a következők :
Blau Ernő izr. Nyíregyháza, a magyar nyelv és irodalomból 
Eichler Salamon izr. Eperj s, „ „ „
Hazslinszky Ede á. h. e Igló, „ „
Toffler Lipót izr. Igló, „ „ „
Winter Leó izr. Igló, „ „ ,,
végül, Józsa Kálmán ev. ref Igló, a fizikából.

Mind a hat ifjú érettnek  nyilváníttatott
3. Tanévvégi érettségi vizsgálat.
A törvényes határidőn belül érettségi vizsgálatra jelentke

zett 43 tanúló, és pedig a Vili osztályt ez évben végző 40 
nyilvános tanúié, 1 magántanúló A m kir vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter engedélye alapján kettő olyan, aki a 
múlt 1905 — 6-ik évben tartott évvégi érettségi vizsgálaton az 
írásbeliek eredménytelensége miatt utasíttatott a teljes vizsgá
lat ism étlésére.

A vizsgáló bizottság eluökévé, az egyházkerület képvisele
tében, püspök úr Loyscli Ödön urat, a rimaszombati egyesült 
prot. főgimnázium igazgatóját nevezte ki. A tanügyi kormányt 
pedig dr. Hoffmann Frigyes, a Báró Eötvös József kollégium 
r. tanára képviselte.

A vizsgálatok írásbeli része május hó 22—21 napján folyt 
le; a szóbeli vizsgálatokat június hó 10— 15 napján tartottuk 
meg.
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Az elnök a következő feladatokat tűzte ki az írásbeli vizs
gálat tárgyául:'

a) A m a g y a r  nyelvből. Kazinczy és Kisfaludy Károly 
irodalmi iránya szembeállítva.

b) A la tin  nyelvbő l fordításúi magyarra:
P. Ovidii Nasonis Amorum liber I. elegia XV. „A költő 

halhatatlansága.“
c) A m ennyisÓ Qtanből:
1. A lgebrából: Mily összeget kell 18 éven keresztül min

den év elején valamely banknál lefizetnem hogy a 19-ik év 
elejétől 12 éven át évi 1800 korona járadékot élvezhessek? 
(4 5°/o mellett.)

2. Geometriából Egy 8 dm. átmérőjű körbe szabályos 
ötszöget írunk. Mily nagy az ötszög oldala? átfogója? Mily 
nagy azon körnek sugara, melyet az ötszög egyik oldala és 
két átlója által képezett háromszögbe írhatnak?

Még az írásbeli vizsgálat megkezdése előtt lemaradt a 
jelentkezettek közűi 3 olyan ifjú, ki a Vili osztály vizsgálatát 
sikerrel ki nem állottá. Ugyancsak visszalépett, illetőleg a ki
tűzött határidőben írásbelire meg nem jelent, az egyik ismétlő 
érettségi vizsgálatra jelentkezett ifjú.

így tehát érettségi írásbelit 39 tanúló tett.
A vizsgáló-bizottság az írásbeli dolgozatok alapján 38 

tanúlót bocsátott a szóbeli vizsgálatra.
Jelesen  megfeleltek a követelményeknek négyen: tíőhm 

Ignác, Eckerdt Elek, Reich Jakab és Vietórisz László
Jó l  megfeleltek kilencen; Fényes Gyula, Garay Gyula, 

Kaposy Ferenc, Lengyel András, Mikecz Pál, Radó Sándor, 
Rosenwasser Kálmán, Szőke Sándor, Zoltán Bertalan.

Egyszerűen é re ttn ek  jelentetett ki 20 ifjú.
Két hó múlva teendő javító vizsgálatra utasítlatott egyes 

tárgyakból 3, a teljes vizsgálat ismétlésére utasíttatott a szóbeli 
alapján 2, míg egy ifjú jogát az érettségi vizsgálat megismét
lésére teljesen elvesztelte, amennyiben már az írásbeli vizsgá
laton k é t  ízben egyáltalán meg nem felelt

A tiszai ág. hitv. evang. egyházkerület összes főgimnáziu
maiban javító vizsgálatra utasított ifjak, úgyszintén a pótló
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érettségi vizsgálatra menők ez évi szeptember hó elején 
R ozsnyón  (Gömör m.) az ág. hitv. ev. főgimnáziumban fognak 
megvizsgáltatni.

A mi ifjaink tehát mindjárt e folyó tanév végével jelent
kezzenek az ottani főgimnázium igazgatóságánál, mely őket a 
vizsgálatok idejéről vagy közvetlenül, vagy iskolánk igazgatója 
útján fogja értesíteni.

Végűi jelentem, hogy azon ifjak közűi, kiknek 1906. évi 
december hó folyamán a második javító vizsgálaton kellett 
volna megjelenniük, az egyik most állott a bizottság elé (fel
sőbb engedély alapján,) s a magyar nyelv és irodalomból tett 
sikeres vizsgálata után „ érettnek11 nyilváníttatott.

Egyéb feljegyezni valók.

1. A tiszavidéki egyházmegye rendes közgyűlésén Debre
cenben julius hó 10. és 11. napjain az intézet képviseletében 
részt vettek: Dr Meskó László főgimn. felügyelő, egyb, m. fel
ügyelő, Leffler Sámuel igazgató és Mészáros Ferenc egyházme
gyei pénztáros.

2 Az egyházkerületi tanári értekezleten a tanártestület ne
vében és megbízásából Adorján Ferenc tanár és Leffler Sámuel 
igazgató voltak jelen Barlangligeten 1906. évi augusztus 21-én; 
ugyanott az egyházkerület közgyűlésén még dr. Meskó László 
főgimn. felügyelő volt jelen a főgimn. képviseletében.

Az igazgató részt vett, mintáz egyházkerület kiküldötte, a Buda
pesten november hó 6—9-ig tartott ág. hitv. evang. egyetemes 
egyház közgyűlésén is.

3. A tolna-baranya-somogyi ág. hitv. ev. egyházmegye bony
hádi algimnáziuma 100 éves jubileuma alkalmából hálaadó 
ünnepet ült, erre a tanártestület tagjait is meghívta. Ugyan
ezen ünnep, valamint Gyalog István tanári működésének 25 
éves évfordulója alkalmából 1906. évi szept. hó 4-én sürgöny
ben fejezte ki igazgató a tanártestület üdvözletét.

4. A késmárki ág. hitv. evang. kerületi lyceum az 1906/7. 
tanév megnyitásakor újonnan k ib ő v íte tt iskolaépületének fel
avatása és egyik nagyérdemű tanárának, Kiszely Ervin szeretett
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kartársunk 40 (íves tanári működésének alkalmából 1906. évi 
évi szeptember hó 6-án örömünnepet ült. Ezen ünnepre szóló 
meghívót a tanártestület szept. hó 5-én vette át; így magát olt 
nem képviseltethette, s szintén sürgönyileg fejezte ki üdvözletét.

5. Az eperjesi ág hitv. evang. I. egyház közönsége Ku- 
binyi Albert egyházi felügyelő' működésének ötvenedik évfor
dulója alkalmából, a tiszai ág, hitv. evang. egyházkerület rész
vételével, a templomban 1906. évi szeptember hó 9-én jubiláló 
örömünnepet ült. Az igazgató a tanártestület megbízásából 
következő' tartalmú levélben fejezte ki üdvözletét: „Tanártestü
letünk Kubinyi Albert érdemekben gazdag egyházi felügyelő 
urat, ötvenéves jubileuma alkalmából, igaz lelkesedéssel, mély 
tisztelettel, őszinte nagyrabecsüléssel, hitrokoni szeretettel üd
vözli. Kéri az egek urát, hogy a dicső férfiú magasztos pél
dája, melyet evangéliumi egyházunk szeretetében és hitbuzgó 
tevékenysége által félszázadon keresztül nyújtott, hassa át mind
nyájunk lelkét! Isten áldja meg őt még hosszú, boldog élettel.“

6. A körmöcbányai állami főreáliskola tanártestülete 1906. 
évi október hó 4-én ünnepelte meg az iskola félszázados fenn
állásának emlékünnepét. Meghívott tanártestületünk a jubiláló 
intézetet szívből üdvözölte.

7. Benső örömünknek adtunk kifejezést úgy a szarvas1 
ág. hitv. ev. főgimnázium új épületének felavatása alkalmával 
nov. 14-én, valamint a dicső múltra, 300 évre visszatekintő 
pozsonyi ev. lyceum jubileumi ünnepén december 1-én, Isten 
kegyelme és megsegítő ereje tartsa, építse, virágozhassa e testvér
intézeteket a századokra, ezredévekre terjedő jövőben!

