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A főgimnáziumi új épületrész fölavatása.
Mindjárt az iskolai év kezdetén, szeptember hó 7-ik nap

ján, d. e. 10 órakor lélekemelő ünnepet ültünk. Az ünnepély 
a régi tanári szobával kibővített, új, vasbeton menyezettel ellá
tott s újonnan festett díszteremben folyt le, a főgimnázium 
kormányzó tanácsa, a tanári kar, díszes közönség s a tanuló 
ifjúság jelenlétében. Az ünneplők közölt foglaltak helyet: Vay  
Gábor gróf, Szabolesvármegye főispánja, M ikecz D ezső  alispán, 
M á jerszky  Béla, polgármester, Siposs Béla  megyei főjegyző. 
F ejér Im re  megyei főügyész, K ovács Is tvá n  kir. táblabiró, 
E ck crd t K lek  kir. tanácsos, kir. pénzügyigazgató, dr. R osen 
berg E m il izraelita hitközségi elnök, S urány i Im re  szövet
kezeti vezérigazgató, L esch á k  A n ta l  m. kir. posta- és távirda 
főnök, s ezeken kívül az ifjúság és iskola számos barátja.

Az ünnepély a „Jövel Szentlélek Úristen“ eléncklésével 
volle kezdetét. Ennek bevégezte után P aulik  János  evang. 
lelkész a következő megható imát mondta e l :

Az első szó, mely e felékesített csarnokokban ajkainkon 
megcsendül, a te szent neved, nagy és örök Isten, mennyei jó 
Atyánk! Óh mert érezzük, hogy a te kegyelmed volt az, a mely 
minket idáig megsegített s egyedül a te kegyelmed adhat a szép 
kezdetnek szép folytatást.

Megilletődve s örömtől repeső szívvel nézünk körül e szent 
hajlékon, mely imé megnagyobbodva s új, ékes öltözékben áll 
előttünk; és lelkünk önkénytelenül a múltba száll vissza, ezen 
intézetnek igénytelen őséhez: az első „latin iskolához“, mely 
legelsőnek szolgálta e városban a magasabb tudományt, — óh 
és meghatottságunk még nagyobb, örömünk még kitörőbb, lát
ván azt, hogy mivé lett az elhintett mustármag az idők folya
mán, hogy imé milyen terebélyes fává növekedett az, a mely
nek ágairól ma több százakra menő ifjú szed évenként gyü-
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mölcsöt tudoinányszomjus lelke táplálására. — Oh nagy a te 
hatalmad, örökkévaló Isten, nagy a te kegyelmed, melylyel az 
emberekhez lehajolsz s a nemes törekvést támogatod ! Miként 
hajdan az ó-testámentomi próféta, céljához érve, emlékkövet 
állított segítő kegyelmed emlékjcle gyanánt: mi is emlékkövet 
állítunk fel a mai szent napon s örömittasan írjuk rá a hálás 
elismerésnek boldogító szavát: „Eben- Un ezer, m indedd ig  
segítségül volt n e k ü n k  n z Ú r!“ És hálával magasztaljuk 
jóságodat, hogy a mit az ősök buzgalma vetett, Te azt nem 
hagytad elveszni; a mit az ő serény kezük felépített, nem 
engedted romba dőlni; de sőt körülvetted oltalmazó kegyel
meddel, s tovább szítottad azt a tüzet, melyről ez intézet élet- 
tüzét vette, s oda fejlesztetted hogy az a pünkösdi szent tűz 
erejével hasson s új világot teremtsen a réginek helyén. Ez az 
új világ: a réginek helyén emelkedő ezen új hajlék, kívül és 
belül oly fényes, gondozóiban s gondozottjaiban, eszközeiben 
és hatóerejében oly igen meggyarapodolt gimnáziumunk, a mely 
széles körre árasztja áldott fényét s a magyar nemzeti köz- 
művelődésnek hű munkása volt mindenha.

Oh, Uram, érezzük, hogy a mi szavunk elégtelen elsorolni 
és meghálálni számtalan jótéteményeidet, melyeket velünk ez 
intézet körül éreztettél, azért porba omolva, reszkető ajakkal 
csak azt rebegjük: Áldott legyen az Úr, mert végtelen az ő 
irgalmassága; dicséret és dicsőség az ő szent nevének!

Nagy Isten! óh ölelj át minket továbbra is atyai karoddal! 
S a mint eddig vezetted, a mint eddig segítetted, a mint eddig 
áldottad ezt az intézetet: vezesd, segítsd és áldjad ezután is! 
A te akaratodra nyitja ki kelyhét a kis virág, a te akaratodra 
hoz és érlel gyümölcsöt. Emberi törekvésnek is sikert csak a 
Te áldásod adhat . . . S lehet-e áldás a munkán, mely nem 
a Te nevedben s nem a Te nevedért folyik?! . . .

Mert tudjuk, hogy nem lehet, azért azon hő fohászszal 
fordulunk Hozzád, hogy küldd el Szentlelkedet s töltsd ki azt 
bőséges mértékben ezen intézet tanáraira és tanulóira, hogy itt 
mindén szó és minden törekvés a Te országodat építse s annak 
igazságát keresse. Az emberi kéz által fényessé telt. ezen csar
nokokat tegye még fényesebbé az istenfélőiéin, minden bölcses-
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ségnek eme forrása és kiinduló ponLja, s ennek égi fénye melleit 
ápolhassák itten a földi tudományt, ezen becses eszközéi, út
mutatóját. és ékességét az emberi életnek. S az ifjú szíveket, 
a melyek itt okulást fognak keresni majd, tedd fogékonynyá 
annak befogadására s áldd meg egytől-egyig komoly törekvés
sel, magasbra vivő zenvedelemmel. Száz meg száz szü'ői kéz 
kulcsolódik össze imára, száz meg száz szülői kebel dobban 
meg az édes reménytől, mikor fiaik ez intézet küszöbét átlépik: 
óh ne engedd megszégyenülni e boldogító reményt, kegyelem 
Istene, — hanem harmatoztasd áldásodat az ifjú csemetékre, 
hogy azok gazdag gyümölcsöttermő fává növekedjenek szüleik 
s tanáraik örömére, ezen intézet díszére s hazánk javára!

És a kik ez iskol; bölcsőjét ringatták s szeretetteljes gond
dal kísérték minden lépéseit: a nyíregyházi evang. egyházat s 
nemes városunkat is áraszd el áldásaiddal, hogy állandó jólét
ben örvendhessen időtlen-időkig ezen szépen felnövekedett 
gyermeküknek, mely a műveltség terjesztésével igyekezett s fog 
igyekezni meghálálni a reá fordított gondot s áldozatkész támo
gatást. S fordítsd kegyes arcodat a magyar kormánynak azon 
tagjai felé is, kik felismerve iskolánknak e vidéken való nagy 
hivatását, anyagi és erkölcsi támogatásukkal siettek segítségére, 
hogy hovatovább mindinkább izmosodva, teljes erővel áraszt
hassa városunkra és megyénkre a művelődés fényiét, terjeszszc 
a magyar haza szeretetét s a magasabb eszmények iránt való 
lelkesedést. S érezze meg atyai áldásod boldogító malasztját 
ezen iskola párlfogósága, kormányzó tanácsa, tanári kara s 
minden igaz barátja is, a kik tudást és fáradságot, lelkesedést 
és áldozatkészséget hordtak ide oltárára, hogy elősegítsék viru- 
lását.

Őh Isten, itt állunk nemcsak egy iskolai évnek, hanem 
egy új korszaknak is a küszöbén, mely ködbe borúivá áll előt
tünk. S miként a százados múltnak küzdelmeiben a Te nagy 
nevedet látjuk ott ragyogni tűzoszlopként mindenütt, úgy a 
jövendőnek titkos homályából is ez integet biztatólag felénk, 
minélfogva R.eád támaszkodunk a jövőben is és zsámolyodhoz 
borúivá kiáltunk: Uram, maradj velünk! Áldd meg bejövete
lünket, áldd meg kimenetelünket; áldd meg kezdetét s áldd meg
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folytatását munkánknak! Oltalmazd iskolánkat minden jöhető 
veszedelemtől; támogasd a jövőben is törekvéseit, hogy az 
hovatovább mindinkább fokozódó erővel terjeszthesse az igaz
ságot a népnek felszabadítására s a Te szent nevednek dicső
ségére! Ámen. * **

Es immár megáldalak én is, te nemes Intézet, 
új korszakod küszöbén:

Az Ur áldjon meg és őrizzen meg tégedet!
Az Ur fordítsa reád az ő szent orcáját s le

gyen hozzád kegyelmes!
Az Ur óvja s virágoztassa falaid között a 

békesség, a szeretet szellemét és az igazság iránt
való szent lelkesedést 

Amen.
örökkön-örökké!

Az Úr Szentjeikének segítségül hívása és a szívet-Ielket 
megindító imádság elhangzása után az ünneplő gyülekezet 
örömkifejezései között, dr. M eskó L ászló , igazságügyi állam
titkár, főgimnáziumi felügyelő a következő megnyitó beszédet 
mondta el:

Dr. Meskó László főgimn. felügyelő beszéde.
M elyen t is z te l t  ünneplő  közönség!

K ed ves  ta n u ló ifjú sá g !

Szívem melegével üdvözlöm kibővített iskolánk ezen l'ol- 
avató-ünnepén az egyházak és hatóságok képviselőit s főgim
náziumunk barátait, kik hívásunkra megjelenni szívesek voltak, 
s arról tesznek bizonyságot, hogy a mi örömünk az ő örömük 
s a mi ünnepünk az ő ünnepük is. Örömmel jöttem ide és 
szakítottam meg rendes működésemet, mert úgy vagyok meg
győződve, hogy az igazságügy és a közművelődés két valóban 
rokon tere a hazafias, komoly munkásságnak, nemcsak abban, 
hogy az igazság végrehajtói vannak hivatva megvédeni a tár-



7

saüalom erkölcsi és anyagi javait minden jogtalan támadás 
ellen, hanem abban is, hogy elsősorban a kultúra teremtheti 
meg azokat a föltételeket, amelyek közt az igazságszolgáltatás 
sikerrel gyakorolható.

Mikor az 1888. évi január hó 0. napján főgimnáziumunk 
új épületének felavató-ünnepét tartottuk, Nyíregyháza város 
tanácsának megbízásából a város közönsége nevében mondott 
beszédemben igaz lelkesedéssel kívántam, hogy ez az iskola 
éljen, nőjjön és virágozzék az idők végtelenségéig, javára a 
társadalomnak és üdvére édes magyar hazánknak ! S a gond
viselés kegyelméből az elmúlt húsz esztendő bebizonyította, hogy 
iskolánk él, és pedig hasznosan él, mert hiszen számos köte 
lességtudó, munkás, sőt kiváló erőt nevelt a magyar társada
lomnak ; de nőtt is, még pedig olyan arányokban, aminőkre 
akkor nem számíthattunk, mert hiszen tanítványaink száma 
az elmúl, idő alatt 280-ról 508-ra emelkedett, vagyis majdnem 
megkétszereződött. Magyarán szólva tehát „kicsiny lett nekünk 
ez a ház“ s így kibővítéséről kellett gondoskodnunk Ez a 
munkánk sikerűit; de kellett is sikerülnie, mert minden tényező 
felismerte iskolánk hivatásának fontosságát s hathatós közre
működésével készségesen sietett támogatására.

Magának az építkezésnek történetét előadni főgimnáziumunk 
igazgatója lesz hivatva ; rám tehát nem hárul egyéb feladat, mint 
az, hogy mindnyájunk nevében hálás elismeréssel adózzam 
mindazok iránt, akiknek gondos munkája e mű befejezését 
lehetővé tette. Elmondhatom, hogy valóban minden tényező 
megtette a maga kö' lességét, s a mai napon ősi magyar szo
kás szerint jogosan ünnepelhetjük a kultúra terén való előre
haladásunkat.

Isten nevében felavatott s hivatásának megfelelően kibőví
tett iskolánk most már arra kötelez bennünket, hogy kötelessé
günket a jövőben is igyekezzünk minden irányban teljesíteni, 
és pedig a tanügy kibővített csarnokában még bővebb buzga
lommal s még nagyobb igyekezettel!

E tekintetben a tanártestületre továbbra is az a feladat vár, 
hogy az ifjúságot ezután is tiszta nemzeti szellemben oktassa 
és nevelje, úgy, hogy a m gyár nemzeti szellem ne csak az
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oktatás irányát hassa át, do magában a tanítás módszerében is 
megnyilvánuljon. — S ha itt fájdalommal emlékezem meg egy 
országos hírű tanárnak a tanárok közgyűlésében elmondott 
azon nyilatkozatáról, hogy a magyar középiskolák épen a ma
gyarság szempontjából nem állanak hivatásuk magaslatán: 
annál nagyobb örömmel jelenthetem ki, hogy főgimnáziumun
kat nem érhette ez a vád a múltban s bizonyára nem érheti 
a jövőben sem !

Különösen fontosnak tartom továbbá, hogy az iskola mun
kássága ne pusztán ismeretek nyújtására szorítkozzék, hanem 
a jellemképzés legyen főcélja és törekvése. — A középiskolák 
régebben talán hiányokat mutatnak a tanulmányok anyagában 
és rendjében, de bizonyos, hogy erre a kérdésre, a jellemképzés 
kérdésére, kiváló gondot fordítottak. S helyesen! mert hiszen 
az ész és szív összhangzatos fejlesztése teszi képessé az iíjút 
arra, hogy majdan nemes elhatározással éljen hivatása nehéz 
feladatainak s a közügyeknek és kellő akaratereje legyen közös 
nagy érdekek önzetlen munkálására. Csak úgy lehet tehát 
sikeres a tanítás, ha az emberi lélek szép tulajdonságait kifej
leszti, tökéletesíti, s nemcsak száraz ismeretek terjesztését, de 
a szív és lélek nemesítését tűzi maga elé.

De terád is fontos kötelesség vár, kedves ifjúság! A magyar 
szellem határozott ellensége mindennek, ami elvont; ne az le
gyen tehát főtörekvésed, hogy mások Ítéleteihez szolgamódon 
ragaszkodva pusztán emlékezőtehetségedet fejleszd ki, hanem 
az, hogy helyes megfigyelés és szemlélet alapján képes légy 
önálló gondolkodásra, önálló szellemi munkára. A múlt és jelen 
egyaránt azt bizonyítja, hogy ismereteink nagyrésze megsem
misül az idők folyamán, s régen elfelejtettük az aristost meg 
a logarithmust, amikor kedves tanáraink erkölcsi oktatásai, 
bölcs tanításai élénk emlékezetünkben maradnak, egész életünkre 
elkísérnek s nem egy nehéz feladat helyes megoldására képe
sítenek.

A középiskola ifjúságának az a hivatása, hogy mint a 
társadalom középosztálya, egyszersmind annak gerince legyen. 
Igyekezzél tehát arra, hogy erős, kemény, egyenes és hajtha
tatlan gerincre tégy szert. Nem az a férfi, aki minden viszony
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hoz mohón alkalmazkodva olyan, mint a könnyen hajlítható 
és megingatható nádszál, hanem az, aki lelismervén a tiszta 
erkölcsi elveket, s erőihez mért célok megvalósítását tűzvén 
maga elé, kötelessége teljesítésének tudatában bizton állja meg 
helyét s nemcsak magának és magáért, de másoknak és másokéi t 
is tud küzdeni és áldozni.

Múlt és jelen egyaránt tanúsítják, hogy „megnehezült az 
idők viharos járása felettünk“, s a nehéz időkkel csak úgy 
szállhatunk szembe, — haza, egyház s a társadalom iránt 
kötelességeinket csak úgy teljesíthetjük eredményesen, ha a 
tudás és jellem legyőzhetetlen fegyvereivel szádunk síkra küz
delmeink végcéljáért: a haza üdve és javáért!

A megjelent közönséghez s főleg a szülőkhöz is van né
hány szavam s egy kérésem, s ez az, hogy támogassák az 
iskolát teljes erejükkel nehéz feladata teljesítésében. Az iskola 
csak elveti a magot az ifjú fogékony szívébe, annak gondozása, 
a fejlődő csemetének a fenyegető veszedelmektől való megóvá
sára a szülők és a társadalom vannak hivatva az iskola támo
gatásával s főleg jó példaadással. A társadalomnak nem szabad 
lerontania azt, amit az iskola épít; sőt az a kötelessége ön
maga s a jövő nemzedék iránt, hogy a templom s az iskola 
mellé állva, meleg érdeklődés buzgólkodjék a tanítás és nevelés 
s i k érén ek előmozdításán.

Végül legyen szabad főgimnáziumunk nevében hálás köszö- 
netet mondanom mindazoknak, kik az építés ügye körül buz- 
góan fáradoztak. Kiemelem ezek közül elsősorban az építő- 
bizottságot, s tagjai sorából pedig helyettesemet Marlinyi József 
volt igazgató urat, az ügyek előadóját Leffler Sámuel igazgató 
urat s lankadatlan buzgalmu jegyzőnket Dr. Vietórisz Józsefet. 
Iskolánk részéről különös elismerésre méltó tevékenységet fej
tett ki még s hálánkra vált érdemessé Barzó Mihály építész úr, 
aki szakértelmével s bő tapasztalataival nagyban előmozdította 
építési ügyünk sikerét.

Adja Is te n , hogy főg im názium unk  m indenkor az  
ism éi e tek  bőséges forrása, n em es je llem e k  képzője s az 
igaz haza fiság oltára legyen !
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Majd Leffler Sámuel főgimn. igazgató olvasta fel

„Adatok isko lánk  fe lé p íté sé n e k  tö rténe téhez“ című
értekezését, így:

Ünneplő G y ü le k e ze t!

Azt hiszem, hogy helyesebb ösvényre alig léphettünk volna 
ma, midőn egy emberileg befejezett művet a közhasználatnak 
a jelen ünnep folyamán átadunk, mintha legelső helyen szívünk 
mélyéből fakadó hálaimával emelkedünk fel a mi jó Istenünk
höz, aki fáradságos, hosszú munkálkodásunkat megáldotta, 
létrehozásában kegyelmesen támogatott.

Létrehozta nem ugyan a „teremtés“ „legyen“ szavával 
hanem a napról-napra teljesített szorgos munka kitartó fárad
ságával; létrehozta azoknak a vezető férfiaknak bölcseségévcl, 
fáradságot nem ismerő kitartásával, akiket ez idő szerint ez 
alkotás létrejöttében eszközeiül választott és rendelt k i; létre
hozta a magyar állam kormányának támogatásával, a mely jó 
lélekkel belátta azt, hogy e népnek, Nyíregyháza város és 
Szabolcsvármegye népének feltétlenül szüksége van ezen intézet 
működésére, a tudomány, közművelődés, felvilágosodás terjedése 
végett, hogy annak munkásai az istenfélelmet, erény- és tiszta 
erkölcs magvait az ifjúság lelkének jól megművelt talajába be- 
üllessék és a je le n  ko rn a k  a világpolgár súgót h ird e tő  s 
üres je ls z a v a k  után kapkodó  á ra m la ta  ellen törve, az 
őseinktől örökölt tiszta, igaz honszerelem lobogó lángját gyújt
sák fel, élesszék, ápolják az ifjúság zsenge szívében.