8. Üdvözöltük a debreceni kegyes tanitórend főgimnáziumá
nak tanártestületét és ifjúságát zászló-szentelési ünnepe alkal
mából május 9-én; hasonló szellemben üdvözöltük a miskolci 
ev. ref. egyházkerűleti polgáii iskola tanártestületét jun. 14. és 
a debreceni állami főreáliskolát jun. 17-én iskolaavató, illetőleg 
zászlószentelési ünnepeik alkalmával.

9. A Késmárkon felállítandó Thököly Imre szobor-alap ja 
vára a tanártestület ívén Kardos István úr polgári isk. tanár, 
Gáspár Gézáné úrnő polg isk. igazgató, Prok Gyula dr ügyvéd 
úr, Surányi Imre m k.ir. posta- és távirda felügyelő úr is 1 -  1



koronát Írlak alá A dr. Mutlyasovszky Elemér ügyvéd, bízolt- 
sági ellenőr úr, késmárki lakos címére 3 1 koronát küldtem fel 
1907 március 9-én. (1505 számú ív)

10 A „Vasvári Pál szobortrzottsága“ gyüjtőívén a tanár
testület 10 koronával járúlt hozzá a nemes cél előmozdításához 
Az adomány átvételét Sereghy Sándor szobor biz elnök, Nyír- 
vasvári 1907 évi febr 5-én nyugtatta.

11. Amilyen odaadó testvéri érzelemmel osztoztunk a 
testvérintézetek örömében, éppen oly bánatos szívvel fejeztük ki 
részvétünket mindenkor a jobblétre költözött kartársak kimúlása 
felelt De különösen megdöbbentőleg hatott reánk a magyarhoni 
ág. hitv cvang keresztyén egyetemes egyház theologiai akadé
miájának tanári karát ért súlyos csapás, mely e kart, de álta
lában az egész evang. egyházat sújtotta Stromp László nyilv. 
rendes tanárnak május hó 12 én bekövetkezett halálával. Ebben 
a fájdalmas gyászban csupán az írás szavaiban találhatunk vi
gasztalást, mondván: „Boldogok a halottak, akik az Úrban 
hunynak el, mert megnyúgoszuak fáradságuk után és cseleke
deteik jutalma követi őket“ János Jel. 14 13



A jövő iskolai évre vonatkozók.
a) Felvétel az I. és  II. osztályba.

A főgimnázium I—II. osztályába a tanúlók július hó 1- és 2-ik 
napján vétetnek fel.

Az I. osztályba lépő tanúló köteles az elemi iskola negyedik 
osztályáról szóló jó bizonyítványt, szül. bizonyítványt és himlőoltási 
igazolványt bemutatni.

Életkor: legalább betöltött 9 év (kivánatos 10), de nem több 12-nél.
A felvételre igényt tartó úgy h e l y b e l i ,  mint v i d é k i  tanúlók a főgim

náziumban június hó 17-től 27-ig, lehetőleg személyesen, és pedig a 
szülők, vagy azok helyettesének kíséretében jelentkezzenek.

Június hó 28-án, pénteken reggel V28 órakor az eddig jelentkezett 
tanúlók az I. osztály tantermében gyűlnek össze, amikor is a magyar 
olvasás- és írásból, valamint a számtan elemeiből (négy alapművelet) meg 
fognak vizsgáltatni. Pontos megjelenést kérek.

A felvételi vizsgálat díjtalan.
Minden jelentkező íróeszközökkel (toll, tenta, papir vagy füzet) le

gyen ellátva.
3. Ezen vizsgálat után — ugyanaznap délután — a tanártestület 

vizsgáló-bizottsága megállapítja azok sorozatát, kik most már a tényleges 
felvételre jogot nyertek. Ezen lajstromot a főgimnázium hirdető tábláján 
már június hó 29-én mindenki olvashatja.

4. A tényleges felvétel sora ez: a) helybeli evangélikusok; hely
beli más hitfelekezetüek; b) vidékiek, megyebeliek, távolabb esők.

A felvétel július hó 1-én és 2-án történik a főgimnázium dísz
termében.

5. Felvétel alkalmával minden tanúló köteles befizetni az összes 
iskolai fizetések első felét (43 kor.; ev. ref. és izr. pedig vallástanításért 
még 3 korona.)

6 . A felvett tanúlók okmányai már az igazgatónál maradnak; a 
többiek bemutatott okmányaikat július hó 28-án d. u. visszakapják, hogy 
esetleg július 1—2 . napjain más tanintézetben jelentkezhessenek felvétel 
végett.

7. A II osztályba ugyanekkor (június 1—2-án) veszem fel a 
tanúlókat és pedig ezeket a jelentkezés sora szerint Itt már ezt tartjuk 
igazságos eljárásnak. Előnyben csupán a helybeliek, és pedig «) az 
evangélikusok, b) más hitfelekezetüek részesülnek a távolabb eső vidé
kiek felett (1886. évi 33,259. sz, miniszteri rendelet).

VIII.
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b) Zeneoktatás a jövő  1907—8-ik évben.

A jövő tanévben is Santroch Alajos főgimn. ének- és zenetanár 
úgy a vonóhangszerekből, cimbalomból, valamint a zongorából nyújt 
oktatást. A tandíjat a kormányzó tanács állapította meg.

T a n d í j  havonként: vonóhangszerekért 2—2 korona, cimbalom, 
zongora tanításért 4—4 korona, mely összeget a zene- és daloskörnek 
felügyeletével megbízott tanár szedi be a jelentkezőktől.

A kormányzó tanács bizonyos számú tehetséges szegény tanúló 
berendelését e tanfolyamra a tanártestületre bízta.

c) A jövő 1906—1907-i/c iskolai évre a főgimnázium alsóbb, külö
nösen az I. és II. osztályába a beiratás július hó 1. és 2-ik napjain 
délelőtt 8 órától 12-ig a főgimn. helyiségében történik; és pedig 1-én, 
első helyen csakis a helybeli ág. hitv. evang. szülök gyermekei vétetnek 
fel, 2-án minden más felekezethez tartozó helybeli és vidéki tanúlók.

A felvételi díjak és a féltandíj a beiratás alkalmával fizetendők.
Ha a jelzett időben felvett tanúlók a jövő tanév elején szeptember 

3-ig — bezárólag — az osztályfőnöknél személyesen nem jelentkez
nek, belépésre való jogosultságukat s befizetett dijaikat elvesztik.

O sztá ly főnökök az 1907—8 -ik  ta n év b en :
I. osztály főnöke: Később töltetik be.

II. „ „ Kozák István.
III. „ „ Zimmermann Rezső.
IV. „ „ Adorján Ferenc.
V. „ „ Di’. Popini Albert.

VI. „ „ Porubszky Pál.
VII. „ „ Moravszky Ferenc.

VIII. „ „ Dr. Vietórisz József.
d) A jövő évre való beírásokat általában szeptember 2. és 8-ik 

napjain eszközöljük. A javító és pótló vizsgálatokat augusztus 30. és 
31-én tartjuk. Tanév megnyitás 4-én délelőtt; rendes tanítás kezdete 
ugyanekkor.

Az első felvétel alkalmával a tanúló személyesen, szüleinek vagy 
azok helyettesének kíséretében köteles megjelenni, magával hozván 
iskolai és születési bizonyítványát, melyeknek alapján vétetik fe l; újra- 
oltási bizonyítvány is szükséges.

Az első osztályba csak oly tanúlók vehetők fél, kik életük 9-ik évét 
már betöltötték s arról, hogy a népiskola négy alsó osztályát sikerrel 
elvégezték, nyilvános népiskolától nyert bizonyítványt mutatnak fel, vagy 
ha magántanulók voltak, felvételi vizsgálattal igazolják hasonló fokú 
képzettségüket. Ez utóbbiaknál a felvételi vizsgálat tárgyai: 1. magyar 
nyelven való biztos, értelmes olvasás, írás, az olvasottaknak értelmezése,
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a beszédrészek ismerete és az egyszerű mondat elemezése, s amennyi
ben a tanúló anyanyelvre nem magyar, a negyedik elemi osztály penzuma; 
2. a mennyiségtani négy alapművelet egész számokkal; 3. alapismeretek 
a földrajzból.

Egyéb osztályokba való fölvételre az előző osztály sikeres elvégzésé
ről szóló bizonyítvány jogosít.