Magasztos eszme járja be napjainkban a levegőt: „F ejlesz
ten i k e ll a m agyar n e m ze ti  ön tuda to t, a n e m ze ti  esz
m é t és a n n a k  részére k e ll  m eg n yern i m inden egyes h á t  
a h a zá n a k “. Jól ismerem ez iskola keletkezésének körülmé
nyeit s nyíltan vallom és hirdetem, hogy az alapító jelesek 
lelki szemei előtt is e nagy cél megvalósítása lebegett. Mert az 
idegenből ide települt földnépének nyelve tót volt ugyan, de 
érzése magyar . . .  és a távolról izgató nyelvrokon erők kárt 
okozható befolyásának el'ensulyozása végett kellett e tudomá
nyok csarnokában hatalmas védbástyát emelniök.
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Ezt az iskolát a nemzeti szellem teremtette, a nemzeti 
szellem tartja fenn . . . s a nemzeti szellem szolgálatában állva 
teljes erejével, odaadó hűséggel teljesíti magasztos hivatását.

Megérdemelte minden időben, megérdemli a jelenben is, 
hogy bármily nagy áldozattal létrejött „új csarnokban“ vé
gezze áldásos munkáját!

Feladatom, ünneplő gyülekezet az, hogy az isteni kegyelem 
megsegítő erejével létrejött ezen műnek megvalósulását, a munka 
lefolyását röviden ismertessem; kérem a mi örömünkben osz
tozni megjelent ünneplő gyülekezetét, ne essék terhére a tör
téneti száraz adatok elősorolásának meghallgatása.

* **
1887-ben a felvett n y ilvános  tanulók száma 19(5, 1897-ben 

már 417-re emelkedett; ettől kezdve a belépők száma oly arány
ban nőtt, hogy minden jogosult jelentkező be sem juthatott 
ez iskola falai közé, mert csak annyi ifjút vett fel az igazgató, 
a mennyit az egészségi- és paedagogiai követelmények kockáz
tatása nélkül el lehetett helyezni. A múlt tanév végén ez a szám 
már az ötszázat is meghaladta.

Az az épület tehát, mely Nyíregyháza város közönségének 
nagylelkű és bőkezű adományából emelkedett a messzejövő 
számára, a tanulók befogadására szűknek, a tervbe vett pár
huzamos osztályok elhelyezésére pedig teljesen elégtelennek 
bizonyult.

A kormányzó tanács számot vetett az iskola anyagi hely
zetével, figyelembe vette azon tényezőktől nyerhető támogatást, 
a melyek eddig is lehetővé tették iskolánk fennállását és kifej
lesztését, arra határozta el magát, hogy a kor igényeinek a 
haladó város szükségletének megfelelő, a tudományos műveltség 
terjesztésére megkívánt minden eszközzel rendelkező új iskolát 
emel.

Bölcs előrelátással már előbb megvásárolta ugyan a kállai- 
utca részen fekvő szomszédos házas telket, de még ennek fel- 
használásával sem gondolta az új építkezést oly arányban meg
valósíthatónak, a mely hosszú évtizedek során minden irányban 
kielégítse az igényeket.



Egy minden ízében egészséges terv kivitele képezte az iskola 
kormányzatának és a taniigybarátainak legfőbb törekvését. Az 
lett a jelszó, hogy meg kell válni a mostani épülettől, a hatal
mas bőkezű pátronushoz, városunk közönségéhez fordulni újra, 
hogy hasítson ki a rendezés alá kerülő u. n. érkerti részből, 
melyet ma Károlyi-térnek nevezünk, egy megfelelő területet s 
ott emeljük az új épületet a messze jövendő számára. Ez volt 
az új építkezés kiinduló pontja.

Hogy ezen egészséges tervét megvalósíthassa, felajánlotta 
iskolaépületünket a pénzügyminisztériumnak megvásárlás végeit 
hogy abba csekély átalakítások eszközlésével a helybeli pénz
ügyi hatóságok nyerjenek elhelyezést.

Az ajánlatot a magas kormány 1900. évi november hó 
20-án S2G53 sz. a. kelt leiratával elutasította.

A tanács nem tudott megnyugodni a miniszter határoza
tában s egy küldöttséget vezetett dr. Meskó László fogúim, 
felügyelőnk a miniszter úr színe elé, — melynek tagjai Bcncs 
László polgármester, Májerszky Béla egyházi felügyelő, Geduly 
Henrik lelkész és a küldöttség által csatlakozásra felkért dr.
Mezőssy Béla országgyűlési képviselő, -  - hogy közvetlenül az 
élőszó erejével világosítsa fel azon előnyökről, melyek az átvétel 
következtében úgy a pénzügyi kormányzatra, valamint az isko
lára egyaránt hárulnának. A miniszter úr 1901. január 17-én 
a küldöttségnek adott válaszában kiemelte, „hogy a felajánlott 
épületnek megvásárlásától elvileg el nem zárkózik, sőt, ha a 
közérdeket több irányban szolgálhatja, — úgymond, — ez neki 
is örömére szolgál“ s rövid idő alatt leküldte hozzánk Czobel 
Lajos műszaki tanácsos személyében a maga szakközegét, kinek 
informátiója értelmében az átadás lehetősége meghiúsult.

A tanács nem resignált! Erélylyel, buzgósággal látott hozzá 
az épület kibővítését célzó törekvésének megvalósításához.

Itt e helyen kellett tehát megmaradnunk s a telek kibőví
tése céljából sikerült a nagykállai utcai részen az u. n. Ungerleider- 
léle házas belsőséget tizennégyezer koronáért megvásárolnunk 
s ezen szerencsés vétel folytán olyan terület birtokába jutnunk, 
amelyen tervünket sikerrel megvalósíthattuk.



Miulán a véleményes-javaslat-télelre felhívott, tanártestület 
úgy a tantermekre, valamint a könyv- és szertárakra, torna- 
csarnok, egyéb mellékhelyiségek, szolgalakás )kra vonatkozó je
lentése elkészült s az 1901. évi március 25-re Nyíregyházára 
meghívott Álpár Ignácz műépítész a helyszíni szemlét megej
tette . . . .  a tanács által előállítandónak kijelentett építkezési 
programmal megismerkedett: az épület tervét s a költségvetést 
rövid idő alatt el is készítette.

Ezzel a tervvel, — mely a párhuzamos osztályok (I —IV.) 
befogadására szánt helyiségekkel is rendelkezett, — kopogtattunk 
be a nmeit, vallás- és közoktatásügyi minisztérium ajtaján. 
Kérelmünk, — az 19J1. évi december 22-én 41194. sz a kelt 
leirat szerint meghallgatásra nem talált. Egyenesen el kellett 
ejtenünk a párhuzamos osztályok befogadására szánt helyisége
ket, mert azok fentartásához a szükségelt államsegély feleme
lése megtagadhatott.

Ilyen körülmények közölt, eszközök hijján, sok fennálló 
nehézség elhárítása előtt állva, a kisebbhilüek félbehagyták volna 
a nemes feladat megoldását, De az akkor újjáalakított tanács, 
— élén az ő lelkes, időt, fáradságot nem kímélő, k ita r tá s t  
nem sajná ló  le/ügyelö jének buzd ítá sára , — kitűzött cél
jától el nem tántorodott: folyamodott ismét a magas tanügyi 
kormányhoz, most már csupán oly mérvű beruházási állam
segély engedélyezése iránt, melyből p ó tép ítke zé s  útján a redu
kált épüleltervezet alapján az iskolai épületben fennforgó hiányok 
pótolhatók legyenek.

Minek soroljam itt fel azt az odaadó tevékenységet, melyet 
egyes bizottságok, maga a végrehajtást cszközlő kormánytanács 
és tanári kar kifejtettek a vezető lelkesek példája nyomán . . . 
minek írjam le azt a törődést, melyet az államsegély engedé
lyezése érdekében személyes informátiók eszközlése idején ismé
telten átéltek: . . . végre 1903-ban a kitartó kérelemnek meglett 
az az eredménye, hogy a döntő tényezők részéről ígéretet 
nyertünk, miszerint a százhúszezer korona beruházási állam
segély az 1904-ik évi állami költségvetés előirányzatába föl
vételik.
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Eme tervszerű és lankadatlan közbenjárásnak kell betud

nom azt, hogy ez ígéret megvalósult s az összeg az 1904-iki 
állami költségvetés keretében már tényleg felvétetett.

A nmélt. vallás- és közoktatásügyi miniszter ur által 11904/1904. 
sz. a. engedélyezett, illetőleg a törvényhozás által folyóvá tett 120000  
kor. beruházási összeget törlesztéses •kölcsönképen a „Pesti Magyar Ke
reskedelmi Banktól“, ennek 14496/1904. számú ajánlatában kimutatott 
feltételek alatt vette fel a Tanács.

Eszközök birtokában a kivitel felé siető léptekkel, lelkese
déssel haladtunk előre.

Az építkezés keresztülvitelére a Tanács a maga kebeléből 
végrehajtó bizottságot küldött ki; az épületterveket újból bírálat 
és szigorú vizsgálat alá vetette, a pályázatot meghirdette, mű
szaki tanácsadóul és ellenőrzőül Pavlovits Károly akkor még 
helybeli építészmérnököt kérte fel; a beérkezett két pályázó 
közül 190Ö évi május hó 9-én tartott ülésében idősebb és 
ifjabb Király Sándor helybeli építőmesternek ajánlatát fogadta 
el, kik az összes építkezés keresztülvitelére vállalkoztak.

Az összépítkezés részletei ezek:
a) A főépület szárnya a két szomszédos telek utcai hosszá

ban 96912 kor. 43 fill, értékben.
b) A tornacsarnoknak — akkor még így állott a mi szá

mításunk — kibővítése 2479 kor. 97 fill, árán
c) A pedellus lakásokért 2318 kor. 48 fill, a rendelkezésre 

bocsátott régi anyagokból.
d) A játéktéren emelendő épület 3498 kor. 02 fill.
e) Végül a régi épület megfelelő átalakítását is ideértve, 

összesen 105 208 kor. 90 fill, ellenében.
A szerződés szövegét az építkezési bizottság 1905. évi 

június hó 14-én tartott ülésében állapította meg s ugyanezen 
napon tartott tanácsülés azt határozatilág elfogadta.

A megvásárolt szomszédos két telek lakóházainak lebontása 
nyomban megkezdődött; a törmelék-romok eltakarítása után az 
új épületrész a lapkövé t 1903. é v i  a u g u sztu s  hó 17-tl/kén  
te tté k  le a m u n k á s  k ezek !

Lassan, igen lassan indult meg és haladt előre a munka 
azon nehézség miatt, mely annak útjában állott. A folyton
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zavargó munkások szakadozva dolgoztak, elégedetlenkedtek 
ravaszul felizgatták még a fuvarozást és napszámos munkát 
teljesítő egyéneket is s a vállalkozás kárára sikerült a fel búj- 
togatott tömeget érdekeik előmozdítására szövetségesekül magok
hoz fűzniök.

Aggodalom fogta el az ügy barátait, mindnyájunkat. Végre 
mégis az akadályok elhárítása után 1905 évi december hó 
közepére — az enyhe tél kedvezése mellett — tető alá kerül
lek a 49 és fél méter hosszú emeletes épület utcai részének 
főfalai

Hátra volt még a régi iskolaépület helyére emelendő udvar 
felőli építkezés; ennek lebontása 190G. május hó 1-től június 
9-ig tartott és pedig éppen abban az időben, midőn az egész 
tanuló ifjúságnak és tanítóiknak a tanév befejezése előtt a leg
nagyobb csendet igénylő munkát kellett végezniök.

Az eleven ifjúság fegyelmezettsége mellett tanúskodik az, 
hogy annyi rom és zűrzavar között semmi baleset sem fordult 
elő. Velünk volt az Úr oltalmazó jobbja . . .  és mi mindannyian 
örömmel tűrtünk és szenvedtünk a most inár bekövetkezett 
szebb jövő reményében.

Föl kell említenem itt e helyen, hogy a főépülettel ugyan
azon időben készült el a játszótéri csarnok is; hogy a múlt 
évi nagy szünidő alatt dőltek romba a 18 év óta fennálló 
udvari tornacsarnok falai is és a Tanács bölcs intézkedése 
folytán egy újnak, célszerűbbnek engedtek helyet.

* **
Az új helyiségek belső berendezése komoly gondunk tár

gyát képezte mindnyájunknak. A kormányzó tanács nem kiméit 
és nem kiméi semmi áldozatot, hogy a szakvélemény alapján 
felhozott minden igényt kielégíthessen.

Tágas, szép udvart létesített, azt többszörösen elágazó 
alsó csatornákkal látta el; büszkén mondhatom el, hogy kevés 
tanintézet ifjúságának van alkalma ily tágas, belső területen 
üdülni az óra szünetek alatt, mint a mi fiainknak.

* *
*
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Már-raár azt hittük, hogy a nagy munka be vau fejezve, 
midőn ez év tavaszán egy újabb hiány pótlásának szüksége 
merült fel. Szakemberek állapították meg azt, hogy e díszterem 
menyezele beomlással fenyeget! Nyomban intézkedtünk annak 
lebontása, majd vasbeton szerkezettel új menyezetének leendő 
felépítése és kifestése iránt.

Ezen munka is készen áll Isten segítségével, jóllehet csak 
alig egy-két, nappal ezelőtt költözött ki az utolsó munkás 
falaink közűi.

Azon reményemnek adok kifejezést most már, hogy a még 
ilt-ott mutatkozó hiányokat mihamar pótolnunk sikerül s ekkor 
megpihenve a hosszú, fárasztó munkától, zajtól és kellemetlen
ségtől, keitős igyekezettel teljesitheti majd a jókedvű ifjúság és 
komoly tanító testület a maga nemes hivatását!

Most midőn idáig jutottunk, hogy az egész alkotást bízvást 
átadjuk a közhasználatnak, álljunk meg egy pillanatra, nézzünk 
körül és hajtsuk meg az elismerés lobogóját azok előtt, akiket 
megillet!

A magyar tanúlóifjúságnak, ez iskola tanártestületének, 
Nyíregyháza város egész társadalmának hálás köszöneté száll 
azok felé, akik e mű létrehozása körül érdemeket szereztek!

Az ágostai hitv. evangélikus egyház erkölcsi támogatása, 
az alapvető munkánál Nyíregyháza város közönsége, mind a 
két erkölcsi testület vezérlő fiainak odaadó hűséges munkás
sága . . . ezek között a főgimnáziumot kormányzó tanács, s 
annak kebelében a végrehajtást eszközlő építő-bizottság tagjai 
azok, akik előtt hálánkat kell ma kifejezésre juttatnunk. De, 
távol legyen szavaimtól a hízelgésnek bármely halvány színezete, 
az igazságnak hódolok csupán, midőn kijelentem, hogy a kor
mányzó tanács és végrehajtó bizottság élén főgimnáziumunk 
lelkes felügyelője, dr. Meskó László igazságügyi államtitkár úr 
Öméltóságának iskolánk kifejlesztése, magasra emelést1 körül 
szerzett kitűnő érdemeit eléggé méltányolni gyengének érzem 
csekély voltomat . . . továbbá a felügyelői tisztben őt helyet
tesitő, az Urban immár elköltözött Bencs László emlékének 
áldozom igaz bcnsőséggel, a jelenben pedig Martinyi József 
érdemekben gazdag, kiérdemült igazgató iránt van telve szívem
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és szívünk a megérdeinlett hála érzelmeivel. Mindenkor híven, 
lelkesen teljesített szolgálataikért, igazi protestáns buzgalommal 
végzett önzetlen munkájukért fogadják az élők mindnyájunk 
háláját, köszönetét!

Szíves és készséges örömmel tolmácsoljuk ma a magyarhon 
közoktatásügyét vezető kiváló férfiak előtt is hálás köszönetünket, 
kik, mint az állam képviselői, nagy segédeszközökkel rendel
kezhetnek ugyan, de ezen segédeszközök forrásának megnyitása 
az ő bölcs belátásuktól és a haza javára tett intézkedéseiktől 
függvén, az ő elévülhetetlen érdemük egyes helyeknek, intéz
ményeknek a kellő időben való támogatása s ezáltal a hazai 
kultúra célirányos fejlődésének előmozdítása

Végül legyen szabad kijelentenem, hogy e díszes épület 
falai hasztalanul állnának, ha nincsen „lélek“ bennük! A 
szellemi munkások képezik lelkét ez intézetnek, az ő éber mun
kájuk teremt lelket, életet e holt falak között! Amint híven 
teljesítik kötelességüket, lankadatlan buzgalommal, odaadó jó 
kedvvel, az ifjúság őszinte szcreletével nevelik a gondjaikra 
bízott ifjúságot, ha nem tekintik, — amint soha sem tekintet
ték, — embernevelő magasztos állásukat „hivatalnak“, hanem 
a legnemesebb, a haza javát szolgáló szent „hivatásnak“ : akkor 
századok viharai sem döntik le ez emberkéz-rakta falakat, s a 
közlük élő lélek munkája üdvös eredmények szülője leend.

Ezen előadás után dr. Vielórisz József főgimnáziumi tanár 
szavalta el ez alkalomra írt költeményét:

Az ifjúsághoz.
Hiába küzd rendíthetetlen,

S uralkodik győzelmesen:
Elvesz a nép, ha műveletlen,

S meg nem marad még híre sem. 
Az ősi fegyvert rozsda marja,
A hősök hamvát por takarja ;

De új életre kél nyomán 
A tiszta hit s a tudomány.



A tiszta hit létünk kovásza, 
Üdvösségünknek záloga;

A  tudomány lelkünk fohásza,
Mely öntudattal száll oda.

Mily áldás, hogyha összeférnek,
S  mily átok, hogyha rossz testvérek! 

Egymással boldogítanak,
Egymás nélkül üres szavak . . .

Jöjj hát e helyre jó reményben 
Hazám virága, ifjúság :

Áldott, ki jö az Úr nevében,
S epeszti égő szomjúság.

Itt mindig tárt karok fogadnak, 
Kincset s erőt gyüjthetsz magadnak, 

Kincset, élöt a sírban is,
S erőt, amely magasba visz.

A legfőbb nagyság, legfőbb jóság 
Nem lesz csupán csak sejtelem : 

Mint eleven, fényes valóság 
Sugárzik által lelkeden.