Az V. osztályba belépő tanúló szülője vagy gyámja köteles ki
jelenteni, hogy fia, illetve gyámoltja a görög nyeled fogja-e tanulni, vagy 
a görögpótló tanfolyamba kiván-e fölvétetni.

e) Javító vizsgák. Oly tanulóknak, kik egy kötelező tantárgyból kap
lak 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 tanúló a kitűzött időben j lenik meg, díjtalan.

Azok a tanúlók, 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 5-ig az intézet igaz
gatójához nyújtandók be. Ezentúl a kérvényeket figyelembe nem veszem.

f) Iskolai fizetések. A fölvételnél minden tanúló 4 korona fölvételi 
díjat fizet, mely alól senki sem menthető fel. — Fizet továbbá minden 
tanúló a gimn. alapra 2, az országos nyugdíjalapra 6 koronát és 
1 koronát ifjúsági könyvtárra. E díjakon felül az ev. ref. és az izr. 
tanúlók 6—6 korona vallástanítási díjat is fizetnek.

A tandíj 60 korona. Ez összeg két részben, és pedig felerészben 
a beiratáskor, másik felerészben február hó 1-én, előre fizetendő. Az igaz
gatónak nincs joga fizetési halasztást engedélyezni.

Azon tanúlók, akik magukat részben vagy egészben a tandíj fizetése 
a1 ól fölmentetni óhajtják, tandíjmentességüket kérelmező folyamodványaikat 
kellően fölszerelve, a főgimnázium kormányzó tanácsához címezve, aug. 
hó 15-éig, a főgimnázium igazgatójához nyújtsák be. Ajánlom, hogy csakis 
szegény (árva) és jeles, vagy legalább jó előmenetelü tanúlók folyamod
janak. — Később beadott folyamodásokat tekintetbe nem veszünk. Első 
osztályba lépő tanúló tandíjelengedésre igényt nem tarthat.

A magántanulók 80 korona vizsgálati dijat fizetnek; ezenfelül még 
a gimn. alapra és felvételi díj címen 32, a nyugdíj-alapra 6 koronát, 1 kor. 
könyvtárra. A 30 korona a beiratás alkalmával előre fizetendő. A magán- 
tanúlók ezenfelül vallástani vizsgálati díjat is fizetnek a vallástanároknak, 
és pedig a keresztyén tanúlók 6—6 koronát, az izraeliták 10 koronát.

A tápintézet szeptember elején nyílik meg. A tápintézetbe vallás
felekezeti külömbség nélkül vesszük fel a tanúlókat.

A tisztességes ebéd és vacsora díja egész évre 130 korona, mely 
összeget a tanúló két részben előre tartozik a tápintézeti felügyelő tanár
nál (ephorus) befizetni. _______



IX.

A főgimnáziumi tanulók névsora.

I. OSZTÁLY.

Osztályfő: Kozák István.

Aszalós István, ev. re. szül. 1896. Nyíregyháza.
Barlos Dezső, r. k. szül. 1894. Nyíregyháza
Berkovits Jenő, izr. szül. 1894. Homonna, Zemplénmegye.
Bodnár László, ev. rei’. szül. 1895. Tiszadob, Szabolcsmegye.

5 Borsi Béla, ev. ref. szül. 1896- Nyíregyháza.
Budaházy László, ev. ref. szül. 1896. Nyíregyháza.
Burger György, izr. szül. 1897. Nyíregyháza
Csány Iván, r. k. szül. 1896. Esztergom. Esztergommegye.
Csengeri József, ev. szül. 1896. Nyíregyháza.

0 Dohnál Jenő, r. k. szül. 1896. Kemecse, Szabolcsmegye.
Ecsedy Péter, ev. ref. szül. 1896. Nagyszöllős, Beregmegye.
Fábry Gábor, ev. szül. 1896. Budapest.
Fajcsik Lajos, ev. szül. 1894. Nyíregyháza.
Feldheim Lajos, izr. szül. 1895. Oros, Szabolcsmegye.

15 Führer Miklós, izr. szül. 1896. Nyíregyháza.
Garay József, ev. szül. 1895. Makó, Csanádmegye.
Gergelylfy Miklós, r. k. szül. 1895. Nyíregyháza.
Goldstein Zoltán, izr. szül. 1896. Abaujszántó.
Gotsch János, ev. szül. 1895. Gölniczbánya, Szepesmegye.

20 Gregori János, ev. szül. 1896. Nyíregyháza.
Guttmann Béla, izr. szül. 1895. Nyirbogdány, Szabolcsmegye. 
Guttmann Jenő izr. szül. 1896. Bártfa, Sárosmegye.
Hadházi Lajos. ev. ref. szül. 1895. Hajduhadház 
Hahn Imre, r. k. szül. 1896 Hajduhadház.

25 Halász Endre, izr. szül. 1896. Nyíregyháza.
Halmi Zoltán^ izr. szül. 1896. Angyalos, Háromszékmegye.
Hók Gyula, ev. szül. 1896. Nyíregyháza.
Irsai Bezső, ev. szül 1894. Debrecen, Hajdumegve 
Járebb Mihály, r. k. szül. 1896. Nyíregyháza.

30 Jármy Aladár, ev. ref. szül. 1896. Debrecen, Hajdumegye.
Jármy Ferenc, ev. ref. szül. 1895. Debrecen, Hajdumegye. 
Jeszenszky György, ev. ref. szül. 1894. Kántorjánosi, Szatmármegye. 
Kandel József, izr. szül. 1894. Mihálydi, Szabolcsmegye.
Kiss Gábor, ev. ref. szül. 1895. Beregszász.

35 Kiár Gusztáv, izr. szül. 1896. Nyíregyháza.
Kohn Sándor, izr. szül. 1896. Nyíregyháza, 
lvrecsák Gyula, ev. szül. 1895- Nyíregyháza.
Kupferstein Sámuel, irz. szül. 1894. Gyulaj, Szabolcsmegye.
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Löblovits Imre, izr. szül. 1896. Nyírbátor, Szabolcsmegye.

40 Maleczki András, g. k. szül. ■ 1894. Nyíregyháza.
Márton Gyula, ev. ref. szül. 1896. Dombrád, Szabolcsmegye.
Mikecz Dezső. ev. ref. szül. 1896. Nyíregyháza.
Mikó András, ev. ref. szül. 1896. Pátroha, Szabolcsmegye.
Móricz József, r. k. szül. 1896. Nyíregyháza.

45 Németh Béla, r. k. szül. 1896- Nyíregyháza.
Paksy Sándor, ev. ref. szül. 1896. Nagyvárad, Bihar megye.
Pálóczy László, ev. ref. szül. 1894. Nyíregyháza.
Pap Lajos, ev ref. szül. 1896- Bábony, Borsodmegvc.
Pap Zoltán, r. k. szül. 1896. Görögszállás, Szabolcsmegye.

50 Polinszky Pál, r. k. szül. 1896. Encs, Abaujtornamegye.
Pornbszky György, ev. szül. 1896. Nyíregyháza.
Radnai Sándor, izr. szül. 1896. Vaja, Szabolcsmegye.
Ruttkay Sándor, g k. szül. 1898. Szinevcr, Máramarosmegye. 
Sauerbrunn Jenő, izr. szül. 1896- Nyíregyháza.

55 Schleisz Pál, r. k. szül. 1894. Erdőd, Szatmármegye.
Schwarcz Jenő, izr. szül. 1896. Nyíregyháza.
Siklósi Tamás, r. k. szül 1896. Pécs, Baranyamegye.
Stark Lajos. izr. szül. 1896. Nyíregyháza.
Stern Lajos, izr. szül. 1896. Kisvárda, Szabolcsmegye.

60 Szabó Sándor, ev. szül. 1895. Nyíregyháza.
Szánló György, r. k. szül. 1895. Munkács, Beregrnegye.
Szucsányi Sándor, ev. ref. szül 1894 Kántorjánosi, Szatmármegye. 
Teitelbaum Vilmos, izr. szül. 189 >. Sztankóc, Zemplénmegye. 
Tornay István, ev. ref. szül. 1896. Nyíregyháza.

65 Vadász Henrik, izr. szül. 1896. Mátészalka, Szatmármegye.
Valent András, ev. szül. 1893. Nyíregyháza.
Varéból Károly ev. szül. 1894. Nyíregyháza.
Vidovies József, r. k. szül. 1895. Királytelek, Szabolcsmegye.
Weisz Imre, izr. szül. 1896. Nyirbéltek, Szabolcsmegye.