Nem lesz a kezdet titkot rejtő,
Nem lesz a vég kétségbeejtő, —

Az élet célja földerül,
Ha ö t vallód vezéredül.

Feltárul itt a nagy természet 
Csodája mind elméd előtt,

S  bizton, mert nyitott szemmel nézed 
A mindenütt ható erőt:

Föld mélie és menny boltozatja 
Zárait mind lepattogtatja,

S  megtudod, hogy bár végtelen, 
Szolgánk lehet minden elem !

Feltárul i t t : mit tett az ember 
Oly sok-sok ezredév alatt,

Hogy kézzel-ésszel, küzdelemmel 
Miért bukott, miért haladt.

A múltnak minden tanulsága 
Kész fegyver új, meg új tusára,

S  ha nincs meg ez a fegyvered, 
Még önmagad sem ismered.
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Feltárul itt a szív világa,
Mind ami szép, jó és igaz,

Nemes lélelc nemes virága:
Testvériség, részvét, vigasz.

Költő dalában, bölcs szavában 
Amennyi tűz, amennyi láng van,

A tiszta et köles útjain 
Szebb, boldogabb hazába int.

Feltárul itt száz édes emlék,
Mely e csodás földhöz ta p a d : 

líüvös nyelv zengi hő szerelmét,
Mely jöltámiszt halottakat.

Az őserénynek, ősi bűnnek 
Példái mind szemedbe tűnnek,

Egyik lesújt, másik emel.
De sohase csüggesszen e l !

S feltárul itt a föigazság:
Áldozz bár mindent, hogyha kell —

Tovább e hon csak a szabadság 
Küzdelmes útján juthat el.

Csak egy élet j ó : érte élni,
Csak egy halál szép : harcra kelni 

Mindenkivel künn és belül,
K i rája törne hűtlenül.

Fel hát a méltó küzdelemre,
Vértezd magad s álld meg helyed!

Mindannyiunk féltő szerelme 
Kíséri, óvja léptedet.

Oldd meg sarud e szent küszöbnél,
S légy férfi majd, ha elköszöntél;

Halld meg hivó s búcsúszavát,:
Szeresd e drága, szép hazát!

Az ünnepel a gyülekezet. „Erős várunk az Úristen* lelkes 
eléneklésével fejezte he.

2*



A főgimnáziumi épület leírása.
AJ Történeti előzmények.

Az iskolahelyiség kérdése kétségtelenül egyik legfontosabb 
tényezője a tanítási és nevelési eredmény sikerének. Az egészség, 
jó rend és kényelem szempontjainak szerencsés találkozása szük
séges oly helyiséghez, melyben a tanuló jó nehanyadmagával, 
tehát nagyrészben kedvezőtlen viszonyok közt, napról-napra több 
időt tölt el, mint ott, ahol alszik; ennélfogva természetes kö
telessége minden iskolafentartó hatóságnak, hogy a haladó 
kornak megfelelő módon igyekezzék gondoskodni úgy tanítvá
nyainak, mint tanítási eszközeinek kellő elhelyezéséről.

Hogy a régi iskolaépületek sokszor a célszerütlenség, nem 
ritkán a szegénység bélyegét viselték magukon, s hogy csak 
lassú fejlődéssel jutottak és még most se mindenütt, a mai kor 
követelményeinek színvonalára: arra számtalan példát hozhat
nánk fel, de talán egyet sem oly szemléleteset, mint amilyen 
a mi iskolánk helyiségeinek, ne mondjunk többet, csak félszá
zados története.

Amikor ugyanis egyházunk közgyűlése, amint az iskolánk
nak a millenniumi ünnep alkalmából írt történetében olvasható, 
1860-ban azt határozta el, hogy Nyíregyháza város alapítvá
nyából megnyitja az 1. és II. gimnáziális osztályt, helyiségül 
azt a házat jelölte ki (ma Iskola-utca, 12. sz.), mely 1807-ben 
épült ugyancsak az ág. h. ev. egyház által alapított u. n. 
professzori magasabb iskola számára, s mely egy tanteremnek 
s egy tanár lakásának adott helyiséget,

A II. III. IV. osztályt az előbbi épülettel csaknem szemben 
fekvő Szénffy Zsigmond-féle házban helyezték el, s csak 18G5-ben 
gondoskodott az iskolai tanács az eredeti régi épületnek oly 
módon való átalakíttatásáról, hogy az algimnázium összes ősz-

II.
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tályainak befogadására alkalmas legyen s így megszűnjenek 
azok a hátrányok, melyek a különböző épületekben való elhe
lyezéssel járlak. De még így is elképzelhető, mennyi akadállyal 
kellett a tanításnak megküzdenie, mikor az összes fölszerelés 
a tantermek hiányos bebútorozásából s nehány szemléltető 
eszközből állott, s a tanárok részére külön helyiség egyáltalá
ban nem volt.

1873-ban az V. VI, osztály megnyitásának ideje is elkövet
kezvén, új helyiség vált szükségessé, s javarészben társadalmi 
áldozatkészségből oly épület és telek birtokába jutottunk, mely 
kellő átalakítással és berendezéssel nemcsak a pillanatnyi szük
ség kielégítésére, de a továbbfejlesztésre is alkalmas volt. Ez a 
Kállai-utca 1056— 1057. sz. 1900. m2 telek, melyen főgimná
ziumunk jelenlegi épülete is áll. Ma is kellemesen emlékezünk 
vissza ennek az udvarnak árnyas fáira, melyek természetszerű
leg áldozatául estek az elkerülhetetlen továbbfejlődésnek.

Mikor aztán 1886-ban államsegéllyel a "VII. osztály meg
nyitása is lehetővé vált, iskolánk fenntartó-testülete tetemes 
áldozattal s különösen Nyíregyháza városának újabb segítségé
vel új hajlékot emelt a gimnázium régi épülete elé, melyet 
két tanárnak lakásul adott át. Ezen új épület részletes leírása 
egykorú Értesítőnkben olvasható.

Iskolánk különleges helyzete s egyre erősbbödő jó hírneve 
úgy hozta magával, hogy a hosszú időkre tervezett épület alig 
egy évtized múlva ismét szűknek bizony ült, s így megint abba 
a helyzetbe jutottunk, hogy szaporítani és bővíteni kellett he
lyiségeinket, ha alkalmassá akartuk tenni az igen nagy szám
ban jelentkező ifjúság, továbbá könyv- és szertáraink befoga
dására. Hosszas előkészítés után az 1904. évben sikerült építési 
államsegélyt kapunk, s ennek, valamint e célra fordítható tőké
inknek felhasználásával a réginek tervéhez simuló új épületün
ket Isten segedelmével felépíthettük s a tanügy szolgálatára 
átadhattuk.

13) A z épület leírása.
Mai épületünk a város egyik igen forgalmas utcájában, a 

Kállai-úton, foglal helyet. A teleknek alakja nem mondható épen
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a legideálisabbnak, mert tört szabálytalan hétszöget mutat. A 
telek területe 1483 □  öl, Kállai-utcai szélessége 88 88 méter, 
melyet a gimnázium homlokzata teljesen betölt. A telek déli 
végében van a tornacsarnok, a gimnáziumi épület keleti végé
hez kapcsolódik a szintén különálló pedellus-lak. Az egész tel
ken tehát csak e három épület foglal helyet, úgy, hogy a fel- 
maradt terület szép tágas udvart, játszóhelyet biztosit a nagy
számú tanúlóifjúságnak is.

A telek, melyen a gimnázium épülete áll, teljesen zárt. A 
Kállai-utca felől maga az épület főteste húzódik; az épület, 
egyik szárnya az u. n. Gimnázium-közbe nyúlik be. Innen egy 
230 m. magas és mintegy 62 m. hosszú téglakerítés, majd a 
tornacsarnok és a szomszéd házak képezik a határt.

Az egyemeletes épület főhomlokzata kissé éjszak-kelet felé 
a Kállai-utcára néz, 88-88 m. hosszú és 12' 11 m. magas. Az 
épület renaissence stílusban épült; újabban hozzácsatolt része 
teljesen ugyanilyen kivitelű, még pedig ugyanazzal a tagolással, 
úgy hogy jelenlegi alakjában és formájában teljes egészet mutat. 
A hozzáépítést legfeljebb a régi és új rész között a telek vona
lának enyhe törése teszi alig észrevehetővé. Nagy kár, hogy 
ilyen hatalmas épület, utcába zárva nem nyújt áttekinthető 
képet s monumentális volta sem érezhető teljesen. Tagadhatatlan 
azonban, hogy az épület hosszához nincsen a legmegfelelőbb 
arányban magassági mérete s e miatt lúl laposnak és ein y új - 
tolinak látszik. Segit azonban ezen az épületnek két kiemelkedő 
része, mely a hosszú épület egyhangúságát kellemesen tagolja 
és szebbé teszi.

A 88‘88 in. hosszú főhomlokzat két, egyenként 17'GO m. 
hosszú, 1306 m. magas kiugrással van tagolva; ezeknek 
szimmetrálisaiba esik a bejáró két főkapu. A földszinti részen 
mind a két kiugrás durva kőosztású s a kapuk két pillér közölt 
íves záródásúak. A két kiugrás emeleti része öt-öt hatalmas 
ablakkal van tagolva, melyeket szintén kisebb pillérek között, 
íves zárúlék kapcsol. Az egyik a gimnázium dísztermét, a másik 
pedig a rajztermet foglalja magában.

A homlokzat földszinti részét az emeleti résztől enyhén 
kiugró párkány választja el, míg az emeleti részen erősen ki
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ugró stilszerű konzolokkal diszitett főpárkány fut végig, mintegy 
elválasztva az épületet az eternit palival fedett tetőtől. A hom
lokzat többi része egyszerű kő-beosztású. A rajta lévő ablakok 
szögletesek s kevés párkánydísszel vannak ellátva. Az egész 
homlokzat egyszerű tagolásával, mely kerüli a sok és dús ékít
ményt, hatalmas méretű ablakaival s két hatalmas bejáró 
kapujával monumentális hatást kelt a szemlélőben. A két ki
ugrás között a főpárkány alatt lévő falszalagon foglal helyet az 
intézet neve: „Ágostai hitvallású evangélikus főgimnázium.“

Az épületbe, annak főhomlokzata felől két nagy, egyenként 
300 m. és 2'50 m. széles kapun juthatunk b e ; a kisebb 
méretű előcsarnokokból jobbra és balra nyílnak a folyosók. A 
folyosó az épületnek egész hosszában, sőt annak a Gimnázium
köz felé eső részén is végig fut. Kellő távolságban hatalmas 
ablakok világítják meg ezen 2‘35 m. széles folyosót.

Az udvar felől három ajtón keresztül juthatunk az épü
letbe, mely ajtók közűi kettő a főhomlokzatban helyt foglaló 
két kapunak felel meg, míg a harmadik a szárnyépület kijá- 
rásáúl szolgál az udvar felé.

Az épület régibb és új része alatt foglalnak helyet a 
pincék; az új részben épült pincékhez az egyik lépcsőjárat alaLl 
lehet bejutni, míg a régi épület alatt lévőhöz az udvar felől 
van a bejárat. Mind a kettő az intézet céljait szolgálja s fa és 
szén elhelyezésére szolgál. A két főbejárónak irányában foglal
nak helyet a lépcső' íratok; ezek közűi az új részben épült 
lépcső °2 60 szélességű, egykarú s két tagban vezet az emeletre. 
A régi részben épült lépcső 200 m. széles és háromtagú; 
először kétkarú,, majd a pihenő után jobbra és balra forduló 
cgy-cgykarú. Mindkét lépcsőház díszesen van kifestve. Ezen 
lépcsőjáratokon juthatunk fel az épület emeleti részébe, melyben 
a földszinten helyet foglaló folyosókhoz hasonlóan terjed az 
emeleti folyosó is.

A folyosókról nyílnak az illemhelyek ajtói is. E célra az 
épület középső részén az udvar felől úgy a földszintnek, mind 
az emeletnek megfelelő kiugrása van az épületnek s részben 
ebben, részben még az új lépcsőfeljárat mellett vannak az 
illemhelyek.
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Lépjünk be most. már az épületbe az annak új részében 
épített kapun. A folyosón balról jobbra menve találjuk az egy
ablakos, vasajtós, 23‘84 m- területű irattárt (&.) Mellette foglal 
helyet egy háromablakos, 82‘SO m2 területű tanterem, jelenleg 
az I. osztály tanterme. (08.) Ezek után az épület kiugró része 
következik, mely két kétablakos, egyenként 53 59 m2 területű 
tantermet, (<2 . és 3).) és az ezeket középen szétválasztó be- 
járóíolyosót foglalja magában. Majd újra egy háromablakos, 
80-00 m2 területű tantermet találunk, mely jelenleg a VI. osz
tály tanterme. (<§.) E mellett van egy kétablakos, 47-80 m2 
területű u. n. közös tanterem, (S\) melyben vallástani órák tar
tatnak. Folytatólag az intézet egyik legnagyobb tanterme követ
kezik, (á.) egy háromablakos, 94 60 m2 területű helyiség, mely 
a III. osztály jelenlegi tanterme. Most az épület másik kiugrá
sához értünk ; ez szintén a szimmetriához alkalmazkodva, a 
a másik kiugráshoz hasonlóan két kétablakos, egyenként 56\56 
m2 területű helyiséget, (JC. és 3.) továbbá a bejáratot foglalja 
magában Az egyik (Jf.) a gimnázium zeneterme, itt nyernek 
oktatást a zene több ágában az önként jelentkező növendékek, 
a gimnázium ifjúsági zenekara szintén itt tartja gyakorló óráit. 
A másik hasonló méretű s a bejárat jobb oldalán lévő (3.) 
terem, a tanári szoba. Az eredeti terv szerint ez a helyiség az 
emeleten kapott volna helyet, de az elrendezkedés után, mivel 
a földszintre jutott a tantermek nagyobb része, *a növendékek 
ellenőrzése céljából is helyesebbnek bizonyúlt, hogy a tanári 
szoba is a földszintre kerüljön. A tanári szoba mellett van még 
egy háromablakos, 66 96 m2 területű tanterem, (df.) mely a 
jelenlegi VII. osztály terme. E tíz helyiség az épület főhomlok
zatának földszinti részét foglalja el. Az épületnek a Gimnázium
köz felé benyúló részében a földszinten folytatólag találunk egy 
háromablakos, 57 20 m2 területű termet (£.% ez a mostani V. 
osztálynak helyisége. Ennek szomszédja egy szintén három- 
ablakos, 65‘52 m2 területű tanterem (i?lu) a 11. osztály terme. 
Záradékúl a földszinten helyet foglal még egy háromablakos, 
60 06 m2 területű helyiség, (£>L.) mely az ifjúsági könyvtár 
célját szolgálja.
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A régi lépcsőjárat mellett balról van még két kisebb mé
retű helyiség, mely azelőtt a pedellus lakosztálya volt, jelenleg 
pedellusi figyelőszoba, ( ö )

Haladjunk fel az új lépcsőn az emeletre. Utunkat szintén 
az épület bal végétől kezdve először egy háromablakos, 72 70 
in2 területű tantermet (a.) találunk, jelenleg a IV. osztály van 
benne elhelyezve; ez után következik egy egyablakos, 33‘60 m2 
területű helyiség (-&.), a rajzszertár. Az emelet egyik kiugró 
részét, mely ezután következik, teljesen a rajzterem (c.) foglalja 
el. Öt hatalmas, íves záródású ablakon nyeri világítását éjszaki 
oldalról, területe 139’54 m2. A folyosóról ‘iét bejárat szolgála 
rajzterembe, azonkívül a rajzszertárból is megközelíthető egy 
kisebb benyíló ajtóval. A rajzterem mellett egy háromablakos 
és 80'00 m2 területű helyiséget találunk (3.), ez a Vili. osztály 
terme. A VIII osztály terme mellett találunk egy kétablakos, 47 88 
m2 területű helyiséget (c.), ez a Iérképtár és a létesítendő philológiai 
muzeum helye Tovább haladva az igazgatói szobát találjuk (f.), 
ez kétablakos, 6032 m2 területű tágas helyiség. Az igazgatói 
szoba mellett egy egyablakos, 32 80 m2 terüleLü emelvénnyel 
ellátott helyiség van (cp), mely ezelőtt tanári szoba volt, de az 
új építkezés alkalmával a mellette lévő díszteremhez kapcsolta
tott, s a benne lévő dobogóval a gimnázium ünnepélyein sze
replőknek alkalmas helyéül szolgál. E helyiség az igazgató 
szobájából vezető ajtón át is megközelíthető.

Lépjünk most be a díszterembe (fi.). E terem az épület 
emeletének második kiugrását foglalja magában. Sziminelrálisa 
a rajzteremnek. Öt nagy, íves záródású ablaka van, s területe 
142‘33 in2; a folyosóról szintén két nagy ajtón juthatunk bele, 
úgy mint azt a rajzteremnél láttuk. Ebben foglal helyet az 
intézel szép és értékes könyvtára, remek könyvszekrényével. 
Az intézet ifjúsági isteni tiszteleteinek, ünnepélyeinek és az 
érettségi vizsgálatoknak állandó helyisége. Tovább menve egy 
háromablakos, 64 21 m2 területű helyiséget találunk, ilt nyert 
elhelyezést az intézet természetrajzi szertára (í.).

Az eddig felsorolt helyiségek az emelet homlokzati részét 
foglalják cl. Folytatólag a természetrajzi szertár mellett a Gimná
zium-köz felé eső részben találunk egy 38'90 m2 területű, kétablakos
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helyiséget (&.), ez szintén a természetrajzi szertár elhelye: 'sere 
szolgál. Majd egy egyablakos, 18 12 m2 területű kis szobát ta
lálunk (■£.), mely a természetrajz és természettan tanárainak 
kísérletező helye. Ezen helyiség mellett egy háromablakos 
65 62 m- területű termet találunk, (m.) Emelkedő padsoraival 
ez a természetrajzi és természettani előadások helye. Záradékul 
egy háromablakos, 60 06 m2 területű helyiséget találunk még, 
a természettani szertárt, (u.) Ehhez járul még a folyosóból át
alakított kis helyiség, mely tanári dolgozó szobául szolgál. Az 
emeleten a lépcsőház mellett balra egy kisebb, egyablakos, 
15*91 m2 területű szobát találunk, ez jelenleg a főgimnázium 
tanácsjegyzőjének hivatalos helyisége. E mellett van a padlás 
feljáró. A tetőzet az épület régi részén bádoggal, míg az új 
részen eternit palával van födve. Az egyes helyiségek menye- 
zetei az épületnek új részében vasbetonból készültek; ugyancsak 
vasbeton menyezete van a régi épületrészben lévő díszterem
nek is.

Az összes helyiségekbe kétszárnyú magas ajtók vezetnek, 
csak a közfalakon keresztül vannak egyszárnyú ajtók. Az épület 
új részében a termek hajópadlóval vannak burkolva, a dísz
terem, igazgatói szoba, térképtár és a tanári szoba kivételével, 
melyek parkettezve vannak. A folyosók az épület régi részében 
deszkázottak, az új részben beton-burkolatuak. Az épület fűté
sét vaskályhák szolgáltatják. Az új részben Heuffel-féle úgyne
vezett llygieia-kályhák vannak, a régiben egyszerű vaskályhák. 
Nagyobb helyiségekben, mint a rajzterem és díszterem, két-két 
kályha van Az igazgatói szobát és a tanári szobát cserépkályhák 
fűtik. A fűtőanyag túlnyomóan fa, melyet jóminőségű kokszszal 
és szénnel pótolunk. Az épület helyiségeinek szellőztetésére az 
új. részben modern szellőztetők vannak az ablakokon is, a régi 
helyiségeket a szokásos módon lehet szellőztetni. Helyiségeinkbe 
a villanyvilágítás is be van vezetve, A folyosókat és mellék- 
helyiségeket 22 lámpa világítja. Az egyes helyiségek közül a 
díszterem, igazgatói szoba, a rajzszertár, a görögpótló termek, 
a zeneterem, a tanári szoba, az ifjúsági könyvtár és a III. osztály 
kap villanyvilágítást.
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Az igazgató szobája a tanári szobával és a pedellus-lakkal 
házi-telefön-összeköl tetősben van.

Az idő jelzésére villamos csengők szolgálnak, a földszinti 
és az emeleti folyosón egyaránt két helyen, melyek a pedellus
lakból szabályozhatók. Van még egy jelző udvari csengő is.

A tantermek bútorzata részben ú j ; néhány helyiség Feiwel- 
féle padokkal van ellátva. Minden tanteremben egy álló, egy 
fali tábla, továbbá egy térképtartó v an ; a rajzteremben nagy 
kettős tolható Feiwel-féle táblát találunk. A szertárak szekrényei 
régibbek; új szekrényt nyert az igazgatói szoba és tanári szoba. 
A könyvtár gyarapítása céljából új szekrények folytonos beszer
zése folyamatban van

Az épület külseje halvány okker sárga színűre van festve, 
belül pedig az egyes helyiségek minden díszítés nélkül halvány
zöldes sárgára, sima sötétebb körülfutó vonallal; díszesebb 
festésű a két lépcsőház, az igazgatói és tanári szoba, különösen 
pedig a díszterem, mely felrakott gipszdíszítményeivel, diszkrét 
színharmóniájával és dús aranyozásával különösen magára vonja 
figyelmünket.

Az épület keleti végéhez mintegy hozzákapcsolódik a föld
szintes, két lakosztályu pedellus lak. Mind a két lakosztály két-két 
tágas szobából, konyhából és kamrából áll. A három iskola- 
szolga közül kettő ezen lakásban, a harmadik a felügyeletére 
bízott játszótéren épült helyiségben lakik. Az intézet udvarának 
egy része, mintegy 220 m2 terület, a pedellus-lakhoz kertnek vau 
hozzákapcsolva s kis fakerítéssel elválasztva az udvartól. Itt áll 
a szivattyú-szerkezetű kút, mely a- iskola vízfogyasztását szol
gálja. Az iskola udvara a fedélvíz és esővíz elvezetésére csator
názva van; az épület mentén és a tornacsarnokig kővel bur
kolt, többi része előbb törmelékkel, majd kitűnő homokkal 
födött, úgy hogy remek játszó és üdülő helyül szolgál ifjúsá
gunknak. Az udvaron vannak elhelyezve a mászó póznák, kor
látok és nyújtók, melyeken növendékeink a rendes tornaórákon 
kívül is tornázhatnak. Az udvarra a Gimnázium-köz felől egy 
szélesebb kétszárnyú 1 öcsi-bejáró és egy keskenyebb kapu ve
zet; még egy keskeny bejáró van a tornacsarnok mellett is. 
Mindegyik vasból készült.
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Végre az épület telkének déli részében foglal helyet a tel
jesen különálló tornacsarnok, mely az új építkezés alkalmával 
gyökeres átalakuláson ment keresztül. A régi falak újakkal és 
vastagabbakkal cseréltettek ki, az egész épület, magasabb és 
jóval nagyobb is lett. Hétablakos homlokzata az Eötvös-utcára 
néz, 2611 m. hosszú, s az épület szélessége 10 73 m. A 
bejárata a gimnázium udvara felől van A használatban lévő 
bejárat az épület közepére esik; azonkívül még jobbról és balról 
egy-egy ajtó vezet a csarnokba. A középső ajtón keresztül lép
hetünk be a 036 m2 területű kis előszobába, melyből jobbra 
és balra nyíló ajtókon két helyiségbe jutunk.

Az egyik egy kétablakos 1680 m2 területű tanári szoba; 
a másik szintén kétablakos 17‘52 m 2 területű helyiség, mely 
szertárul szolgál. Az előszobából léphetünk be a tulajdonképeni 
tornacsarnokba. A csarnok területe 224 20 in2; padlózata deszka, 
melynek egy része a kívánt helyen szükség esetében fel is 
szedhető. A csarnok baloldalán van az öltöző, mely három
ablakos 4903 m2 területű helyiség, két ajtóval ellátva; az udvar 
felől és a csarnokból is megközelíthető.

Az öltöző felett, annak egész terjedelmében, karzat van, 
melyre az öltözőből vezető lépcsőkön lehet feljutni. A csarnokot 
két nagy vaskályha, a többi helyiségeket egy-egy kisebb vas
kályha fűti, A csarnok összes helyiségeibe a villanyvilágítás 
van bevezetve, s jóformán teljes felszerelése új torna-szerekből 
és eszközökből áll.

Szükséges még pár szóban a főgimnázium játszó-teréről is 
megemlékeznem. A gimnáziumnak azelőtt állandó rendes játszó
tere nem volt. Használták ugyan a vásári érnek egy részéi ideig
lenesen e célra, mig a főgimnáziumi tanács kérelmére Nyír
egyháza városa 1901-ben végzésileg kimondotta, hogy a vásár
térnek egy erre a célra megfelelő, korlátokkal körülkerített részét 
a főgimnázium rendelkezésére bocsátja, oly módon azonban, 
hogy ha a szükség megkívánná, a város jogosítva lesz azt 
két évi felmondás után visszavenni, de ez esetben, becsár 
szerint meg fogja téríteni az iskolának összes beruházásait.

A játszótér a város keleti részén elterülő vásártér észak
keleti sarkában fekszik. A telek alakja meglehetős szabályos,
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hossza mintegy 215 méter, szélessége 84 méter. A telek felü
letének elegyengetése, rendbehozatala nagyobb földmunkát 
igényelt, úgy hogy jelenlegi állapotában sima sík felületű, 
s úgy a mérkőző játékokra, valamint egyéb tornagyakorlatokra 
alkalmas. Ha majd valamikor Nyíregyháza városa lenne szín
tere egy kerületi tornaversenynek, ezen játszótér e célra is 
a követelményeknek minden tekintetben megfelelne A telek 
körül árnyékot adó lombos akácfák vannak ültetve. Hosszten
gelyében annak északi végében áll egy pavillonszerű kis épület., 
melyben két helyiség a tornaszerek elhelyezésére, egy másik 
pedig a játszótér felügyeletével és gondozásával megbízott szolga 
lakájául szolgál. Az épület mellett fúrott kút van, mely bő és 
jó vízzel látja el a künn lévőket. A játszótér területén az épület 
előtt mászó póznák, nyújtó és korlátok állanak. A tanúló 
ifjúság a melegebb hónapokban hetenként kétszer látogatja a 
játszóteret, s az év végén rendezett tornaversenyek szintén itt 
zajlanak le. Úgy az intézet tornatermét, mint ezen játszóteret a 
Nyíregyházi Torna- és Vívó-Egyesület is használja a főgiirmá- 
ziumi tanács beleegyezésével.

Ezekben akartam röviden megismertetni az intézet tulaj
donát képező épületeket és játszóteret., melyek a főgimnáziumi 
tanács bölcs intézkedésének és fáradhatlan munkájának, továbbá 
a közoktatásügyi kormány és Nyíregyháza város áldozatkészsé
gének tanújelei.

Kozák István.
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igazgató.

34 1874 Latin nyelv II. 
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2 Adorján Ferenc,
r. tanár, a IV. oszt. főnöke. 13 1898 Vallástan I - Vili. 

Magyar nyelv IV. 20

3
B ede István,
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Magyar nyelv 1 11 
Latin nyelv 1 
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Mennyiségtan 11 III IV.'VIII 
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Földrajz 111.
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8
Moravszky Ferenc,

r. tanár, a VII. oszt. főnöke, 
a tanári könyvtár őre.

20 1888
Latin nyelv VII.
G örög nyelv VI. VII. 
Görögpótló magyar V.
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Magyar nyelv VI VII 
G örögpótló magyar VI 
Történelem  IV. VI. VII.
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Vallástan 111. IV. Vll. Vili 4

18 Fábián Feren c ,
néptanító, izr. hitoktató. 8 1907

szept 1
Vallástan 1. 11. V. VI. 4

Énektanitók.

19 Santroch Alajos,
ág. hitv. ev. énekvezető. 14 1892 Műének. Daloskor. 

Zenekör. 12

20 Zsák Endre,
ág. hitv. ev. énekvezető, i 19 1887 Egyházi ének 1 IV. 2
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36 1905
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Magyar nyelv, irodalom 
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V.

Elvégzett tananyag.
a) Rendes tantárgyak .

I. OSZTÁLY.

Osztályfő: K am en iczk y  András.

1. V a llá stan . Hetenként 2 óra. Evangélikus. Az ó-szövetség tör
ténete. A tíz parancsolat Luther magyarázatával. Egyházi énekek és 
imádságok. Tankönyv: Bibliai olvasókönyv Tanár: Adorján Ferenc. 
Református. Az ó-szövetségi történetek. Egyházi énekek. Tankönyv: 
Farkas: az ó-szövetségi kijelentés története. Énekes könyv. Tanár: dr. 
Bartók Jenő. Róm. kath. A hitről, parancsokról, mulaszt, eszközeiről. 
Tankönyv: Egri kis katekizmus. Tanár: Csima Emil. Izr. Héber olvasás. 
Az imarend begyakorlása. Biblia-történet: Mózes 5 könyvének tartalma. 
Szertartástan: Áldások és az ünnepek. Tankönyv: Dr. Uékány: bibliai 
olvasmányok I. r. Tanító : Fábián Ferenc.

2. M agyar n y e lv . Életenként 5 óra. Olvasmány: Mesék és mondák, 
leírások a magyar földről és a magyar nép él téréi, hún, magyar és 
görög mondák olvasása, elemezése ; költemények könyv nélkül. Nyelvtan : 
A beszédrészek, az egyszerű mondat részei szó- és mondattani elemezés 
alapján. Havonként két iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyvek : Lehr- 
Riedl: Magyar olvasókönyv I. rész. Balassa I. Kis magyar nyelvtan 1. r. 
Tanár: Kameniczky András.

3. Latin n y e lv . Hetenként 6 óra. Romulus és Remus történeté
nek s Róma város alapításának olvasása, elemzése, fordítása alapján a 
főnevek és melléknevek declinatiója, comparatio, numerale, pronomen, 
adverbium, praepositio, a sum ige, a négy conjugatio az activumban. 
Fordítás magyarból latinra Néhány rövid mese fordítása és könyv nélkül 
való tanulása. Havonként két iskolai írásbeli gyakorlat. Tankönyvek : 
Hittrich: Latin olvasó- és gyakorlókönyv 1 r.. Latin nyelvtan 1. r. Tanár: 
Kameniczky András.

4. F öldrajz. Hetenként 3 óra. Földrajzi előismeretek. \  magyar 
szent korona országai: alföldek, a Duna Dráva köze, a magyar felföldek, 
a Dráva—Száva köze és a magyar-borvát tengerpart. Általános viszonyok, 
térképrajzolás. Tankönyv: dr. Némethv Károly. Tanár: Szlaboczky Imre.

5. T er m é sze tr a jz . Hetenként 2 óra. Bevezetés. Az ősz. Házi 
állatok. A tél. A házkörnyéki állatok, mezei, erdei állatok. Húsos termésű



gyümölcsfák és egyéb növényei:, száraz termésünk. Tavaszi növények, 
feltekintettel a helyi viszonyokra. Tankönyv: Paszlavszky J. Természet
rajz. Tanár: Szlaboczky Imre.

6. S zám tan . Hetenként 4 óra. A négy alapművelet egész, tizedes 
és közönséges törtszámokkal. A számok oszthatósága. Tényezőkre bontás. 
Közös osztó, közös többszörös, legnagyobb közös oáztó, legkisebb közös 
többszörös. Mértékek. Idöszámolás. A négy alapművelet külön nevű 
számokkal. Havonként iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyv: Arany-Szijártó : 
Számtan I. Tanár: Eltscher Simon.

7. R a jzo ló  m értan . Hetenként 3 óra. Rajzeszközök ismertetése. 
A test. sík, vonal, pont. Pont és egyenes. Távolságokkal való műveletek. 
Sík és vonal térbeli állása. Négyzet. Derékszög, egyenes szög. Háromszög. 
Téglalap. Szimmetria, összeillőség. A körvonal és szögmérés. Alapműve
letek szögekkel. Szögpárok. Idomok kerülete és területe. A métermérték. 
Rombusz. Romboid. A háromszög területe. Trapez, trapezoid, deltoid. 
Sokszögek. A körvonal, két kör kölcsönös helyzete. A kör kerülete és 
területe. Sík díszítmények rajzolása kapcsolatban a végzett tananyaggal. 
Tankönyv: Huszka József: Rajzoló-geometria I. r. Tanár: Kozák István.

8. S z é p ír á s . Hetenként 1 óra. A magyar nagy és kis hetük. 
Folyóírás. Szépírási szabályok. Tanár : Kozák István.

9. T estg y a k o r lá s . Hetenként 2 óra. Katonai rendgyakorlatok: 
sorakozás, igazodás, fedezés, fordulatok, járás, lépésváltás, kanyarodás, 
megállás, visszakozás. Sorbontás. Zárkózás. Szabadgyakorlatok: a svéd 
gimnasztika alapgyakorlatai, 2 és 4 ütemű tagszabadgyakorlato.k. Szer- 
tornázás : alacsony nyújtó, korlát, ugrózsámoly, lengőkötél, gyürühinta, 
lebegőfa, létra. Mászás, futás, ugrás. Játék: fehér-fekete, lovascsata, 
tolvajűző, csalogató, róka és nyúl stb. Labdával: körróta, duplex, kapó, 
cél, nemzet. Tanár: Bede István.

10. É n ek . Hetenként 1 óra. A legszokottabb egyházi dallamok 
gyakorlása az ág. h. qv. tanúlókkal. Zeneelmélet: a vonalrendszer, 
hangjegyek és azok értéke, kulcsok, szünetjelek, leggyakoribb ütemfel
osztások, hangtaláló gyakorlatok. Tanár: Zsák Endre.

II. OSZTÁLY.

Osztályfő: Kozák István.

1. V a llá sta n . Hetenként 2 óra. Evangélikus. Az új-szövetség 
története s az apostoli hitvallás Luther magyarázatával. A hegyi beszéd 
és a példázatok; egyházi énekek és imádságok. Tankönyv : Ribliai 
olvasókönyv. Tanár: Adorján Eerenc. Református. Úgy mint az
I. osztályban. Róm. kath. Ó-szövetségi bibliai történetek. Tankönyv : 
Pokorny: Ó-szöv. bibliai történetek. Tanár: Csima Emil. Izr. Héber 
olvasás : szombati és ünnepi imarend. Bibliatörténet : Jósuától a „Jeru
zsálem i I. szentély felépítéséig“. Szertartások és ünnepek. Tankönyv : 
Dr. Weisz Miksa bibliai olv. II. Tanító: Fábián Eerenc.

3‘



2. M agyar n y e lv . Hetenként 5 óra. Olvasmány: Rövid rajzok, 
elbeszélések és tanitó mesék, a magyar föld és népe, történeti elbeszé
lések a tatárjárásról, Nagy Lajos és a Hunyadiak korából, költemények 
könyv nélkül. Nyelvtan : Olvasmányok elem zése alapján az egyszerű 
mondat elemzésének ismétlése s az összetett mondat tárgyalása, a szó
rend főbb szabályai, szóalkotás. Havonként két iskolai írásbeli dolgozat. 
Tankönyv: Lehr-Riedl : Magyar olvasókönyv II. r. Balassa: Rövid magyar 
nyelvtan II. r. Tanár: Kameniczki/ András.

3. Latin n y e lv . Heti 6 óra. Összefüggő olvasmány: a római 
királyok története és a magyar honfoglalásból egyes részletek. Nyolc- 
mese. Beszédgyakorlat és szócsoportok. Elemzés latinul és magyarul. 
Nyelvtan : a négy conjugatio, a perfectum és supinumképzés; rövidített 
és eltérő ígealakok; conjugatio periphrastica, hiányos, rendhagyó és 
személytelen igék, szóképzés. Kéthetenként iskolai írásbeli dolgozat. 
Tankönyv: Dr. Hittrich Ödön „Latin nyelvtan“ I. r., Latin olvasó II. r. 
Tanár: Leffler Sámuel.

4. F öldrajz. Hetenként 3 óra. Magyarország összefoglaló ismét
lése. Ausztria és a többi európai államok. Ázsia és Afrika földrajza. 
Térképrajzolás. Tankönyv: dr. Némethy Károly Földrajza. Tanár: 
Szlaboczky Imre.

5. T erm észe tra jz . Hetenként 2 óra. Az őszi flóra nehány nö
vényének leírása. Az állatországból a majmok, tengeri emlősök, erszé
nyesek. Házkörnyéki, vízi, tavi és mocsári, réti, mezei és erdei madarak. 
Csúszómászók, kétéltűek, halak, csigák, kagylók, bogarak, szitakötők, 
méhek, lepkék, legyek, poloskák, pókok, százlábúak, rákok, férgek. Tavaszi 
növények. Tankönyv: PaszlavszkyJ. : Természetrajz. Tanár: Szlaboczky 
Imre.

6. S zám tan . Heti 4 óra. Számolásbeli előnyök a szorzás és osztás 
műveleteiben. Száinmüveletek korlátolt pontossággal. Hármasszabályhoz 
tartozó feladatok megfejtése következtetéssel, még pedig egységre hoza
tallal, közbeszúrt tétellel, olasz gyakorlattal. A százalékszámolásból a 
nyereség, veszteség, teljes, tiszta- és burkolátsúly. lerovat, alkusz- és 
biztosítás díj kikeresése. A viszonyok és arányok ismertetése és alkal
mazása a hármasszabályhoz és százalékszámoláshoz tartozó feladatoknál. 
Havonként iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyv : Arany-Szijártó : Számtan
II. r. Tanár: Mészáros Ferenc.