70 Windt Gyula, izr. szül. 1895. Nyíregyháza.

Magántanulók:

Bay Barnabás, ev. ref. 1895. Álmosd, Biharmegye.
Gróf Berchtoldt István, unitárius, szül. 1896. Marienhof, Tirol.
Kaán Viktor, r. k. szül 1896. Zsámbék, Pestmegye.
Kolos Imre, izr. szül. 1896. Érsekújvár, Nyitramegye.

75 Kovács Endre, ev. rét. szül. 1896. Thass, Szabolcsúi. Vizsgát nem tett. 
Mandel Géza, izr. szül. 1896. Csáklyó, Zemplénmegye.
Nánássy Gyula, ev. ref. szül. 1896. Nyírbátor, Szabolcsmegye. 
Preczner Zoltán, r. k. szül. 1896. Nagyrőeze, Gömörmegye. 
Zuckermann László, izr. szül. 1896. Lövő, Szabolcsmegye.

Összesen : 79.
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II. OSZTÁLY.

Osztályfő: Zimmermann Rezső.

Angyal János, rk. 1893. Gégény, Szabolesvármegye.
Antal Lajos, ág. ev. 1893. Nyíregyháza.
Balla Ferenc, ev. ref. 1893. Dombrád, Szabolesvármegye. 
Bán István, ev. ref. 1894. Nyírbátor, Szabolesvármegye.

5 Bányász András, rk. 1894. Nyíregyháza.
Bleuer Pál, izr. 1895. Ibrány, Szabolesvármegye.
Bortnyik György, ág. ev. 1895. Kölese, Szatmárvármegye. 
Breuer József, izr. 1895. Újfehértó, Szabolesvármegye. 
Czipszer Béla, izr. 1895. Oros, Szabolesvármegye.

10 Czirka Gyula, ev. ref. 1893. Nyíregyháza.
Demeter László, ev. ref. 1894. Nyíregyháza.
Ehrenreich Kálmán, izr. 1895 Nyíregyháza.
Eördögh Károly, ág. h. ev. 1894. Nyíregyháza.
Faragó Ferenc, ev. ref. 1895. Nyíregyháza.

15 Fleiner Jenő, izr. 1895. Nyíregyháza.
Forin Viktor, g. kath. 1893. Nyíregyháza.
Fráter Iván, ev. ref. 1894. Nyíregyháza.
Führer Albert, izr. 1895. Nyíregyháza.
Gajdos Sándor, rk. 1892 Nyíregyháza.

20 Geruska György, ág. h. ev. 1894. Poprád, Szepesvármegye. 
Goldstein Jenő, izr. 1895. Nyíregyháza.
Gomba L. István, ref. 1894, Rakamaz, Szabolesvármegye. 
Gottmann Gyula, rk. 1894. Győr.
Gróman László, rk. 1895. Hugyaj, Szabolesvármegye.

25 Helmeczi Ferenc, ev. ref. 1894. Tokaj, Zemplénvármegye. 
llerskovics Dezső, izr. 1895. Nyíregyháza.
Hogyan Péter, ism. ág. h. ev. 1892. Nyíregyháza.
Holik Sámuel, ág. h. ev. 1894. Nyíregyháza.
Jánószky Béla, ág. h. ev. 1894. Nyíregyháza.

30 Juhász János, rk. 1895. Királyháza, Ugocsavármegye.
Kiss Lajos, ev. ref. 1896. Czegléd, Pestvármegye.
Kopcső János, ág. h. ev. 1893. Nyíregyháza.
Kömives Kálmán, ev. ref. 1895. Nyíregyháza.
Kürthy László, ev. ref. 1895. Beregszász, Beregvármegye. 

35 Läufer Imre, izr. 1895. Nyíregyháza.
Lefkovits Ignác, izr. 1895- Nyíregyháza.
Lenhorn Imre, izr. 1895. Nyíregyháza.
Lipovniczky Gábor, rk. 1895. Miskolc, Borsodvármegye. 
Lőjek József, ism. ág. h. ev. 1893. Nyíregyháza.

40 Maleskovics Lajos, rk. 1893. Nyíregyháza.
Malinyák Mihály, gkath. 1892. Nyíregyháza.
Mayer István, rk. 1894. Nyíregyháza.
Márkus Balázs, ág. h. ev. 1895. Nyíregyháza.
Mikecz Kálmán, ev. ref. 1895. Nyíregyháza.

45 Mitternacht Miklós, izr. 893. Nyíregyháza.
Molnár Béla, ev. ref. 1894. Vaja, Szabolesvármegye. 
Murányi András, rk. 1894. Nyíregyháza.
Nagy László, ism. ág. h. ev. Nyíregyháza,
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Naményi Sándor, ev. ref. 1895. Nyíregyháza.
50 Orbán Balázs, ág. h. ev. 1896 Nyíregyháza.

Ürsovszky Béla, rk. 1894. Nyíregyháza.
Paizs József, ev. ref. 1894. Nyíegyháza.
Pap Ferenc, ág. h. ev. 1893. Nyíregyháza.
Pataky László, rk. 1894. Gyulaháza, Szabolcsvármegye.

55 Pesenyánszky József, rk. 1893. Karczag, Jásznagykunszolnok vm 
Pethő Gábor, ev. ref 1892. heineese, Szabolcsvármegye.
Prékopa László, ág. h. ev. 1894. Nyíregyháza 
Propper Sándor, izr. 1893. Nyíregyháza.
Ruttkay Aladár, gkath. 1895. Hajdúdorog.

60 Rúzsa László ág. h. ev. 1894. Nyíregyháza.
Sarkadi István, izr. 1895. Nagykároly, Szat már vármegye.
Sesztay László, gkath. 1893. Nyíregyháza.
Simkó Pál, ág. h. ev. 1893. Nyíregyháza.
Sipos Ferenc, ev. ref. 1895. Nyíregyháza.

65 Stein József, izr. 1895. Nyíregyháza.
Szikszay Gábor, ev. ref 1896. Mándok, Szabolcsvármegye.
Tester Antal, ev. ref. 1894. Nyíregyháza.
Tomasószky Lajos, ág. h. ev. 1894. Nyíregyháza.
Tulács Zoltán, rk. 1894. Nyíregyháza.

70 Varga László, ág. h. ev. 1894. Nyíregyháza.
Vertse Miklós, rk. 1895. Kolozsvár.
Zsák Emil, ág. h. ev 1895. Nyíregyháza.

Tanács folytán távozott:

Vajda László, izr. 1894. Nyíregyháza.

M a y ónt ami! ók:

Bistey Sándor, rk. 1895. Fástanya, Szabolcsvármegye.
75 Fehér László, izr. 1895. Nyírbátor, Szabolcsvármegye.

Horváth Jenő, rk. 894. Bérezel- Szabolcsvármegye. 
Pesenyánszky József, rk. 1893. Karczag, Jásznagykunszolnok vm 
Szekeres Ferenc, ev. 1895. Nyíregyháza, Vizsgát nem tett. 
Takács Sándor, rk. 1895. Debreczen, Hajduvármegye.

80 Weisz Miklós, izr. 1895. Nyírbéltek, Szabolcsvármegye.

Összesen : 80.

111. OSZTÁLY.

Osztályfő: Dr. V ietórisz  József.

Bajdilc András, ev. sziil. 1892. Nyíregyháza.
Baksa Lajos, ref. szül. 1893. Nyíregyháza.
Bata Sándor, rk. szül. 1893- Ókanizsa, Bácsbodrogmegve. 
Bálint István, ref. szül. 1892. Nyíregyháza.

5 Bergstein Sándor, izr. szül. 1894. Nyíregyháza.
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Berta Gyula, rk. szül. 1893. Andocs, Somogymegye.
Blau István, izr. szül 1894. Nyíregyháza.
Britz Sándor, izr. szül. 1894. Nyíregyháza.
Bukna István, rk. szül. 1893 Zsolna, Trencsénmegye.

10 Deutsch Miklós, izr. szül. 1893. Nyíregyháza 
Domokos Zoltán, izr. szül 1895. Nyíregyháza.
Ferenczi Béla, izr. szül. 1894. Nyíregyháza.
Fisch Sándor, izr. szül. 1895. Nagykároly, Szatmármegye.
Fuchs Károly, izr. szül. 1894 Nyíregyháza.

15 Gincsai András, ev. szül. 1892. Nyíregyháza.
Glück Géza, izr. szül. 1894. Nyíregyháza.
Gráf Dezső, ev. szül. 1894. Nyíregyháza.
Grósz Dezső, izr. szül. 1894. Nyíregyháza.
Hegedűs Zoltán, izr. szül. 1894- Nyíregyháza.