7. R ajzoló  m értan . Hetenként 3 óra. Stereometria. Szögletes 
testek. A kocka.. Sík. Pontok és vonalak a síkon, vonal és sík, a vonal 
hajlásszöge. Két sík. A síkok hajlásszöge. Testszög. A hasáb. A gúla. 
Síklapu szabályos testek. Gömbölyű testek. Henger, kúp, gömb. A testek 
szimmetriája, hasonlósága és összeillősége. A testek axonometrikus 
ábrázolása és egyszerű intenzitással való kifestése. A testek modelljeinek 
készítése- Felszín- és köbtartalom-számítás. Tankönyv: Huszka József: 
Rajzoló geometria II. r. Tanár: Kozák István.

8. S zép írá s. Hetenként 1 óra. Magyar és német nagy és kis 
betűk. Folyóírás, felváltva magyar és német. Helyesírási gyakorlatok. 
Tanár: Kozák István.
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0. T estg y a k o r lá s . Hetenként 2 óra. Úgy, mint. az I. osztályban. 

10. É n ek . Hetenként 1 óra. Úgy, mint az 1. osztályban.

III. OSZTÁLY.

Osztályfő: Z im m erm ann Rezső .

1. V a llá sta n . 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. Korinthusi levél egyes részeinek magyarázása. Tan
könyv : Bereczky kis egyháztörténete és Bibliai olvasókönyv. Tanár : 
Adorján Ferenc. Református. Kér. hittan és az egyházi szertartá
sok ismertetése. Egyházi énekek. Tankönyv: Kovács-Barta Kér. hittan. 
Tanár: Bartók Jenő. Róm. kath. Új-szövetségi bibliai történetek. Tan
könyv: Pokorny: Üj-szöv. bibliai történetek. Tanár: Csima Emil. 
Izr. A zsidók története a babiloni fogságtól a talmud befejezéséig. Tan
könyv : Schön Dávid: a zsidók története. Tanító: Bónis Menyhért.

2. M agyar nyelv. Hetenként 4 óra. A magyar nyelvtan rend
szeres, összefoglaló áttekintése. Olvasmány : leírások, elbeszélések, képek 
a magyar történelemből, a görög világból, találmányok és felfedezések 
köréből. Költemények tanulása. Havonként két iskolai írásbeli dolgozat. 
Tankönyv : Balassa : Rendszeres magyar nyelvtana ; Lehr-Riedl: Magyar 
olvasókönyv III. r. Tanár: Zimmermann Rezső.

3. L atin n yelv . Hetenként 6 óra. Prózai olvasmány : Cornelius 
Neposból : Miltiades Themistocles, Aristides, Epaminondas. E két utóbbi 
házi olvasmányul és kurzive. Liviusból: Brutus, Horatius Cocles, Mucius 
Scaevola Költői olvasmány: Phaedrusból 23 mese. Nyelvtan : az egy
szerű mondat és részei, az esetek használata, az infinitivus és accusa
tivus cum infinitivo. Havonként két iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyv : 
Hittrich Latin nyelvtan III. r. Fodor-Kurtz: Latin olvasmányok. Tanár : 
Zimmermann Rezső.

4. N é m e t  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 
némi' szórend főbb törvényeinek összefoglalása az olvasmányok alapján. 
Havonként két iskolai írásbeli gyakorlat, fordítások és átalakítások. Tan
könyv : Kemény F .: Német nyelvtan és olvasókönyv. Tanár: Kameniczky 
András.

5. F iz . földrajz. Hetenként 2 óra. Amerika és Ausztrália. 
Sarkföldek. Földségek és óceánok. Körrajz és domborzati viszonyok. A 
víz és levegő, és ezek mozgása. Légköri lecsapódások, mint a viz kör
útja. Jégárak, tűzhányók és földrengések. Elektromosság és mágnesség. 
Az égboltozat és a nap látszólagos mozgása. A föld mozgásai, alakja
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és méretei. Holdunk. A naprendszer. Álló csillagok és csillagképek. Tan
könyv: Dr. Némcthy Károly: Földrajz II l r. Tanár: Mészáros Ferenc.

6 T ö rtén e lem . Hetenként 3 óra. A pogány magyarság. Az 
Árpád házból és vegyes házakból való királyok kora a mohácsi vészig. 
Tankönyv: Baróti-Csánki : Magyarország története I. r. Tanár : Zimmer
mann Rezső.

7. S zám tan . Hetenként 3 óra. Az összetett hármasszabályhoz 
tartozó feladatok megfejtése a következtetés különböző módjaival. Ka
matszámolás évekre, hónapokra, napokra. Értékpapírok adásvétele. Váltó
leszámítolás. Egyszerű és összetett arányos osztás. Középértékek. Vegyí
tés- és láncszabály. Arany- és ezüst tárgyak és pénzek értékszámolása. 
Kamatos-kamatok. Havonként iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyv: Arany- 
Szijártó: Számtan II. r. Tanár: Mészáros Ferenc.

8. R ajzo ló  m értan . Hetenként 2 óra. Planimetriai konstrukciók. 
Pont és vonal. A négy alapművelet távolságokkal. A körvonal, mint 
mértani hely. Tengely-szimmetria. Központos szimmetria. Szögek. A négy 
alapművelet szögekkel. A háromszögek, négyszögek és sokszögek' szer
kesztése. Arányosság és hasonlóság. Másolás egybevágóság és hasonlóság 
alapján. Koerdinata rendszer. Síkidomok átalakítása. Rajzok készítése a 
tananyaggal kapcsolatban. Tankönyv : Hnszka József: Rajzoló geometria 
III. r. Tanár: Kozák István.

9. T estg y a k o r lá s . Hetenként 2 óra. Kendgyakorlatok: Rendek, 
kettős rendek alakítása. Menetelések. Felvonulások. Szabadgyakorlatok : 
a svéd tornázás alapján 4—8 Ütemű szabadgyakorlatok, kézi szerekkel 
és ellentétesen is. Társas szabadgyakorlatok. Szertornázás : nyújtón, 
korláton, gyűrűn fokozatos gyakorlatok. Mászás, futás, ugrás, birkózás, 
kötélhúzás. Játék. Tanár: Bede István.

10. Ének. Hetenként 1 óra. Az összes, használatban lévő egy
hangú egyházi dallamok gyakorlása az ág. h. ev. tanulókkal. Zene
elmélet : ismétlő jelek, meghosszabbítás, kötőjel, átalakító jelek, a 
különböző előjegyzés, előadási jelek. G-dur, A-rnoll, G-dur, E-moll, F-dur, 
D-moll hangsorok összeállítása, egyszerű hármas és hetes (sept.) akkord 
éneklése, megfelelő gyakorlatok. Tanító : Zsák Endre.

IV. OSZTÁLY.

Osztályfő: Adorján F e r e n c .

1. V allástan . Hetenként 2 óra. Evangélikus. Keresztyén hittan 
és erkölcstan. Márk evangéliumának tárgyalása. Tankönyv: Bereczky, 
kér. hittan és erkölcstan. Tanár: Adorján Ferenc. Református. 
Úgy, mint a III. osztályban. Róm kath. Szt. idők, helyek és cselek
mények. Tankönyv: Pokorny: Róm. kath. egyházi szertartáslan. Tanár: 
Csima Emil. Izr. A zsidók története a talrnud korától napjainkig. Tan
könyv: Dr. Büchler Sándor: a zsidók története. Tanító: Bónis Menyhért.
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2. M agyar nyelv. Hetenként 4 óra. A stilus és tulajdon
ságai. A klasszikus, modern és nemzeti versformák. A szokottabb polgári 
ügyiratok ismertetése. Hosszabb olvasmány: Arany Toldija. Havonként 
két iskolai dolgozat. Tankönyvek: Góbi: stilisztika és Arany Toldija. 
Tanár: Adorján Ferenc.

3. L atin  nyelv. Hetenként (3 óra. Prózai olvasmány: Caesar 
galliai hadjáratából: Gallia leírása, Caesarnak a helvétekkel viselt hábo
rúja, részletek Gallia és Germania politikai és társadalmi viszonyaiból. 
Költői olvasmány: Ovidius átváltozásaiból: A világ teremtése, Daedalus 
és Icarus, Philemon és Baucis, Midas, egyes részek könyv nélkül is. 
Mondattan : megfelelő fordítási gyakorlatok alapján az egyszerű mondat 
ismétlése és az összetett mondat, stilisztikai sajátszerűségek a beszéd
részek használatában. A latin verstan vázlata. Havonként két iskolai 
írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Fodor-Kurtz: Latin olvasmányok a III. 
és IV. oszt. számára, Fodor-Kurtz : Stilusgyakorlatok, Hjttrich: Latin 
nyelvtan, II. r. Tanár: Dr. Vietórisz József.

4. N é m e t nyelv. Hetenként 3 óra. Az alaktan kiegészítése: 
Szenvedő igeragozás, módbeli segítőígék, a szóképzés elemei, a szórend 
törvényei. Prózai olvasmányok fordítása és elemzése; apróbb költemé
nyek fordítása és könyv nélkül való megtanúlása. Havonként két írásbeli 
iskolai dolgozat. Tankönyv : Kemény F .: Német nyelvtan és olvasókönyv 
II. rész. Tanár: Dr. Pröhle Vilmos.

5. T ö rtén e lem . Hetenként 3 óra. Magyarország története a 
mohácsi vésztől az 1867-iki kiegyezésig. Magyarország politikai földrajza. 
Az osztrák-magyar monarchia. Tankönyv: Baróti-Csánki: Magyarország 
története II. r. Tanár: Porubszky Pál.

G. M en n y iség ta n . Hetenként 3 óra. Bevezetés az algebrába. 
Alapműveletek algebrai egész és törtszámokkal. Két- és többtagúak és 
számok i gyzete és köbe. A számok oszthatósága, közös osztó és közös 
többes. Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többes keresése. Kü
lönleges szorzatok. Elsőrendű egyismerctlenü egyenletek. Havonként 
iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyv: Arany-Szijártó: Algebra 1. r. Tanár : 
Mészáros Ferenc.

7. R a jzo ló  m értan  Hetenként 2 óra. A körvonal és reá vonat
kozó szerkesztések. A kúpszeletek. Ellipszis, hyperbola, parabola és 
azokra vonatkozó feladatok. A kör evolvense Közönséges, epi- és hypo- 
cyklois. Archimedesi és ioniai csigavonalak. A vetités fogalma; pont, 
egye .es, síkidomok és egyszerűbb testek vetülete egy és két képsíkon. 
Rajzók készítése a végzett anyaggal párhuzamban. Tankönyv: Huszka 
József: Rajzoló geometria IV. rész. Tanár: Kozák István.

8. T erm észetra jz . Hetenként 3 óra. Nehány ősszel virító növény 
szemléltető leírása. A növény szervei. Ghemiai alapismeretek a növények 
táplálkozásának megértedéhez. A növények belső szer' ezete, életjelenségei 
é-s rendszertana. Tankönyv: Dr. Szterenyi Hugó: Növénytan. Tanár: 
Szlaboczky Imre.
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9. T estg y a k o r lá s . Hetenként 2 óra. Mint a harmadik osztályban. 
Szertornázás az I — IV. osztályokban osztálytornázás alakjában gyakorol
tatott. Tanár: Bede István 

ig. É nek Úgy, mint a III- osztályban.

V. OSZTÁLY.

Osztályfő: Dr P o p in i  Albert

1. Vallástan. Hetenként 2 óra. E vangélikus. Az ó- és új-szövet
ségi könyvek ismertetése. Megfelelő bibliai szakaszok magyarázata. Tan
könyv: Bibliai olvasókönyv és Bartók Bibliaismertetése. Tanár : Adorján  
Ferenc. Református. A kér. egyház története Luther fellépésétől a 
inai napig. Tankönyv: S. Szabó kér. egyháztörténet II. rész. Tanár: 
Bartók Jenő. Róm. kath. Isten léte, lényege, tökéletességei. Szenthá
romság, a teremtés, megváltás, a megszentelés. A külön és általános 
ítélet. Tankönyv: Matuszka: Kér. kath. hittan. Tanár: Csima Emil. 
Izr. A Pannák kora, az Amorák kora. Történeti és vallásos fő- és fél- 
ünnepek, gyász- és böjtnapok a zsinagógái hónapok sorrendjében. Áldások. 
Szertartásos jelvények. Az istentiszteletről. Héber olvasás. Tankönyv: 
Dr. Neumann Ede : Bibliai olv. III. rész. Tanító : Fábián Ferenc.

2. M agyar n yelv . Hetenkint 3 óra. Olvasmányok: Salamon király 
bujdosása. Hunyadi János: Szondi históriája. Zrínyi halála. A mohácsi 
csata. Kossuth Lajos beszéde a haderő megajánlása végett. Deák Ferenc 
a Felirati javaslatról. Széchenyi István önmagáról. Mikes Kelemen. A 
Paracnesiéből. Házi olvasmányul: Mirabeau beszéde. Vörösmarty Mihály. 
Eötvös József. Ezek alapján a prózai írásművek elmélete: történetírás, 
értekezés, beszéd, levél, megfelelő házi és iskolai dolgozatokkal. Tan
könyv: Riedl Frigyes: Retorika Tanár: D r. Popini Albert.

3. Latin n ye lv . Hetenként ti óra. Prózai olvasmányok: M. Tullii 
Ciceronis oratio de imperio Cn. Pompei ; pro Archia poeta. Költői ol
vasmányok P. Ovidius Maró müveiből : Róma alapítása. Remus halála, 
A Fabiusok hősi vállalata és halála, Gabii bevétele. Részben könyv 
nélkül is. Ezen írók élete. Prozódia és metrika. Régiségek: Róma ala
pítása, a római nép gyűlései, a római tisztségek, triumphus, étkezés és 
ruházat. Nyelvtani ismétlés. Havonként két iskolai írásbeli dolgozat. 
Stílusgyakorlatok. Tankönyvek: Zsámboki : Ciceronis de imp. Cn. Pompei 
oratio; Kapossy: Ciceronis pro Archia poeta oratio; Csengery: Szemel
vények Ovidius műveiből; P ecz: Latin verstan ; Cserép: Római régisé
gek. Tanár: Dr. Popini Albert.

4. G örög n yelv . Hetenként 5 óra. Olvasmány : Homeros Odys- 
seiájának I. én. 1 - 9 5 ,  V. én. 1—115, VI. en. 1 — 185, részben könyv 
nélkül is. Nyelvtan: A homerosi nyelvjárás, név- és igeragozás. Kéthe
tenként iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Kcrnpf: Szemelvények az 
Odysseiából, Cserép : Homerosi görög nyelvtan. Tanár : Dr. V ietórisz  
József.
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5. G örögp ótló  írod. o lvasm ány- Hetenként 3 óra. Költői 
olvasmány: Homeros Iliasa és Odysseiája. Tinódi. Hilda vészeséről és 
Török Bálint fogságáról szóló éneke ; Gyöngyösi István: Borából meg
élődéit Phoenixe; Arany János: Buda halála. Történeti olvasmány: 
Herodotos művéből, továbbá Heltai Gáspár, Kemény János, Szalárdi 
János, Gr. Bethlen Miklós, Cserei Mihály és Báró Apor Péter munkáiból 
vett szemelvény az irók életrajzával kapcsolatban. Kivonatok Írása. Tan
könyvek : Kempf I. Homeros Iliása és Odysseiája. Badics F. : Magyar 
irodalmi olvasókönyv. I. Geréb J .: Szemelvény Herodotos történeti mü
véből. Tanár: K\oravszk\y Ferenc

et. N é m e t nyelv.. Hetenként 3 óra. A nyelvtani ismeretek ismét
lése és bővítése, a mondattan főbb törvényei és a szórend. Könnyebb 
elbeszélések, mesék és történelmi tárgyú olvasmányok elemzése és fo r
dítása. Kisebb költemények (Heine, Lenau) fordítása és könyv nélkül 
való megtanulása. Havonként 2 írásbeli iskolai dolgozat. Tankönyv : llirn- 
Paulay: Német olvasókönyv a gimn V VI. o. számára. Tanár: Dr. 
Pröhle Vilmos-

7. T ö rtén elem . Hetenként 3 óra. Történelem előtti idők. Egyiptom. 
Babylon, Izrael, Phoinikia Assyria, Media, Perzsia, a görögök, Macedónia, 
a római birodalom történelme Kr. u. 47G-ig- Tankönyv: Varga Ottó: 
Világtörténelem I. r. Tanár: Zim m erm ann Rezső

8. M en n y iség tan . Hetenként 3 óra. a) Algebra. Elsőfokú hatá
rozott egyenlőségek két- és több ismeretlennel. A négyzetgyök és a 
másodfokú egyenlőség egy ismeretlennel. A nevező gyöklelenilése. A 
köbgyök és a tisztán harmadfokú egyenlőség, b) Geometria. Szögek. 
Három-, négy- és sokszögek. Mértani hely. Egybevágóság és hasonlóság. 
Szerkesztések. Területszámolás. Havonként iskolai írásbeli dolgozat. Tan
könyvek : Arany Dániel és Szíjártó Miklós: Algebra I. Ábel Károly: 
Mértan I. Dr. Lévay Ede és Polikeit Károly átdolgozásában. Tanár: 
E ltscher Simon.

9. T erm észetra jz . Hetenként 3 óra. Állattan. Bevezetés. Az 
állat testének belső szerkezete. A szervek és működésük, azok ápolása 
az embernél. Biológiai jelenségek. Az állatok csoportosítása. Az állatkörök 
rendszeres ismertetése. Tankönyv: Dr. Szterényi Hugó : Állattan. Tanár: 
S zlaboczky  Imre-

10. G örögp ótló  rajz. Hetenként 2 óia- A görög  díszílö Mil és 
renaissance ismertetése a Várdai-lele lapminták után. Kéziigyesilü gya
korlatok. Vázolás. Egyszerűbb szögletes testeknek természet uhui való 
rajzolása, különböző kivitelben. Vázlatkönyvben való rajzolás. Tanár : 
K ozák István.

11. T estg y a k o rlá s  Hetenként 2 óra. A katonai rendgyakorlatok- 
ból a szakasz mozdulatai. Szabadgyakorlatok: az alsó osztály anyaga 
bővítve és rendszeresen kidolgozva a kivitelben Kéziszerek : l'a- és vasbot. 
súlyzó, buzogány. Szertornázás az összes tornaszereken csapatlornázás 
alakjában. Játék : az alsóbb osztályok játékain kívül kótya, füleslabda. 
Tanár: B ede István.
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VI. OSZTÁLY.

Osztályfő: P oru bszk y  P á l.