20 Herskovits Dezső, izr. szül. 1893. Petneháza, Szabolcsmegye- 
Hoffmann Ferenc, izr. szül. 1894. Nyíregyháza.
Hoffmann László, izr. szül. 1894. Nyíregyháza 
Hook Gusztáv, ev. szül. 1894. Nyíregyháza.
Horváth Lajos, ref. szül. 1891 Nyíregyháza.

25 Józan István, ref. szül. 1893. Kótaj, Szabolcsmegye.
Juhász Mihály, ev. szül. 1894. Nyíregyháza.
Kaposi Ferenc, ref. szül 1892 Nyíregyháza.
Kiszely István, rk szül. 1894. Alsókubin, Árvamegye.
Kmetz Imre, rk. szül. 1894. Sadagora. Bukovina.

30 Kohn Imre, izr. szül. 1894. Tárcái, Zemplénmegye.
Kovách László, ref. szül. 1894 Nyíregyháza.
Kovács Béla, ref. szül. 1893 Nyíregyháza 
Kozák Ernő, rk. szül 1893. Kótaj, Szabolcsmegye.
Krayzell Zoltán ev. szül. 1894 Tőketerebes, Zemplénmegye.

35 Kricsfalussy Béla, rk. szül. 1895. Budapest.
Lengyel Józset, ref. szül. 1893. Tiszaszentmárton, Szabolcsmegye. 
Makovits Elemér, rk. szül. 1893. Kistelek, Gsongrádmegye. 
Markovics Andor, izr. szül. 1894. Ungvár 
Mikecz István, ref szül. 1893. Gáva, Szabolcsmegye.

40 Mikecz Ödön, reí. szül. 1894. Nyíregyháza.
Nagy István, ref szül. 1893. Nyíregyháza.
Nandrássy Klek, ev. szül. 1894. Németjakabvágás, Sárosmegye. 
Pap Sándor, rk. szül. 1894. Görögszállás, Szabolcsmegye.
Petró Lajos, ism. rk. szül. 1890. Feldebrő, Hevesmegye.

45 Ruhmann Kornél, ev. 1893. Nyíregyháza.
Sándor Imre, izr. szül. 1894- Máramarossziget.
Schönberg Andor, izr szül. 1893. Tolesva, Zemplénmegye. 
Schwarcz Endre, izr. szül 1890. Kemecse, Szabolcsmegye. 
Sichermann Mór, izr. 1892. Ungvár 

59 Soltész Kornél, ev szül. 1893 Nyíregyháza.
Stima Zoltán, gk. szül. 1892. Oros, Szabolcsmegye.
Strausz Jenő, izr. ism. szül. 1892. Hrustin, Árvamegye.
Szabó Mihály, ev. szül. 1894. Nyíregyháza.
Szabó Zsigmond, ref. 1893. Nagydobos, Szatmármegye.

55 Szamueli Zoltán, izr. szül. 1894. Nyíregyháza.
Szmolár István, ev. szül 1894. Nyíregyháza.
Szohor Pál, ev. szül. 1894. Nyíregyháza.

8
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Térjék Lajos, ref szül. 1893. Paszab, Szabolcsmegye.
Tolnav Miklós, ref. szül. 1894. Dögbe, Szabolcsmegye.

(10 Tornyay Mátyás, ev. szül. 1893. Nyíregyháza.
Újhelyi György, rk. szül. 1893. Thass, Szabolcsmegye,
Vojtovics Dezső, rk. szül. 1893 Nyíregyháza.
Wirtschafter Béla, izr. szül 1894 Nyíregyháza 
Zoltán László, izr. szül 1894 Nyirbál ele, Szabolcsmegye

Magántanulók :

65 Bálhy Kálmán, ev szül 1894 Gégény, Szabolcsmegye 
Dékány Adrás, izr szül 1893 Tiszapolgár, Szabolcsmegye 
Fejes Elemér, izr szül 1894 Tokaj, Zemplcnmcgyc 
Földváry Antal, ref szül 1894 Papos, Szatmármogyo Vizs. nem tett 
Fuchs -'Géza, izr

70 Groszmann Nándor, izr. szül 1893 Regéeháromhula, Zemplénin 
Nemes Zoltán, ref szül. 1894 Dögbe, Szabolcsmegye 
Patti Géza, rk szül. 1894 Vécse, Zemplénmegye 
Weisz imre, izr. szül. 1893 Nyirbéltek, Szabolcsmegye

Összesen: 73.

IV. OSZTÁLY.

Osztályfő: Dr. Popini Albert.

Ábrányi Miklós, izr. szül. 1892 Nagyida, Abaúj-Tornamegye. 
Balogh József, rk. szül. 1892. Apagy, Szabolcsmegye. 
Blumberg Károly, izr. szül. 1894. Nyíregyháza.
Boczkó Károly, ág. h. ev. szül. 189Í. Nyíregyháza 

5 Csány László, rk. -szül 1893. Mohács, Baranyamegye.
Czakó Lajos, ev. ref. szül. 1891. Mihálydi. Szabolcsmegye. 
Edelstein Lajos, izr. szül. 1894. Nyíregyháza.
Erbér Lajos, izr. szül. 1892. Újpest, Pestmegye.
Farkas Tibor, izr. szül. 1892. Nyíregyháza 

10 Figeczky Jenő, ág h. ev. szül 1892. Nyíregyháza.
Figeczky Lajos, ág. h. ev. szül. 1891. Nyíregyháza.
Forró Ferenc, izr. szül. 1894. Ungvár, Ungmegyo.
Gnándt Béla, rk. szül. 1892. Debreczen, Hajdúmegye. 
Goldberger Lajos, izr. szül. 1890. Nyíregyháza.

15 Győry Sándor, ev. ref. szül. 1893. Új fehértó, Szabolcsmegye. 
Haissinger Károly, ág. h. ev. szül. 1892. Nyíregyháza 
Hartos János, ág. h. ev. szül. 1891- Nyíregyháza.
Hartstein Géza, izr. szül. 1893. Nyíregyháza.
Hegedűs Gusztáv, ev. ref. szül. 1891. Nagyhalász.

20 Ilosvav Györgn, rk. szül. 1892. Mátészalka, Szatmárinegye. 
Katz Imre, izr. szül. 1892. Nyírbátor, Szabolcsmegye.
Kádár Imre, ev. ref. szül. '892. Nyirbakta, Szabolcsmegye. 
Kecskés Mihály, ev. ref. szül. 1893. Nyíregyháza.
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Kiár György, izr. szül. 1893. Nyíregyháza.
25 Kiár Gyula, izr. szül. 1893. Nagyhalász, Szabolcsmegve.

Kövér Miklós, ev. ref. szül. 1891. Nagyhalász, Szabolcsmegye. 
Mandzák Kálmán, rk. szül. 1890. Tokaj, Zemplénmegye. 
Markusz Dezső, izr. szül. 1892 Dobsina, Gömörmegye.
Mikó Bertalan, ev. ref. szül. 1892. Túra, Szabolcsi! egye.

30 Nandrássy Gyula, ág. h. ev. szül. Nagyrőce, Gömörmegye.
Opris Oszkár ev. ref. szül. 1892. Nyíregyháza.
Orbán Bertalan, ág. h. ev szül. 1893. Nyíregyháza.
Roosz Géza, rk. szül. 1893. Nagyszentmiklós, Torontálmegye. 
Rozenvasser Dávid, izr. szül. 1891. Nagyruszka, Zemplénmegye. 

35 Sarkadi Sándor, izr. szül. 1893. Nagykároly, Szatmármegye.
Schwartz Ernő, izr szül. 1893. Nyíregyháza.

• Simák Lajos, rk. szül. 1893- Napkor, Szabolcsmegye.
Stern Miklós, izr. szül. 1892. Besenyőd, Szabolcsmegye.
Stolcz János, ág. h. ev. szül. 1891. Nyíregyháza.

40 Sulcz Lajos rk. szül. 1891. Ujfehértó, Szabolcsmegye.
Szélessy Ödön, ev. ref. szül. 1891. Szécsény, Nógrádmegye. 
Szilvási János, rk. szül. 1891. Nyíregyháza.
Szokolai Miklós, ev. ref. szül. 1892 Pazony, Szabolcsmegye 
Szombathy Dániel, ev. ref. szül. 1890. Eör, Szabolcsmegye.