1. V allástan. Hetenként 2 óra. Evangélikus. Egyetemes keresz
tyén egyháztörténet A korinthusi levelek főbb részeinek magyarázata. 
Tankönyv: Bereezky: kér. egyháztörténet. Tanár: Adorján Ferenc. 
Református. Úgy, mint az V. osztályban. Róm. kath■ A parancsok : 
Isten tíz és az anyaszentegyház öt parancsa. Tankönyv: Dr. Titz : Er
kölcstan. Tanár: Csima E m ii Izr. Perzsa uralom, görög uralom, a 
Makkabeusok harcai. Vallási pártok Synedrión, Istentiszteleti intézmé
nyek. A szentírásnak kánonba foglalása. Szertartás és héber olvasás, 
mint az V. osztályban. Tankönyv: Dr. Neumann Ede: Zsidó vallástör
ténet. Tanító : Fábián Ferenc

2. M agyar n ye lv . Hetenként 3 óra. Számonkért h.ízi olvasmá
nyok : Zrinyiász, Zalán futása, Két szomszéd vár, A falu jegyzője, A 
rajongók. Az új földesúr, Coriolanus, Bánk bán, Fenn az ernyő, nincsen 
kas. Iskolai olvasmány : Kisebb lírai, epikai és leíró költemények a ma
gyar irodalom remekeiből. Ezek alapján a lírai, epikai és leíró költészet 
elmélete. Megfelelő házi és zárthelyi dolgozatok. Tankönyv: Riedl Frigyes 
Poétika és olvasókönyv. Tanár: Porubszky Pál.

3. Latin nyelv- Hetenként 5 óra. Prózai olvasmány: Szemelvény 
T. Livius XXL és XXII. könyvéből. Költői olvasmány: Szemelvények 
P. Vergilius Maró Aeneis-ének I. és II. énekéből, részben könyv nélkül. 
Az olvasott írók életrajza, írói munkásságuk méltatásával. Római hadi 
és vallási régiségek. Nyelviani ismétlés. Stílusgyakorlatok. Havonként két 
iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Kalmár : Livii ab urbe condita 
libri XXI—XXII. ; Wirth : Szemelvények Vergilius Aeneiséből; Cserép: 
Római régiségek. Tanár : Dr. Popini Albert-

4. G örög nyelv . Hetenként 5 óra. Költői olvasmány : Homeros 
Odyssiájának XVI . XVII., XIX., XXIII. és XXIV. énekéből vett szemel
vény, mintegy 700 sornyi terjedelemben, részben cursorius olvasással 
(könyv nélkül körülbelül 140 sor), a homerosi költészet és világ ismer
tetésével. Prózai olvasmány : Herodotos írói munkásságának ismertetése 
után : Kroiáos és Solon (könyv nélkül is.) Perzsa, babyloni, egyiptomi 
szokások. A marathoni, thermopylai-i, salamisi csata, részben cursorius 
olvasással. Nyelvtan : Az alaktan rendszeres kiegészítésével kapcsolatban 
az egyszerű mondat részeinek szabályai. Kéthetenként iskolai írásbeli 
dolgozat. Tankönyvek : Szemelvények az Odysseiából. Kiadta Kempf J. 
Vielórisz József: Szemelvények: Herodotos történeti munkájából. Cserép 
J .: Homerosi görög nyelvtan. Tanár: M oravszky Ferenc.

5. G örögp ótló  írod . o lvasm án y . Hetenként 3 óra. a) Sze
melvények a görög és klasszikái magyar költészetből, b) Sophokles Elek
trája elemezve ; ennek alapján Sophokles élete, a görög dráma és színház ; 
Elektra tárgya, jellemei, tragikuma, cselekménye és szerkezete. Tankönyv: 
Badics Ferenc: Magyar irodalmi olvasókönyv II. k .; Elektra, ford. Csiky 
Gergely, magyarázta dr. Losonczy Lajos. Tanár: Porubszky Pál.
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6. N é m e t nyelv. Hetenként 3 óra. Prózai és költői olvasmányok, 
(különösen Goethe és Schiller balladái.) Az alaktani és mondattani isme
retek ismétlése és bővítése. A német verstan alapelemei. Havonként két 
írásbeli iskolai dolgozat (fordítás németre.) Tankönyv: Hirn-Paulay: 
Német rhetorikai és poétikai olvasókönyv. Tanár: Dr. Profile Vilmos.

7. T ö rtén elem . Hetenként 3 óra. Középkor. Népvándorlás. A 
középkori intézmények megalakulása: hübérség, pápaság, császárság; 
ezek virágzása: államalakulások, császárság és pápaság harca, keresz
tes hadjáratok, pápai főhatalom. A hűbéri intézmények hanyatlása, 
nemzeti királyságok keletkezése. A renaissance, a találmányok, felfede
zések A reformáció és ellenreformáció kora a westfáliai békéig. Tan
könyv: Varga Ottó: Világtörténet II. r. Tanár: Porubszky Pál.

8. M en n y iség tan . Hetenként 4 óra. a) Algebra. Hatványozás 
zéró, negativ és tört kitevőkkel. Irracionális egyenlőségek. Számrendszerek. 
Logaritmus-számolás. Exponenciális egyenlőségek. Számtani és mértani 
sor. b) Geometria. A. körre vonatkozó tételek. Kör és körrészek kerülete 
és területe Goniometria. Derékszögű, egyenlőszárú és általános három
szögek, négyszögek és szabályos sokszögek megfejtése, szögfüggvényekkel. 
Feladatok a gyakorlati mértan köréből. Havonként iskolai írásbeli dol
gozat. Tankönyvek: Arany-Szíjártó: Algebra II. Ábel-Lévay-Polikeit: 
Mértan I. Lutter N .: Szorszámi táblák. Tanár: Eltscher Simon.

1

9. T erm észe tra jz . Hetenként 3 óra. Ásvány vegytan megfelelő 
kísérletekkel. A levegő, víz, kén. Általános chemiai fogalmak. Nem nemes 
és nemes fémek, nem fémes elemek fontosabb és gyakoribb vegyülelei ; 
oxidok, sulfidok, chloridok Bázis, sav, só. Kristályrendszerek. < >sszefüggés 
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: Ásványtan. Tanár: Szlaboczky Im re

it) G örögp ótló  rajz- Hetenként 2 óra. A magyar díszítő stil
.elemeinek rajzolása és festése. Egyszerűbb geometriai testeknek látszat
tam szerkesztése. Szögletes és forgási testeknek szemlélet után rajzolása, 
többféle kivitelben. Ceruza, szén és színes felvételek természet után. 
Tanár: Kozák István.

11. T estg y a k o rlá s . Hetenként 2 óra. Mini az ötödik osztályban.

VIÍ. OSZTÁLY.

Osztályfő: M oravszky Ferenc.

1. V allá stan  H etenként 2 óra. Evangélikus. Magyar ev. prot 
egyháztörténet. A galáciabelickhez és a rómaiakhoz írt levelek főbb 
részeinek magyarázata Tankönyv : Uereczky : Magyar prot. egyháztörté
net. Tanár : Adorján Eerenc. Református. Kér. hittan és rendszeres 
erkölcstan. Kézikönyv: Dr. Erdős: Kér. hittan és erkölcstan. Tanár :
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Bartók Jenő. Róm. kath. Az egyház alapítása, terjedése, megszilárdu
lása, a szentlélek eljövetelétől napjainkig. Tankönyv: Dr. Titz : Egyház- 
történelem. Tanár: Csima Emil. Izr. A biblia könyvei. Tankönyv : Dr. 
Weiszburg Gyula: a, biblia könyvei. Tanító : Bónis Menyhért.

2. ÍT)agyar nyelv . Hetenként 3 óra. Olvasmányok alapján a 
magyar nemzeti irodalom és műveltség története a pogányság korától 
Kisfaludy Károly fellépéséig. Megfelelő házi és zárthelyi dolgozatok. 
Tankönyv : Góbi Imre : A magyar nemzeti irodalom története I. r. Tanár: 
Porubszky Pál.

3. Latin nyelv  Hetenként 5 óra. Költői olvasmány: P. Vergilius
Maró Acneisének V., VI. és IX. énekéből vett szemelvény. Pózai olvas
mány : C- Sallustius Crispus: Bellum Jugurthinum, c. 1—30, 84— 114. 
(részben könyv nélkül), a mellékes részek, cursorius olvasásával és össze
vonásával. M Tullius Cicero: Verres ellen írt IV. beszédéből, e. l — 10. 
A tárgyalt írók életrajzának, írói munkásságának ismertetése, latinul is. 
Nyelvtan ismétlés. A római régiségek összefoglaló áttekintése. Kétheten
ként iskolai írásbeli dolgozat. Kéthetenként kötelező és szabadon válasz- 
lőtt magánolvasmány latin írókból. Tankönyvek : Cserép J. : Szemelvény 
P. Vergilius Maró Aeneiséből. Hittrich 0. : C. Sallustius Crispus Bellum 
Jugurthinuma. Zsámboki Gy.: M. Tullius Cicero IV. beszéde Verres 
ellen. Dávid 1. Latin nyelvtan. Cserép J. : Római régiségek. Tanár: 
Morauszky Ferenc. >

4. G örög nyelv . Hetenként 5 óra. Költői olvasmány : Homeros 
lliásának I., IX., XVI. és XXII. énekéből vett szemelvény, részletesen 
tárgyalva, részben könyv nélkül is, a hű merosi költészet méltatásával. 
Prózai olvasmány: Xenophon müveiből : Kyros neveltetése. Sokrates 
vallásossága, hatása az ifjúságra, halála. Műveltség, igazságosság, önis
meret. A homerosi nyelvtan ismétlése, az attikai nyelvjárással párhuzam
ban. Görög irodalom története : az epos és történetírás, az ión, aeol és 
dór lira, megfelelő szemelvényekkel, magyar fordításban. Havonként egy 
iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Kempf I. : Szemelvények az 
Iliásból. Gercb I. : Görög prózai szemelvények. Jebb-Fináczy: Görög 
irodalomtörténet. Tanár: Moravszky Ferenc.

5. G örögp ótló  ír o d  o lvasm án y . Hetenként 3 óra. Görög: 
Összefüggő részek Tlmkydides munkájából. Demosthenes beszéde Ktesiphon 
mellett a Koszorú-ügyben. Magyar: Virág B., Kazinczy F., gr. Teleki J., 
Horváth M.. Szalay L történeti, Kölcsey F., b. Wesselényi M., gr. 
Széchenyi F., Kossuth L. és Deák F. szónoki műveiből. .Kivonatok írása. 
A régi görög irodalom története. Tankönyvek: Hegedűs: Összefüggő 
részek Thukydides munkájából, Bölcskei-Schäffer : Demosthenes beszéde 
a Koszorú-ügyben, Jebb-Fináczy : A görög irodalom története, Badics : 
Magyar irodalmi olvasókönyv III. r. Tanár: Dr. Vietórisz József.

()• N ém et nyelv . Hetenként 3 óra. Szemelvények a Nibelung- 
cnckből, ezzel kapcsolatban a német hősmondáknak s a középkori német 
irodalomnak áttekintése. Szemelvények Lessing műveiből. Nagyobb olvas
mányok : Lessing Minna von Barnhelmje, Goethe Herman und Dorotheája, 
kapcsolatban a német irodalom megfelelő korszakainak s az olvasott
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költőknek tüzetesebb méltatásával. Havonként egy iskolai írásbeli dolgozat. 
Tankönyvek: Hirn-Paulay: Német'irodalmi olvasókönyv a fögimn. VII. 
oszt. számára. Hariach: Goethe Herman und Dorotheáju. Tanár: 
Dr. Pröhle Vilmos-

7. T ö rtén e lem  é s  po l. fö ldrajz. Hetenként 8 óra A nagy
hatalmak megalakúlása és az állami élet kifejlődése Európában. A fel
világosult abszolutizmus kora A francia forradalom. A császárság és 
bukása A szabadelvű eszmék küzdelme és diadala. Az európai és 
amerikai államok ismertetése politikai, gazdasági és' kulturális szem
pontból. Tankönyv: Varga Ottó: Világtörténelem 111. k. Tanár: 
Porubszky Pál

8. m e n n y isé g ta n . Hetenként 3 óra. a) Algebra. Kamatos-kamat 
és járadékszámítás. A végtelen geometriai sor. Az algebra ésgeoinelria 
kapcsolata. A függvény értelmezése. Első- és másodfokú függvény ábrá
zolása. A másodfokú egyenlőség (elmélete). Másodfokú függvény maxi
muma és minimuma, b) Geometria. Coordinata rendszerek Két pont 
távolsága. A térmértan tételei. Szögletes és gömbölyű testek felszíne és 
köbtartalma. Havonként iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Arany- 
Szíjártó : Algebra II. Ábel-Lévay-Polikeit: Mértan II. Lutter N. : Szor- 
számi táblák. Tanár: Eltscher Simon.

9. T erm észetta n . Hetenként 4 óra. Bevezetés a természettanba. 
A mozgás törvényei. Szilárd, folyékony és légnemű testek mechanikája. 
Hangtan. Fénytan. Tankönyv : Makay István : Fizika. 'Tanár : Eltscher 
Simon.

10. G örögp ótló  rajz. Hetenként 2 óra. Ékítményes rajz, árnyé
kolva ceruzával, tussal és színnel. Dekorativ rajzok, aquarell tanulmá
nyok. Felvételek természet után. Madarak, lepkék, kagylók, csigák és 
fegyverek felvétele természet után. Fejrajzolás. Tanár: Kozák István.

11. T estg y a k o rlá s . Hetenként 2 óra. Rendgyakorlatok: szakasz
képzés, szakasz-gyakorlatok, vonulások. Szabadgyakorlat: vasbot, súlyzó 
és buzogánnyal. Társas szabadgyakorlatok : gúlák, szertornázás csapat
ban minden szeren. Játék: Atbletikai gyakorlatok: futás, ugrás, távgya
loglás, súlydobás, súlyemelés, diszkoszdobás, gerely vetés. Tanár: Bede 
István.

Vili. OSZTÁLY.
Osztályfő: Dr. V ie tó r isz  József.

1. V allástan . Hetenként 2 óra. Evangélikus. Keresztyén hittan 
és erkölcstan. János evangelioma főbb részeinek magyarázata. Tankönyv : 
Bancsó: kér. hittan és erkölcstan. Tanár: Adorján Ferenc Ref. 
Kér. hittan és rendszeres erkölcstan. Kézikönyv: Dr. Erdős József: Kér. 
hittan és erkölcstan. Tanár: Bartók Jenő. Róm. kath. Az apologetika 
fogalma. Hit előzményei. Isten létének egyenes és közvetett bizonyitékai. 
Embertan. A vallás. Ä kinyilatkoztatás általában. A kereszténység előtt



adott kinyilatkoztatás. A keresztény kinyilatkoztatás. Tankönyv : Uhlyárik 
Jenő: Apologétika. Tanár: Csima Emil. Izr. A zsidó vallás tanai s 
törvényei. A zsidó istentisztelet, a zsidó vallás erkölcsi tanai, külön 
tudnivalók a szertartástan köréből. Tankönyv : Dr. Fényes Mór : Zsidó 
vallástan. Tanító: Bónis Menyhért.

2. M agyar n y e lv . Hetenként 3 óra. A magyar nemzeti irodalom 
története Kisfaludy Károly föllépésétől napjainkig, különös tekintettel a 
műveltség történetére. Megfelelő házi, és iskolai olvasmányok és dolgo
zatok. Tankönyv: Góbi Imre : A magyar nemzeti irodalom története II. 
Tanár: dr. Popini Albert.

3. Latin n y e lv . Hetenként 4 óra. Prózai olvasmány: M. T. 
Ciceronis de officiis lib. I. c. 1— 15., HI. c. 4 —6., 1 0 -1 1 . Q. Horatii 
Flacci Gann. I. 1., 3., 4., 11., 11., 22. II. 3., 7-, 17., 18. III. 30. Epod. 
11. Sat. I. 4. Epist. II. 3, részben emlékelve is. A nyelvtan és régiségek 
ismétlése. Az irodalom főbb képviselőinek élete és müvei. Kéthetenként 
iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Csengeri: M. T. Ciceronis de 
officiis libri tres, Cserép : Szemelvény Q Horatius Flaccus költeményei
ből, Lefffer : Római irodalomtörténet. Tanár: dr. Viemrisz József.

4. G örög n ye lv . Hetenként 4 óra. Prózai olvasmány: Szem el
vények Platón Sokrates Ápalogiájáböl és Kritonjából. Költői olvasmány: 
Sophokles Antigoné-jának 450 sora. Nyelvtani és mondattani ismétlés. 
A görög bölcsészet, szónoklat és dráma az attikai korszakban. Havon
ként egy iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Simon: Platon szemel
vények. Csengeri: Sophokles Antigonéja. Tanár: dr. Pröhle Vilmos.

5. G örögp ótló  írod . o lv a sm á n y . Hetenként 2 óra. a) Olvas
mány: Platon Apológiája; Kritonja; Phaidonja. b) Műtörténet: a görög 
szobrászat kiválóbb alkotásainak ismertetése szemlélet alapján. Platon 
Enlhyphronja, Apológiája, Kritonja és Phaidonja Simon József Sándor 
fordítása alapján. Műtörténet Zsámboki Gyula tankönyve nyomán. Tanár : 
Dr. Popini Albert.

6. N ém et n yelv . Hetenként 3 óra. Olvasmányok: Schiller Wil
helm Telije. Szemelvények lírai költőkből. Goethe, Schiller s a német 
romantika korszaka. A német nyelv és irodalom fejlődésének áttekintése. 
Havonként egy iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Endrei-Lenkei: 
Német nyelvkönyv IV. Heinrich: Schiller Wilhelm Telije. Tanár: dr. 
Pröhle Vilmos.

7. T örtén elem . Hetenként 3 óra. A magyar nemzet történelme, 
különös tekintettel az állami, társadalmi és művelődési fejlődésre. A mai 
Magyarország lakossága, közgazdasági és művelődési élete, állami intéz
ményei. Tankönyv: Varga Ottó: A magyarok oknyomozó történelme. 
Tanár: Zimmerman Rezső.

‘ S. íT lennyiségtan . Hetenként 2 óra. a) Algebra: Kombinációk 
lana. Newton binomtétele. Az algebra ismétlése, b) Geometria. A gömb
háromszögtan sinus és cosinus tétele. Két földi hely távolságának ív- és 
hosszmértékben való kiszámolása. A sík- és térgeometria átismétlése.
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Havonként iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Fr. Kiss K. : Algebra. 
Ábel-Lévay-Polikeit: Mértan I. II. Lutter: Szorszám táblák. Tanár: 
M észáros Ferenc-

9. T erm észe tta n . Hetenként 4 óra. Hőtan. Mágnessé". Elektro
mosság. Kozmográfia. A hetedik osztálybeli anyag átismétlése. Tankönyv : 
Makay J . : Fizika. Tanár: M észáros Ferenc

i t .  B ö lc sé sz e t-  Hetenként 3 óra. Lélektan és Gondolkodástan. 
írásbeli feladatok. Tankönyv: Dr. Sárfl'y. Tanár: Leffler Sámuel-

11 G örögp ótló  rajz. Hetenként 2 óra. Fejrajzblás különböző 
technikával nevesebb lapminták után. Aktrajzok. Színes felvételek ter
mészet után, madarak, fegyverek, használati tárgyakból összeállított 
csendéletek. Tanár: K ozák István.