45 Szucliy Ferenc, ág. h. ev. szül. 1891. Nyíregyháza.
Takács József, ág. h. ev. szül. 1891. Nyíregyháza.
Tomasóvszky Lajos, ág. h. ev. szül. 1892. Nyíregyháza.
Vadász Pál Pál, izr. szül. 1893. líisvárda, Szabolcsmegye. 
Valent Mihály, ág, h. ev. szül. 1891. Nyíregyháza.

50 Báró Vay Miklós, ev. ref. szül. 1893. Tiszalök,
Vidovics Béla, rk. szül. 1893. Királytelek, Szabolcsmegye.

Magántanulók:

Balla Imre, izr. szül. 1893. Nyírbátor, Szabolcsmegye.
Bistey Jenő, rk. szül. 1893. Fástanya, Szabolcsmegye.
Czirbusz Károly, rk.

55 Guttfreund Árpád, izr. szül. 1892. Budapest.
Lipsitz Endré, ism. izr. szül. 1892. Óvencsellő, Szabolcsmegye. 
Lipsitz Lajos, izr. szül. 1893. Óvencsellő, Szabolcsmegye. 
Lőrinczi Barna, izr. szül 1894. Nyírbátor, Szabolcsmegye. 
Tauszig Zoltán, izr. szül. 1894. Mátészalka, Szatmár.

60 Weisz Imre, izr. szül. 1892. Nyírbátor, Szabolcsmegye.

Összesen: 60.

V. OSZTÁLY.
O s z tá ly fő : Porubszky Pál.

Ágoston Imre, rk. szül. 1892. Vetés, Szatmármegye.
Bábás József, ref. szül. 1890. Nyíregyháza.
Bányász József, rk. szül. 1892. Nyíregyháza.

8*
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Bene Lajos, rk. szül. 1890. Romonyó, Baranyamegye.
5 Blau Imre, izr. szül. 1892. Nyíregyháza.

Bodnár Pál, rk. szül. 189í. Nyírbátor, Szabolcsmegve. 
Budaházy Menyhért, ref. szül. 1892. Nyíregyháza.
Dániel Miklós, izr. szül. 1892. Tiszalök, Szabolcsmegye.
Fedor Károly, ev. szül. 1892. Budapest.

10 Frichrnann József, izr. szül. 1891. Ibrány, Szabolcsmegye. 
Gergelylfy Sándor, rk. szül. 1892 Máriapőcs, Szabolcsmegye 
Grósz lílrnö, izr. szül. 1892. Nyíregyháza.
Guttmann Andor, 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. 
Jakabfalvi Aladár, ref. szül. 1891. Tiszadada, Szabolcsmegye. 
Kelen László, izr. szül. 1893 Hosszupályi, Biharmegye.
Kiss Aladár, rk. szül 1892 Világos, Aradmegye.

20 Kiár László, izr szül 1892 Nyíregyháza
Kozlay Béla, ev szül 1892. Ujklenőc, Beregmegye 
Krislon Sándor, ref. szül 1891 Besenyőd, Szabolcsmegye. 
Läufer Miklós, izr. szül. 1892 Nyíregyháza 
Lefkovics Herman, izr. szül 1891 Nyíregyháza.

25 Liszkai János ev szül 1891. Nyíregyháza
Mandel Jenő, izr. szül. 1892 Nyírbátor, Szabolcsmegye
Mácai Lajos, ev. szül 1891. Nyíregyháza
Mezey Béla, ref szül. 1891 Tiszalök, Szabolcsmegye.
Mikecz Zoltán, ref szül 1892. Kemecse, Szabolcsmegye 

30 Oláh György, ref. szül 1892 Nyíregyháza
Papp Zoltán, ref szül 1893 Balkány, Szabolcsmegye 
Pethő András, ref szül 1892 Nagyhal ló, Szabolcsmegye 
Polinszky István, rk szül 1892 Heves, Hevesmegye 
Porubszky András, ev szül 1892 Nyíregyháza 

35 Radnai István, izr szül 1893. Vaja, Szabolcsmegye
Rosenthál György, izr szül 1893 Kisvárda, Szabolcsmegye 
Ruhmann Andor, ev szül 1891 Nyíregyháza 
Saáry Sándor, ev szül 1892 Nyíregyháza 
Santroch Károly, ev szül 1892 Nyíregyháza 

40 Sarvay Győző, rk szül 1892 Kisvárda, Szabolcsmegye 
Sárközy Gyula, ref szül 1890. Pusztadaróc, Szabolcsmegye 
Sereghy Sándor, gk szül 1890 Márk, Zemplénmegye 
Sipos Sándor, rel szül 1892 Budapest 
Steinberger Ernő, izr szül 1891 Derzs, Szabolcsmegye 

45. Szabó Károly, ref szül 1891 Szotnok, Szabolcsmegye 
Széles Károly, ref szül. 1890 Fényeslitke, Szabolcsmegye. 
Szűcs Lajos, rk szül 1892 Nyíregyháza 
Telephy Gyula, rk szül 1890 Tokaj, Zemplénmegye 
Tesik Tibor, rk szül. 1892 Nyíregyháza 

50 Tolnay Bertalan, ref szül 1890 Székely, Szabolcsmegye 
Torma László, ref szül 1890 NagykálJó, Szabolcsmegye 
Újlaki Miklós, ref szül 1892 Benk, Szabolcsmegye.
Vattamán Gusztáv, gk szül. 1890 Nyíregyháza 
Vecsey-Oláh Károly, ref szül. 1892 Tokaj, Zemplénmegye 

55 Zoltán Gyula, izr. szül. 1892 Monok, Zemplénmegye
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Meghalt:

Kovácsv Gyula, ev. szül 1892 Sókat, Zemplénmegye.

Magántanulók :

Groák Etelka, izr szül 1891. Nyíregyháza
Grosz Sándor, izr szül 1891 Tokaj, Zemplénmegye
LieLermann Ernő, izr szül 1893. Tokaj, Zemplénmegye.

60 Komjáthy Ferenc, rk. szül 1888 Tóth, Szabolcsra | nem
Komjáthy Sándor, rk szül 1889. Székely, Szabolcsra I vizsgáztak. 
Patti Sándor, rk. szül 1891 Lemberg, Lengyelország.
Ziaer Hugó, izr Tokaj, Zemplénmegye

Összesen: 63.

VI. OSZTÁLY.
Osztályfő: Moravszky Ferenc.

Andrásy József, ev. ref. 1889. Ke mécsé, Szabolcsvármegye.
Auspitz Márton, izr. 1891. Nyíregyháza.
Balázs János, ág. h ev. 1889 Nyíregyháza.
Balogh Oszkár, ev. ref. 1890. Levelek, Szabolcsvármegye.

5 Bene Kálmán, ág. h. ev. 1891- Tokaj, Zemplénvármegye.
Bobonka Miklós, g. k. 1888. Bököny, Szabolcsvármegye.
Bozán Jenő, r. k. 1890. Nyíregyháza.
Brozsek Károly, r. k. 1891. Marosvásárhely, Maros-Tordavármegye. 
Budaházy Sándor, ev. ref. 1889- Mátészalka, Szatmárvármegve.

10 Gsatáry Gyula, ev. ref. 1890- Sénvő, Szabolcsvármegye,
Csiba István, ev. ref. 1891. Ofehértó, Szabolcsvármegye.
Bankó Gyttla, g. k. 1891. Nagykálló, Szabolcsvármegye.
Demjén Ferenc, ev. ref. 1889. Kántorjánosi, Szatmárvármegye. 
Deutsch Miksa, izr. 1889. Nyíregyháza.

15 Dobos Kálmán, ev. ref. 1890. Nyírbátor, Szabolcsvármegye. 
Feldheim Márton, izr. 1890. Keineese, Szabolcsvármegye.
Flaszter Jenő, izr. 1891. Mátészalka, Szatmárvármegye.
Friedmann Bernát, izr. 1890. Nagykálló, Szabolcsvármegye. 
Friedmann Miklós, izr. 1891. Nyíregyháza.

20 Goldberger Mihály, izr. 1891. Nagykálló, Szabolcsvármegye.
Handel Lajos, izr. 1890- Nyíregyháza.
Hartstein Imre, izr. 1891. Napkor, Szabolcsvármegye.
Havas Andor, izr. 1891. Debrecen, Hajdú vármegye.
Hibján Sándor, ág. h ev. 1891. Nyíregyháza.

25 Kastal István, r. k. 1892. Kisvárda, Szabolcsvármegye.
Kastal László, r. k. 1890. Kisvárda, Szabolcsvármegye.
Kálmán Ottó, ev. ref. 1891. Pécs, Baranyavármegye.
Király László, ev. ref. 1890. Nyíregyháza.
Klein Gyula, izr. 1890- Nyíregyháza.

30 Kovács Dezső, ev. ref. 1887. Nyíregyháza.
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Körtvélyesi Pál, r. k. 1890- Nyíregyháza.
Kresztyankó Mihály, ág. h ev. 1890. Nyíregyháza, vizsgát nem telt. 
Lazarovics Géza, izr. 1890. Budapest
Lórencz Béla, ág. h ev. 1890. Nagykálló, Szabok-,svármegye.

35 Mandzák József, r. k. 1889 Tokaj, Zemplénvármegye.
Marcsek János, ág. h ev. 1890. Nyíregyháza.
Mihovics Ferenc, r. k. 1890. Nyíregyháza.
Mohr Gyula. r. k. 1890. Nagyváradolaszi, Biharvármegye.
Murányi Kálmán, r. k 1891. Nyíregyháza.

40 Nagy István, ev. ref. 1891. Vasvári, Szatmárvármegye.
Novak Jenő, ág. h ev. 1891. Nyíregyháza.
Osváth István, ev. ref. 1889. Rimasimonvi, Gömör-Kishontvárinegye. 
Pataky Béla, ág. h ev. 1891. Nyíregyháza.
Pekáry István, r. k. 1891. Tokaj, Zemplénvármegye.

45 Pivnyik Gyula, ág. h ev. 18J0. Nyíregyháza.
Pollák László, r. k. 1890. Nyíregyháza.
Rajtik Miklós, g. k. 1890. Nyáregyháza.
Roth József, izr. 1891. Nyírbátor, Szabolcsvármegye.
Schönfeld Péter, izr. 1890. Nyíregyháza.

50 Valent József, ág. h ev. 1888. Nyíregyháza.
Véna István, r. k. 1891. Nyíregyháza.
Wassermann Jenő, izr. 1891. Nyíregyháza- 
Weisz Jenő, izr. 1890. Keér, Szatmárvármegye

Magántanulók:

Groszmann Ernő, izr. 1891. Regécháromhuta, Zemplénvármegye 
55 Hoffmann Ferenc, ism. r. k. 1889- Mezőtarpa, Bcregvármegye. 

Krausz Hermann, izr. 1892 Tokaj, Zemplénvármegye.
Báró Vay László, ev. ref. 1890. Tiszalök, Szabolcsvármegye. 

Összesen: 57.

VII. OSZTÁLY.
O sztály t'« ): dr. Profile  Vilmos.

Angyal Gyula, rk. szül. 1890. Gégény, Szabolcsmegye.
Ballay Gyula, ev. ref. szül. 1890. Czegléd, Pest-P.-S.-K-Kán m. 
Balogh Béla, rk. szül. 1888. Nyírbakta, Szabolcsmegye.
Beck Albert, izr szül. 888. Búj, Szabolcsmegye.

5 Beck Ignác, izr. szül '889 Levelek, Szabolcsmegye.
Bistey Béla, rk szül 1889 Csohád, Abauj-Tornamegye 
Burger Miksa, izr. szül. 1890 Tokaj, Zemplénmegye 
Csorba Ferenc, gk szül. 1890 Nagykálló, Szabolcsmegye 
Dániel Sándor, izr szül. '890 Tiszadada, Szabolcsmegye 

10 Debróczki József, ág. h. ev szül Kemecse, Szabolcsmegye 
Felberbaum Emil, izr. szül 1889. Nyíregyháza.
Fülep Károly, ev. ref szül '887 Tiszadada, Szabolcsmegye 
Halasi Gyula, izr. szül. 1891. Kisvárda, Szabolcsmegye. 
Hartstein Károly, izr. szül 1891 Nyíregyháza.
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'5 Homolay Géza, ov. ref szül 1891 Nyíregyháza.
Jóny László, rk szül >890 Gyöngyös, Hevesinogye.
Kádár Béla, ev ref szül 1890 Nyírbakta, Szaboiesmegye 
Kálnay Endre, ev ref szül 1889 Nyíregyháza.
Kis József, ev ref szül 1889 Nagykálló, Szaboiesmegye 

20 Klein Zoltán, izr szül 1891 Nagykálló, Szaboiesmegye 
Kovách Gergely, ev ref szül 890 Budapest 
Lederer Andor, izr szül 1899 Élesd, Biharmegye 
Lejtrik Gyula, ág. h. ev szül. 1888 Nyíregyháza 
Lőjek Gyula, ág h. ev szül 1890 Nyíregyháza 

25 Löffler Jenő, izr szül 1899 Nagykálló, Szaboiesmegye 
Markusz Viktor, izr. szül 1890 Dobsina, Gömörmegye 
Mikita Sándor, gk szül 1887 Gáva. Szaboiesmegye 
Mráz Mihály, ág h ev szül 1888 Nyíregyháza 
Nagy Ferenc, ev. ref szül. 189 >. Nyíregyháza 

30 Nagy József, rk szül 1889. Királytelek, Szaboiesmegye
Nagymáté József, ev ref szül. 1888 Ramocsaháza, Szaboiesmegye. 
Rab Károly, rk szül 1890 Tiszalök, Szaboiesmegye 
Regula Ede, rk szül 1890 Frigyesfalva, Beregmegye 
Sarvay Tivadar, rk szül 1891 Kisvárda, Szaboiesmegye 

35 Spira Imre, izr szül. 1890 Nyíregyháza
Süveges Jenő, rk szül. 1887 Mezőtúr, Jász-N -K -Sz m 
Sehleisz Sándor, rk. 1888 Vámfalu, Szatmármegye 
Szabó Gábor, ev ref szül 1889 Bűdszentmihály, Szaboiesmegye. 
Szaplonczay György, gk szül 1889 Pazony, Szaboiesmegye.

40 Szentpétery Ferenc, ev ref szül '888 Nagyhalász, Szaboiesmegye 
Szondy István, ev ref szül 1889 Nagykálló, Szaboiesmegye 
Újhelyi Miklós, rk szül Thass, Szaboiesmegye 
Ungár János, izr szül 1891 Nyírbéltek, Szaboiesmegye 
Valent István, ág h. ev. szül. 1889. Nyíregyháza.

45 Veisz Henrik, izr szül 1887- Rakamaz, Szaboiesmegye
Vertse K Andor, rk. szül 1890 Kalocsa, P -P -S -K -Kúnmegye. 
Weisz Ernő, izr. szül. 1890. Nagykálló, Szaboiesmegye 
Zsindely István, ev ref szül 1890 Nyírbátor, Szaboiesmegye

Magántanú'ó:
Kvasszinger Ernő, izr isin szül. 1889 Olaszliszka, Zemplénmegye.

Évközben kilépett:
50 Várallyay László

Összesen: 50

VIII. OSZTÁLY.
Osztályfő: Eltscher Simon.

Altmann Viktor, izr szül 1887. Berkesz, Szaboiesmegye 
Barkóczi Ferenc, rk. szül 1886 Nyíregyháza 
Barna (Baum) Jenő, izr. szül 1889 Görönypuszta, Szaboiesmegye. 
Borsi Kálmán, ref szül. 1886 Nagykálló, Szaboiesmegye 

5 Böhm Ignác, izr. szül 1888 Nyíregyháza.
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Bukna Sándor, rk. szül 1888 Privigye, Nyitramegye 
Bukovinszky Antal, rk szül 1886 Jákó, Szabolcsmegye 
Eckerdt Elek, rk szül 1889 Lőcse, Szepcsmcgye 
Fertály Lajos, rk szül 1888 Kassa, Abaujinegye 

10 Fényes Gyula, ref szül 1889 Debrecen, Hajdumcgye 
Fényes Tibor, izr szül. 1890 Ungvár, Ungmegyc.
Foltin Endre, ev szül 1885. Nyíregyháza 
Fried Mór, izr szül 1888 Máriapócs, Szabolcsmegye 
Fried Sándor, izr szül 1889 Kiscigánd, Zcmplénmegyc 

15 Friedmann Sándor, izr szül. 1889 Gönc, Abaujmegye 
Garay Gyula, rk szül 1888 Nyíregyháza 
Hemb'i Ignác, izr szül 1888 New-York, É A E A 
Huray Lajos, ev szül 1887 Nyíregyháza 
Huszty Gyula, ref szül 1887 Nagykálló, Szabolcsmegye 