12 T estg y a k o rlá s . Hetenként 2 óra. Mint a VII. osztályban.

b) Rendkívüli tantárgyak.

1. S za b a d k éz i rajz. Kézügycsítő gyakorlatok, ékítményes rajz és 
festés. Egyszerűbb testek természet után való rajzolása. A vázolás módja, 
összetett ékítmények, dekorativ rajzok készítése és leslése. Felvételek 
természet után. Virág* és tájképfestés, aquarellck. Vázlatkönyvben való 
felvételek természet után. A növendékek összesen 60-an beli 4 órában, 
2 csoportban vettek részt a rajzórákon. Tanár: Kozák István.

2. G yors írás. A Gabelsberger-Markovits rendszerű gyorsírásnak
három tanfolyama volt heti 1 1 órában. A kezdők (IV. osztálybeliek)
az év végén öten voltak az első tanfolyamban. A második tanfolyam
ban 5 VI. osztálybeli tanuló vett részt, kik a vitaírás rövidílőseit ta
nulták és felolvasás után lassan írtak. A harmadik tanfolyamban 8 tanuló 
volt (VII. 3 , 'és VIII. 5), kik mérsékelt sebességű diktátumokat ínak és 
gyakorlásul az 1907. okt. 31-én lefolyt ünnepélyen négy beszédet jegyez
tek. A tanítás díjtalan volt. Tankönyv : Forrai Soma : Levelező gyorsírás 
és vitaírás. Tanító: M észáros Ferenc.

c) M agyar írásbeli dolgozatok.

V. o sztá ly . Őszi hervadás. Az egyiptomiak műveltsége. Isten 
keze a magyar történelemben a mohácsi veszedelemig. A történelem az 
élet mestere. A történetírás és a költői elbeszélés. A várnai csata. Deák 
Ferenc : Felirati Javaslata.

VI. osztá ly . Beszéd az iskolaév kezdetén. A népvándorlás hatása 
Nyugat-Európára. A magyar dal sajátsága. A költészet szerepe lelki 
életünkben. Berzsenyi Fohászkodásának poétikai fej Lege lése. Munka az 
az erény forrása. Az Ócskái Lászlóról való ének és A walesi bárdok. A 
naiv eposz tulajdonságai Arany Toldijában. Az eposz és a dráma.



VII. o sztá ly . Irodalmi tanulmányaink célja és sikere. A refor
máció hatása a magyar irodalom fejlődésére. Mik voltak okai a hege
dősök elenyészlének. Az eposzi szerkezet jellemző sajátságai a Zrinyiász 
bevezető énekeiben. Mikes Kelemen Törökországi leveleinek méltatása. 
Bessenyei befolyása irodalmunkra. A szent szövetség hatása az európai 
politikai viszonyokra 1848-ig. Csokonai és Kisfaludy Sándor lírája. A 
nyelvújítás haszna' és káros oldalai.

VIII o sztá ly . Miért korszakalkotó Kisfaludy Károly munkássága ? 
Gertrudis jelleme Katona Bánk Bánjában. Vörösmarty működésének 
politikai fontossága. „Az Úri hölgyhöz“ e. költemény méltatása.. Milyen
nek festi Eötvös a régi Magyarországot „A falu jegyzője“ e. regényében ? 
Arany János balladái.



VI.

É v i  j e l e n t é s .

Tanulók felvétele — A tanév kezdete
Alig fejeztük be a múlt iskolai évet, máris a jövő nemze

dék besorozásának gondja nehezedett vállai tikra. Különösen az 
első osztá lyba  felveendő tanúlók felett kellett ismét beható 
szemlét tartanunk, hogy az elemi kövelelményekuek megfelelő 
anyag kerüljön be az iskola rendelkezésére. E célból már június 
hó 28-án az előzetes jelentkezés után összegyűlt gyermekeket 
a m a g y a r  olvasás- és írásból, valamint a szá m ta n  elem ei
ből megvizsgáltuk s a tényleges felvételre jogot nyert gyerme
keket július hó első és második napján vettük fel az iskola 
kebelébe. Ugyanekkor történt a II. osztálybeli tanúlók felvé
tele is az előző évi bizonyítvány alapján.

A többi, nevezetesen III—VIII. osztályok növendékei, 
szeptember hó 2. és 3-ik napjain vétettek fel. Ezt megelőzőleg 
pedig augusztus hó 29 — 31. napjain a pótló- és javító vizsgá
latokat tartottuk meg.

Beiratkozott az év k ezd e tén  az I. osztályba 70 nyilvá
nos és 10 magántanúló; a II. osztályba 60 nyilvános, 4 
magán; a III-ba 65 nyilvános, 3 magán; a IV-be 55 nyilvá
nos, 4 magán; az V-be 45 nyilvános, 4 magán; a Vl-ba 
54 nyilvános, 2 magán; a Vll-be 43 nyilvános, 2 magán; a 
VlII-ba 48 nyilvános, összesen 469 tanúló; ezen szám részint 
a katonai intézetekbe jelentkezett, de ott fel nem vett, részint 
a rendesnél valamivel később jelentkező ifjakból 497-re növe
kedett; tehát 9-el kevesebb lett a tanúlók létszáma a tanév 
végén, mint az előző év befejczlekor.

A tanévet szeptember hó 4-én reggeli 9 órakor ünnepélye
sen nyitottuk meg a „Szent Lélek Úristen“ segítségül hívása

4
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mellett buzgó imával és az igazgató által az ifjúsághoz intézett 
buzdító beszéd elmondásával; ugyanekkor olvastattak fel és 
magyaráztattak meg az iskolai törvények is. Az ünnepi meg
nyitó után a tanúló ifjúság az egyes osztályfők vezetése mellett 
saját tantermeibe vonúlt, hol az órarend  átvétele után minden 
egyes osztály vezető tanára részletes utasítással látta el a nö
vendékeket minden tekintetben, ami a jövő sikeres haladását 
biztosíthatta

A rendes tanítás szeptember hó 5-én csütörtökön vette 
kezdetét.

T anári kar. — A la k u lá s . — É rtek ez le tek .

A tanártestület teljes számban jelent meg az augusztus hó 
30-ikára kitűzött alakúló értekezleten. Itt, — miután már a múlt 
tanév végén rendeztük be a jelen tanév megindúlását, — jegy
zőül továbbra is Zimmermann Rezső, önképzőköri elnökül 
Porubszky Pál, a zenekör felügyelőjéül Szlaboczky Imre, pénz
tárosául Kozák István választattak meg. Az- ev. gyámintézet 
élén Adorján Ferenc, a Filléregylet vezetésében pedig ismét 
Mészáros Ferenc tanárok maradtak meg. Ugyancsak az alakúló 
gyűlésen szabta meg és rendezte e! az írásbeli dolgozatok idejét 
és rendjét; kitűzte a rendes havi értekezletek idejéül minden 
hónap első csütörtöki nap délutánját.

A tanártestület körében annyiban történt változás, hogy 
a múlt tanév végén üresedésbe jutott tornatanári állásra pályá
zat útján B ede Is tv á n  okleveles tornatanárt alkalmazta a 
kormányzótanács egy évre ideiglenes minőségben Dr. S ilberfe ld  
J a k a b  képesített rabbi, izraelita vallástanár pedig, akit az 
aranyosmaróthi egyházközség rendes főrabbijává megválasztott, 
állásától megvált. Hat évi együttműködés alatt mindnyájunk 
szeretetét érdemelte ki s távozása után kedves emléket hagyott 
maga után úgy a tanártestület, valamint az ifjúság kebelében. 
Október hó 15-én történt ünnepélyes beiktatása alkalmából a 
testület volt kartársát melegen üdvözölte. Helyét az izraelita 
„statusquo ‘ hitközség a népiskola jelesebb tanerőivel, névsze- 
rint Bónis Menyhért igazgató-tanító és Fábián Ferenc néptanító
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val töltötte be ideiglenesen, amely helyettesítés egészen a 
tanév befejeztéig nyúlt ki. Jóllehet a helyettesítő tanítók köte
lességeiket a legjobb akarattal töltötték be, mégis a jórend azt 
követeli, hogy az intézet kebelébe beírt legnépesebb felekezet 
ifjúsága a jövő tanévben már teljesen és kizárólag hiva
tásának élő hitoktató kezelése alá kerüljön

Rendes havi és egyéb rendkívüli értekezleteinken — szám- 
szerint 25 értekezletet tartottunk — a tanártestület együttes 
jóakarattal és hivatásszerű buzgósággal intézte el mindazon 
teendőket, melyek az iskola életében az év folyamán felmerültek. 
Lelkesedéssel foglalkozott az iskola felavató ünnepének élőké, 
szítésével, a Pusztaszeren szeptember hó 15 én megtartott 
„Árpádünnep“ alkalmából hazafias hangú üdvözletei, küldött a 
rendező-bizottság elnökéhez; a dunántúli ág. hitv. ev. egyház- 
kerület soproni főiskolájának 350 éves fennállásának emlékére 
1907. november hó 21-én szentelt jubileumi ünnepen dr. Proliié 
Vilmos tanár állal képviseltette magát; az Országos Ág. Hitv. 
Ev. Tanáregyesület alakúló közgyűlésén Budapesten október 
20 án résziveltek kebeléből az igazgató, továbbá Adorján Ferenc, 
Porubszky Pál és dr. Vielórisz József tanárok, mely alakúló 
közgyűlést előkészítő miskolci értekezleten és szeptember hó 
18-án, a testület képviseletében megjelent az igazgató; ugyan
csak a Budapesten 1907. évi december hó 28-ára dr. Meskó 
László elnök által egybehívott Országos Ág. H. Ev. Tanáregye
sület rendkívüli közgyűlésén, valamint az Országos Középiskolai 
Tanári Kongresszusnak Budapesten 1907 évi december hó 28. 
és 29-én megtartod üléseiben is képviselte igazgató a tanár
testületet és juttatta alkalmas módon kifejezésre az ide vonatkozó 
testületi megállapodásokat.

Értekezleteink sorából kieinelondők a november hó 27. és 
április hó 2-án tartott értekezletek, melyeken az egész ifjúság 
erkölcsi élete, szorgalma, tanúlmányokban való előmenetele 
felett tartottunk szemlét azon célból, hogy a szülők figyelmét 
együttes munkára és felügyeletre hívjuk fel gyermekeik hibás 
hajlamainak kiirtására, s a jóban való megerősítésére kérjük kj
támogatásukat nehéz feladatunk lelkiismeretes teljesítéséhez.

4*
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Komoly feladatunk tárgyát képezte az is, hogy a fegyelem 
helyes gyakorlata, a múlasztások ellenőrzése felett tanácskozzunk; 
megvitassuk azon tételeket, melyeket a tankerületi kir. főigaz
gató tűzött ki az első ízben lartott március hó 22. és 23-ik 
napjain egy beült tankerületi összes igazgatók gyűlésére, hol 
különösen a magyar nyelvi oktatásnak az egész gimnáziumban 
való reformja tekintetében igyekeztünk kifejezésre juttatni radi
kális javaslatainkat.

A tanártestületről szólva örömmel iktatom ide a következő 
irato t:

„K olozsvári m. k ir. F erencz J ó z s e f  Tudom ányegyetem  
Bölcsészet-, N yelv- és T ö rtén e ttu d o m á n yi Keim .

J207 — 1907/8.
B. k. szám.

A kolozsvári m. kir. Ferencz József tudományegyetem 
bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kara folyó évi 
februárius hó 15-én tartott ülésében Önt a török tatár 
nyelvészetnek (különös tekintettel az oszmán-török nyelvre) 
egyetem i m agán tanárrá  k é p e s íte tte . Ezt a képesítési 
a nagymélt. m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
folyó évi februárius hó 27-én 21870. sz. alatt kelt leiratá
val jóváhagyta és megerősítette.

Erről a tekintetes tanár urat őszinte örömmel és abban 
a reményben értesítem, hogy új munkakörében egyete
münknek s a tudománynak hazánk javára becses szolgá
latokat fog tenni.

Kolozsvár, 1908. március 14 én.
Dr. Márki Sándor,

<Ph'> e. i. dékán.
Tekintetes Dr- Pröhle Vilmos főgimn tanár úrnak

Nyíregyháza«
Ebből az alkalomból igaz melegséggel üdvözöltük kitünte

tett kartársunkat, további sikereket és megérdemlett elismerést 
kívánva ezen a téren is teljesítendő magasztos hivatásához.

A szorosan vett tanári hivatás teljesítése mellett szívesen 
kivette a tanártestület a maga részét a közügyek és a társa
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dalom minden munkájából, melyből egyiktiek-másiknak ugyan
csak bőven kijutott a lefolyt esztendőben is. Irodalmi téren is 
teljesítette tisztét, úgy a helyi valamint fővárosi sajtóban; e 
téren különösen dolgozott:

Dr. Proliié Vilmos A török irodalom története, Tatár 
nyelvjárási tanulmányok, mindkettő sajtó alatt Angol nyelvtan. 
II. kiadás.

M oravszky  F erenc  lefordította és sajtó alá rendezi M. 
Tullius Cicero beszédeiből: D ivina tio  in  0. Caecilium. 
A ccusa tion is in  Verrem actio prim a, ac tion is secundae  
liber I — I l

Dr. Vietórisz Jó zse fn ek  néhány költeménye és cikke 
jelent meg a helyi sajtóban,

A vallásos és hazafias érzés ápolása Ünnepélyek
Soha el nem évűlő igazság az, hogy az Istenben való 

megnyugás és az erény szeretete földi boldogságunk alapkövei; 
ezek nélkül üres, sívár az élet, kétségbeejtő gondolat a jövő 
homálya, rideg megsemmisülés tudata a sír. Éppen azért a 
tanártestület odaadó hivatásszerű kötelességének ismeri a vallás- 
erkölcsi elveknek az ifjúság szívébe való beoltását úgy példá
jával, egyéni életével, valamint minden tudomány körében és 
keretén belül közölhető erkölcsi eszmék hirdetésével, A tanítást 
mindennap Istenhez szálló fohásszal kezdtük és végeztük; az 
ifjúságtól — legyen bármely vallásfelekezet tagja — szigorúan 
megköveteljük, hogy mindenki a saját templomában vasárnap 
és ünnepnapokon az isteni tiszteleteken megjelenjen ; e célból 
a tanártestület vezetése mellett az evang. ifjúság ősszel és 
tavasszal a nyilvános istentiszteletben vesz részt, míg a téli 
hideg időszak alatt az iskolai díszteremben egybegyülekezve 
imádja az Urat. Az egyházi énekre szakképzett tanító oktatja 
az alsó négy osztályban két csoporlra osztva heti egy-egy órá
ban; ezenkívül a vallástani órákat is gyakran kezdik és végezik 
buzgó énekléssel a tanúlók A vallásszabadságért, a hazáért 
meghalt és megdicsőült hősök emlékének felújítása szintén 
buzdítólag hat az ifjúság lelkületére Az ifjúsági könyvtár mű
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veinek beszerzésénél koronként élénk figyelem irányúi arra is, 
hogy a beszerzendő munkák, melyekből az ifjúság üres óráiban 
szellemi táplálékát meríti, a vallás-erkölcsi élet emelkedését tá
mogassák ; úgyszintén a szaktanárok évenként magyar dolgo
zatul e körbe tartozó thérnákat tűznek ki feladatul kidolgozás 
végeit, ami az egész le lk e i , szívet és elmét egyiránt lebilincseli 
és nemesíti.

Az Úrnak szent végvacsorájához május, hó 17-én a kora 
reggeli órákban járúlt az ifjúság a tanártestülettel együtt, hogy 
Adorján Ferenc valláslanár és Dúszik Lajos s.-lelkész kezeiből 
vegye át s élvezze az isteni kegyelemnek látható jelvényeit.

De midőn a mi evangélikus iskolánkban örömmel állítjuk 
ifjaink szeme elé azon nemes hivatást, mely minden művelt 
evangélikus emberre vár az életben; míg a le lk iism ere ti  
szabadság  nagy szellemi kincsét a legfőbb gyakorlati jó gya
nánt tiszteljük és magasztaljuk, amely végtelen nagy és drága 
kincs birhatásáért a felnőtt egyháztagtól csakis odaadó hűséget, 
szeretetet, szolgálatkészséget vár és követel az egyház: addig 
soha sem tévesztjük el szemeink elől azt a kötelességet, hogy 
a különféle egyházakhoz tartozó ifjúságot egymás megbecsülé
sére és szeretetére buzdítsuk, váltásos hitét mindenkinek a leg
bensőbb egyéni birtokának tartsuk és soha ne jusson eszébe 
senkinek a másikat csak azért kerülni, nem ritkán gyűlölni, 
sőt üldözni, mert ő más templomba jár imádni az istent ! A 
higót-fanatikusok kora lejárt. Emberszeretet, humanismus, nemes 
jellem, becsület, szellemi érték szerint tiszteljék egymást az 
emberek és ne átkozzák ki egymást a legegyénibb h it külön
bözősége m iatt!

A valláserkölcsi neveléssel szoros kapcsolatban csepegtetjük 
bele ifjaink leikébe ennek a sokat szenvedett m agyar havá
n a k  is az önfelá ldozásig  m enő  s z e r e te té t! Soha el nem 
múlik egy kínálkozó alkalom sem ennek a szent eszmének felújítá
sára, sohasem érzi senki azt, hogy már ezen érzelem felem
legetése, a szívekben való megújítása fölösleges volna. De ez a 
hazaszeretet ne puszta érzelgős, hangzatos szólam legyen, hanem 
tettekben megnyilatkozó munkás é le t! Ez a mi elvünk, ez a 
mai tanításunk lényege. Ostorozzuk az „ ub i bene, ib i p a tr ia “
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nemzetközi világpolgárság ferdeségét, bűnél, és az „ Itt élned  
halnod k e ll“ szent igazságot tartjuk egyedül követésre méltó
nak a magyar ifjúság részéről

Minden ezen magasztos eszmék és érzelmek ápolására igen 
alkalmas időpontúi kínálkoznak az év folyamán előfordúló 
ünnepek, kiemelkedőbb napok.