20 Inczédy Lajos, ev szül 1889 Pazony, Szabolcsmegye
Kaposi Ferenc, rk szül 1888 Legenyemihályi, Zemplén megye 
Király Pál, ref szül. 1888 Ópályi, Szatmármegye.
Lakatos Ernő, izr. szül. 1889 Nagybánya, Szatmármegye 
Lányi Imre, ref szül 1889 Oros, Szabolcsmegye 

25 Lengyel András, gk. szül 1888 Levelek, Szabolcsmegye 
Mikecz Pál, ref szül 1889. Kcinecse, Szabolcsmegye 
Nagy Pál, ref szül 1888 Kemeese, Szabolcsmegye 
Nagy (Grósz) Rudolf, izr. szül 1889 Nyirbakta, Szabolcsmegye 
Radó Sándor, izr szül 1890 Kisvárda, Szabolcsmegye 

30 Reich Jakab, izr szül 1888 Nyíregyháza.
Rosenwaszer Kálmán, izr szül 1889. Sztropkó, Zcmplénmegyc 
Szabó (Spitz) Sándor, izr szül 1889 Nyírbátor, Szabolcsmegye 
Szőke (Schwartz) Sándor, izr szül 1889. Kisvárda, Szabolcsmegye 
Styevó József, ev szül 1887 Nyíregyháza 

35 Sulcz Albert rk szül 1888 Hugyaj, Szabolcsmegye.
Szolcsányi Kornél, rk ism szül 1888 Rimaszombat, Gömörmegye 
Tóth László, ev. szül 1885 Nyíregyháza 
Újhelyi Zoltán, ref szül 1889 Balkány, Szabolcsim gy 
Vietórisz László, ev szül 1888 Nyíregyháza 

40 Zoltán Bertalan, izr szül 1890. Monok, Zemplénmegye

Magántanulók :
Erős Andor, izr szül Cinkota, Pestmegye
Gróf Vay Miklós, ref. szül 1888 Thass, Szabolcsmegye

Kilépett:
Mikolay István, ref szül. 1886. Encsenes, Szabolcsmegye.

Önként ismétlőnek jelentkezett, de betegsége miatt kimaradt:
Pintér Géza, rk szül 1887. Nyíregyháza.

Kizáratott 1007. január 4 én:
45 Bihary Sándor, ref szül 1886. Tóth, Szabolcsmegye

Györy Kálmán, ref szül 1888 Demecser, Szabolcsmegye.

Összesen: 46.



Statisztikai adatok.
a) A főgimnáziumi tanulók száma vallás, anyanyelv, nyelvismeret szerint
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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 v é g é n :

A tanulók életkora a tanév végén
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d) A tanulók illetősége, egészségi állapota, magaviseleté, mulasztása; a fegyelm i esetek száma
Segélyezések, jutalmazások.
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e) A tanulásban tett előm enetelről.
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A főgimnáziumban az 1907— S-ik tanévben 
használandó tankönyvek hivatalos jegyzéke.

(A *-gal jelzettek segédkönyvek. Nyelvtanok, régiségtan és irodalom- 
történet az összes osztályokon át mindvégig megtartandók. A meglevő 

szótárak továbbra is használhatók.)

I. o sz tá ly . Kor.
Vallás tan . Ev. Adorján-Hetvényi-Jausz: Bibliai olvasókönyv 2 40

Ref. Farkas: Az ó- és újszövetségi kijelentés 160
Rk. Egri kis katekizm us.....................................1 60
Izr. Dr. Dékány Géza: Bibliai olvasmányok I. 2'50 

,, „ „ „ Magyarra Ford. imakönyv
Magyar nyelv. Balassa: Magyar nyelvtan I. r. Kötve . . 120

„ A magyar helyesírás szabályai . . 0'20
Lchr-Ricdl: Magyar olvasókönyv I. r. Kötve . 2 '—

Latin nyelv. Hillric : Latin a l a k t a n ........................................... 1-10
„ Latin gyakorlókönyv 1. r ..........................1'20

Földrajz. Dr. Némcthy Károly I. r............................................ 1'40
Lange-Cherven: A t l a s z .....................................1 60
^Schneider: Képes a t l a s z ............................... 3’—

Kis term észetrajz. Paszlavszky József I. r............................................ 2'20
Mathematik;». Arany-Szíjártó: Számtan 1.........................................150
Rajz. geom etria. Huszka: Rajzoló geometria I. r ..........................
Szépírás. Vajda: Szépírási minták . . .  . . . .  080

II. o sz tá ly . Kor.
Vallástan Ev. Adorján-Hetvényi-Jausz : Bibliai olvasókönyv 2’40

Ref Farkas: Az ó- és újszövetségi kijelentés 1'60 
Rk. Dr Pokorny: Ó-szövetségi bibliai történetek 
Jzr. Dr. W eisz Miksa: Bibliai olvasmányok II. 250 

„ „ „ „ Magyarra ford, imakönyv
.Magyar nyelv. Balassa: Magyar nyelvtan II. r.................................0'80

Lehr-Riedl: Magyar olvasókönyv II. r. Kötve 2'80
Latin nyelv. Hittrich: Latin a l a k t a n ...........................................L40

„ Latin olvasó- és gyakorlókönyv II. r. 160
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F ö ld r a j z .  Dr. N ém eth y  K á ro ly  It. r .......................................  2 60
L a n g c -C h e rv c n : A tla s z  . . . 1 GO
‘ S c h n e id e r :  K é p e s  a t la s z  ..........................  3 '—

K is t e r m é s z c t r a j z .  P asz lav szk y  J ó z s e f  11 i*........................................... 2 '60
M a th e m a t ik » .  A ra n y -S z íjá r tó : S z á m lá n  II. és III. r. 1 5 0
R a jz . g e o m e t r i a .  H u sz k a : R a jz o ló  g e o m e tr ia  II. r ..............................
S z é p ír á s .  V a jd a :  S z é p ír á s i  m in tá k  . . . .  0 8 0

III. o s z t á l y .  Kor.

V a l lá s ta  . Ev. A d o r já n -H e lv c n y i-J a u s z :  Bibliai o lv a só k ö n y v  2 '40
B ereckv : A k é r . e g y h á z  röv id  tö rté n n ie  0 '80
R ef. B arin  J e n ő  : K ér. h itta n  . . . .
Rlc. Dr. P o k o rn y : Ú j-szö v e tség i bibliai tö r té n e te k
Izr. Im akönyv  (m a g y a r  f o r d . ) .................................

„ S ch ö n  D á v id :  A zsidók  tö rté n e te  . 1 '60
„ M ózes ö t k ö n y v e ....................................... 0  80

M a g y a r  n y e lv .  B a la s s a :  R e n d s z e r e s  m a g y a r nyelv tan  . . 1 2 0
L o h r-R ie d l: M a g y a r  o lvasókönyv III. r .  K ö tve 2 80

L a t i n  n y e lv .  H ittr ich  Ö d ö n : L a tin  m o n d a ttan  a  III. ő sz i.
s z á m á r a ...............................................................................P 4 0

Dr. F o d o r G y u la  é s  Dr. K urtz  S á n d o r :  L a tin
o lv a sm án y o k  III . é s  IV. oszt. s z á m á ra  . . 3 20

N é m e t  n y e lv .  K em ény F e r e n c :  N é m e t nyelv tan  é s  o lv a s ó 
könyv I. r . ...........................................................  1'—

H a u se r R. S á n d o r :  A n é m e t helyesírás a la p e lv e i 1'
T ip ra y - S e h u b e r : M ag y ar és n é m e t s z ó tá r

v á s z o n k ö t é s b e n ...........................................................4'
T ő i t e n e t .  B a ró ti-C s á n k i: M a g y a ro rsz á g  tö rté n e te  L

* H e lm á r: M a g y a ro rs z á g  tö rté n e ti té rk é p e  . . 0 '40
F ö l d r a j z .  Dr. N ém eth y  K á r o ly :  F ö ld ra jz  III. r. . . .  2 '40

L a n g e -G h e rv e n : A t l a s z ..............................................1 '60
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IV . o s z t á l y .  Kor.
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Magyar nyelv. Góbi: Stilisztika és vers tan .....................  . 2'—
Lehr: Arany T o ld i ja ..........................................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
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Nénirt nyelv. Olvasókönyv utólag állapitódik meg.
Tipray-Sehuber: Magyar és német szótár

vászonkötésben...............................................4 '-  -
Történet. Baróti-Csánki: Magyarország története II .
Természetrajz. Szterényi: Növénytan........................................3 —
Mathematik«. Arany-Szíjártó: Algebra I. r ................................ 2'40
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