1. Már a ta n év  m egnyitása  és befejezése ég felé irányítják 
gondolatainkat; amott az isteni kegyelem segítő erejét kérjük, 
emitt az átélt kegyelemért rebeg hálát ajakunk.

2. Az Aradon kivégzett hős vértanúk halálának évforduló
ján, október 6-án, a főgimnázium tanártestülete és ifjúsága (s 
az evangélikusok mellé önkén t csatlakozott más vallású fiatal
ság is), részt vett az ág. h. ev. templomban tartott gyász isteni 
tiszteleten.

B. Fel kell említenem az ifjúság lelkére hatást gyakorló 
ünnepek sorában azt a kis „sport-estélyt“, melyet Bede István 
tornatanár rendezett október hó 30-án d. u. 5 órától kezdve 
a tornacsarnokban. Látható volt itt: felvonúlás. szabadgyakor
lat, csapattornázás, a tornakor tagjainak versenye magas 
korláton és mászórúdon ; majd vítőr-iskola az I—IV. és kard
iskola az V—VIII. osztályba járó tanúlókkal; végül vívó- és 
birkózó verseny. A kevés külső közönség előtt lefolyt mutatvá
nyok igen szépen sikerültek.

4. A reformáció emlékünnepét október hó 81-én ünnepel
tük áhííatos buzgósággal a főgimnázium dísztermében a követ
kező sorrend szerint:

1. Ima. Klopstock. Énekli a főgimn. daloskor.
2. Im ádság; elmondja Adorján Ferenc, vallástanár.
3. ünn epi beszéd. Tartja Nagy Ferenc VIII. o- t.
4. A z ősi vár. Csengey Gusztávtól. Szavalja Valent István VIII. o. t.
5. Erős vár a mi Istenünk! Közének.
5. A reformáció emlékünnepén, mely kizárólag az evangé

likus ifjúság épülésére szolgált, a főgimnázium egész ifjúsága, 
tanártestülete és kormányzó tanácsa is ünnepet ült azon alka
lomból, hogy Porubszky Pál, intézetünk érdemes tanára, a múlt 
tanév végével töltötte be huszonöt évre terjedő tanári műkö
dését.
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Porubszky Pál jubileum a.

Délelőtt 10 ói-ára a főgimnázium dísztermében előkelő 
közönség gyűlt egybe. Megtiszteltek bennünket megjelenésükkel: 
gróf Vay Gábor főispán és Mikecz Dezső, alispán mellett a 
városban élő egyházak fejei, hivatalok főnökei, tanítótestületek 
képviselői, számos tanügybarát, közöttük hölgyek is.

Miután az ünnepelt három tagból alakított küldöttség meg
hívására a nagy számmal egybegyűltek körében, azok hangos 
üdvözlő nyilatkozatai között megjelent, igazgató az ünnepélyt 
megnyitotta.

Az ifjúság dalköre lelkesen zengte el üdvözlő dalát.
Ekkor M ájerszky  B éla  főgimnáziumi pártfogósági elnök, 

az egész helybeli evang. egyház, mint iskolafentartó hatóság 
nevében a kormányzó-tanács képviseletében, működését elismerő 
szavak kíséretében melegen, szívélyesen üdvözölte a jubilánst. 
A tanártársak részéről az igazgató beszélt s adta át az ünnepelt- 
nek a kartársak arcképeit magában foglaló albumot. Üdvözlő 
szavai így hangzottak :

„A valódi érdemnek, a híven teljesített kötelességnek 
legszebb jutalma a belső megnyugvás! és mégis ennek az 
igazságnak épségben maradása mellett is egy egészséges tár
sadalomban, hol az emberek egymást ismerik, egymás munkáját 
kölcsönös figyelemmel kísérik, lehetetlen az, hogy a valódi 
érdem előtt az elismerésnek és megbecsülésnek külső formá
ban is ne adjanak kifejezést!

Ez a meggyőződés foglalta el lelkünk mélyét akkor, 
midőn elhatároztuk, hogy tégedet, 25 évi híven és odaadással 
betöltött tanári működésed után testvéri szeretettel akarunk 
és fogunk a nyilvánosság előtt s társadalmunk eme itt meg
jelent kimagasló alakjainak jelenlétében szeretettel üdvözölni.

Hogy mi a bölcs tanító, tanár fenkölt hivatása, mennyire 
járulhat hozzá a közszellem nemesítéséhez a maga munkájá
val, mennyire mozdíthatja elő annak a tudománynak szere- 
tetét, melynek magvait hintegeti el az ifjúság zsenge szívébe, 
mennyire emelheti munkájával, egyéniségével, egész lényének 
közreműködésével azon intézet jó hírnevét és virágzását, sőt 
néha sülyedését is, melyben az igét hirdeti: azt ez ünnepé
lyes pillanatban előtted fejtegetni nem akarom, hiszen velünk 
együtt te érzed, tudod ezt a legjobban! Én csupán azon
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benső viszonyról kívánok ma, itt, e fényes gyülekezetben 
tenni nyílt vallomást, melyben mi a te szerető tanártársaid 
veled két hosszú évtized óta vagyunk, élünk és munkálkodunk.

Te, édes barátom, ennek a tanártestületnek kezdettől 
fogva a mai napig tudományért hevűlő, az ifjúságot nagy 
szíved áldó melegével szerető, kartársaidért lelkesülő, azokkal 
minden időben együttérző és cselekvő, a belső egyetértést 
fokozó, a testület tekintélyét kifelé emelni törekvő tagja., 
mindnyájunk igaz barátja, sőt több, valóságos szeretett 
testvérünk vagy és voltál! Egyenes, nyílt jellemed, az igaz
ságot mindenkivel szemben kimondó bátorságod, hazafias, 
mély érzésed, tiszta becsületességed, vallásos lelkűleted, 
egyéniségednek vonzó kedvessége hozták létre közöttünk azt 
a benső viszonyt, melyből kifolyólag mindnyájan tisztelünk, 
becsülünk és szeretünk tégedet.

Ezért üdvözöllek én tégedet ma szívem egész melegével 
tanártesdiletünk nevében és megbízásából.

Ennek a mi érzelmeink megnyilatkozásának emlékére 
nyújtom át neked emez emléktárgyat, hogy abban lapozgatva 
a nehéz munka után pihenő helyeden, kedves családod köré
ben is veled együtt lehessünk, s annak lapjaira feljegyzett 
gondolatainkból erőt meríthess a további, magasztos hivatá
sod hű teljesítéséhez.

Légy üdvözölve általunk, a te munka-testvéreid által; 
fogadd el tőlünk ez emléktárgyat szívesen, annak a forró 
kívánságunknak kifejezésével, hogy az Úr, a kegyelemnek 
Istene tartsa meg a te munkás életedet jó erőben és egész
ségben szeretett családod boldogítására, ennek az intézetnek 
további felvirágoztatására, ifjúságunk vezetésére és nevelésére 
s végül nekünk, tanártársaidnak, mindvégig fennmaradó állandó 
szerefetére!

Isten áldjon meg, éltessen soká!“

A tanúló ifjúság részéről annak nevében Dór (Mráz) 
M ihály  VIII o. t. üdvözölte a szeretett tanárt.

Dr. Vietórisz József tanár, tanácsjegyző olvasta fel a meg
hívott, de hivatalos teendői miatt meg nem jelenhetett M aterny  
Lajos  tiszavidéki egyházmegyei főesperes üdvözlő levelét.

Dr. M eskó László  m. kir. igazságügyi államtitkár, fő
gimnáziumi felügyelő az igazgatóhoz írt levelében, melyet szin
tén a tanácsjegyző olvasott fel, ekképen üdvözli az ünnepeltet.
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„Végtelenül sajnálom, hogy hivatalos kötelessé
geim gátolnak abban, hogy a koimányzó tanács ér 
zelmoit és elismeréséi én juttassam kifejezésre főgim
náziumunk érdemes tanárának, Porubszky Pálnak, mai 
örömünnepén. Bár iskolánk hálás elismerésének 
ünnepélyes tolmácsolásán nem lehetek jelen, meleg 
szívvel osztozom a közörömben s őszinte érzelemmel 
járúlok igaz tiszteletem és nagyrabecsülésem kifejezé
sével azokhoz az üdvözletekhez, melyek köztiszteletnek 
és közszeretetnek örvendő ünnepeltünkkel szemben a 
mai napon kifejezésre jutottak. Engedje az Ég, hogy 
tanügyünk s iskolánk javára friss egészségben még 
soká működhessék s újabb babérokat fűzhessen a 
régiekhez

Szerény üdvözletemnek az ünnepélyen való tol
mácsolását kérve stb. “

Zelenka Pál tiszamelléki ev. püspök 5319/1907. október 
28-án kelt hivatalos levelében szintén az igazgatót bízta meg 
üdvözletének tolmácsolásával :

„Tolmácsolja, kérem, ezen hithű egyháztagunk, 
kiváló nevelő tanárunk valójában sikeres működéséért 
hálás elismerésemet, azon vallásos óhajjal, hogy ezen 
áldozatiéit hivatásának folytathatásához adjon az 
Úr szent kegyelme erőt, időt, kitartást, tettdús életére 
pedig égi áldást.

Testvéries meleg üdvözlettel vagyok“ slb.
Az elhangzott üdvözlő beszédekre Porubszky Pál külön- 

külön lelkesen válaszolt, s köszönte meg a rokonszenvnek, 
barátságnak, a szeretetnek vele szemben történt megnyilatkozását,

A hivatalos üdvözlések után főtiszt. Petrovics Gyuln 
helybeli apát, esperes-plébános úr emelkedett szólásra s főleg 
abban az irányban adott lelkes szavakban elismerő kifejezési 
érzelmeinek az ünnepelt férfiú és az egész tanártestület irányá
ban, hogy nemes, önzetlen és minden kicsinyes felfogáson 
felül emelkedő lélekkel oktatják az ő. lelkipásztorsági körébe 
tartozó ifjúságot is, oktatják azt a krisztusi szeretetben és az 
emberek iránt való tiszteletben.
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Ezen üdvözlő szavakra is megfelelt a jubiláns, hangsúlyoz
ván azt, hogy ő és társai tanári működésükben nem ismernek 
vallásfelekezeti külömbséget., hiszen meg vannak arról győződve, 
hogy minden ember szívében ott lakik az Isten s annak imádási 
módja kinek-kinek legegyénibb tulajdona; nem szabad tehát az 
iskola kebelében a felekezeti villongást felébreszteni vagy annak 
némely vidékeken feléledt tüzét az elfogúltsággal felszítani. 
Eddig is ezt tette s ezután is ilyen értelemben cselekszik.

Végül Kubacska István, a szabolcsmegyei általános tanító
egylet nyíregyházi járáskörének elnöke, a testület képviseletében 
üdvözölte Porubszky Pált, mint a tanítótestület rokonkeblü 
barátját s ügyeinek támogatóját. Ezen üdvözletei is hálás 
köszönettel viszonozta az ünnepelt.

A lélekemelő ünnepélyt az ifjúság daloskörének éneke 
fejezte be.

Délben a Korona vendéglő éttermében bankettre gyűlt 
össze mintegy 160-ra menő közönség, a város előkelősége és 
vezetősége, hol egymást érték a szellemes felköszöntők, termé
szetesen mindenik azzal nyert befejezést, — amit örömmel 
fejezek ki itt e helyen is még egyszer, hogy a mi kedves bará
tunkat áldja meg az Isten az ő boldogító áldásaival, hogy a 
magyar ifjúságot még hosszú éveken át taníthassa, vezethesse 
minden szépre, jóra és nemesre.

A közebéd derekán általános lelkesedés ragadta el az együtt 
örvendő sereget, midőn körébe főgimnáziumunk közszeretetben 
és igaz tiszteletben álló felügyelője, dr. Meskó László állam
titkár megérkezett s poharát fenkölt beszéd kíséretében emelte 
az ünnepekre, úgyis mint tiszteletbeli tanár, úgyis mint az 
országos ág. h. ev. tanáregyesület elnöke.

Az ünnepi hangúlatot a tréfa enyelgő szellője üdítette fel 
dr. Vietórisz József „Em léksorok“ című költeményének köz
tetszésben részesült felolvasásakor.

így ért véget a mi ünnepünk. Ad multos annos!
6. Március hó !5-ét ez évben is odaadó igaz lelkesedéssel 

ünnepelte meg a tanártestület és a tanúióifjúság, a kormányzó- 
tanács h. felügyelőjének, több tagjának és számos tanügybarát- 
nak jelenlétében.
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Az ünnepély sorrendje ez v o l t :
1. Fohász. Énekli az ifjúsági daloskor.
2. Talpra magyar. Szavalja: Valent István VIII. o. t.
3. ünnepi beszéd. Tartja: Papp Péter VIII. o. t.
4. Kossuth Lajos emlékalapítvány pályázata. A bíráló bizottság 

előadója: Zimraermann Rezső tanár.
5. A pályadíjak kiosztása Martinyi József h. felügyelő által.
6. Részlet Papp Péter pályanyertes müvéből. Felolvassa: Vertse 

K. Andor VIII. o. t.
7. Szabadság ünnepén. Irta és szavalja: Ballay Gyula VIII. o. t.
8. Az önképző-kör pályadíjait kiosztja az igazgató.
9. »Nemzeti dal.« Énekli: az ifjúsági Daloskör.
Az ünnep középpontját ma is annak történeti nevezetes

ségű momentuma képezte ugyan, de e mellett mindig kiemelkedő 
része a „Kossuth La jos n e vé t v iselő  e m lék a la p ítvá n y “ 
pályázat eredményének előterjesztése.

A pályamunka címét az „Alapítólevél“ utasítása szerint az 
igazgató a tanártestület élén még október hó elején hirdette ki 
szabályszerűleg a Vili. osztálybeli ifjak előtt.

A pályázat eredményét, melyet Zimmermann Rezső tanár 
állított egybe a bíráló bizottság képviseletében, a következők
ben mutatom be :

J e l e n t é s
a „K ossuth  Lajos em léka lap ítvány“ -ra h ir d e te t t  pályázat e r e d m é n y é r ő l :

A folyó tanévben — az alapítvány rendelkezése értelmében — 
a tanártestület Hunyadi János jellemrajzát tűzte ki pályatételre.

Hunyadi János nagy alakját és dicső tetteit gyermekkorától ismeri 
ifjúságunk: a tétel tehát ennyiben könnyűnek mondható.

De viszonylag nemcsak könnyű e tétel, hanem hálás feladat i s : 
mert egy magyar hazafit, párját ritkító magyar lángészt, nagylelkű 
magyar keresztyént, a legnagyobb magyar hadvezért, a közügyek leg
önzetlenebb intézőjét, a magyar nemzet bálványát, ezeréves történelmünk 
legnagyobb alakját kívánta tanulmány tárgyává tenni: tehát olyan embert, 
akinek dicső emlékéből és példájából az ifjú lélek a legszebbet tanul
hatja, amit történelemből tanulni lehet.

A tétel megoldása azt a feladatot jelölte ki a pályázóknak, hogy 
olvasmányaik alapján Hunyadi János jellemét alkossák meg. A tétel 
tehát különbözik attól, mintha Hunyadi János életének eseményeit, azaz 
életrajzát tűztük volna ki, valamint attól is, ha így tűztük volna ki a 
tételt: „Magyarország története Hunyadi János korában.“
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A pályázók azonban, bár a tétel világosan megmagvaráztatott, 
nem mindnyájan Hunyadi János jellemét rajzolták, hanem van egy 
olyan, mely a Hunyadi János korabeli Magyarország történelmét tár
gyalja. Jellemrajznak három mondható.

A bizottság a beérkezett 6 pályaművet elolvasván, legjobbnak 
találta az 1. szám alatt beérkezett s „A haza minden előtt“ jeligével 
ellátott pályamunkát. Ez a munka két részből áll. Első fele az esemé
nyek elmondása, a másik nagyobb fele Hunyadi Jánost jellemzi. Első 
felének nincs különösebb érdeme, a második felét azonban a többi fölé 
emeli az a tulajdonsága, hogy Hunyadi János jellemét minden lényeges 
oldaláról tudatos rajzzal kellőkép megvilágítja. Felfogásában és a tárgy
hoz való viszonyában eltalálta a kellő tárgyalási módot, amit fődolognak 
tartunk, s ennélfogva elnézzük külső és belső szerkezetbeli némely 
gyengeségeit.

Második helyre tette a bizottság a 2. szám alatt beérkezett, s 
„Nagy idők: nagy emberek“ jeligéjű pályaművet. Ennek beosztása ará
nyosabb, szerkezete világosabb, mint az előzőé, stilusa könnyed, egy
szerű ; de ez főkép Magyarország történelmét adja, s csak a fejezetek 
végén reflexióképen tárgyalja Hunyadi jellemét. E pályamunka írója 
tehát a théma felfogásában tévedett.

Harmadik helyre tette a bizottság a 6. számú: „Hazáért és hitért“ 
jeligéjű pályaművet, amely jellemraj'z, vagy inkább tárcacsoport. Össze
hasonlítja Hunyadi Jánost Európa jeles hadvezéreivel, de összehason
lításai felszínen járók, nem igen sikerültek, mert tudománya nem ahhoz 
mért és kissé könyvhöz tapadó, az önálló felfogásban még meg nem 
erősödött.

A negyedik hely a bizottság véleménye szerint az 5-ik számú: 
„Pogány jő ? Hah, nem tűrhetem“ jeligéjű munkát illeti. Ennek főérdeme, 
hogy gr. Teleki József művét alaposan átolvasta. Művében azt kivona
tolta. Műve tehát, mint amaz: Hunyadi János életrajza. Szerkezetet és 
stílust hasonlóképen mesterétől tanult.

Ötödik helyre tette a bizottság a 3-ik számú: „Benne a föld leg. 
ritkább emberét vesztette el“ jeligével ellátott pályaművet. Ez főleg 
jellemrajz, de nincs kellő szerkezete, nem elég pontos, nem elég teljes, 
nem eléggé jellemző, nem eléggé lelkes, hanem inkább száraz, bár 
könnyed stilusu munka.

Hatodik hely jut a pályaművek sorában a 4-ik számú: „Mindent 
a hazáért“ jeligével ellátott művek. Ennek fellogása komoly és érett 
ugyan, de sok olyan dolgot mond, ami aprólékos, sok olyat elhallgat, 
ami fontos. Rokonság szerint csoportosítani és szerkeszteni nem tud, 
nem világos és vázlatai elmosódnak.

Általában a munkák jó igyekezet termékei, ennyiben mindnyájan 
dicséretet érdemelnek. A bizottság a pályadíjjal az elsőt kívánja kitün



62

tetni, melynek jeligéje „A haza minden előtt.“ Azonkívül 25 koronát 
indítványoz a bizottság a második pályaműnek, melynek jeligéje : „Nagy 
idők: nagy emberek.“ A harmadik helyre méltatott pályamű szerzőjének, 
ki „Hazáért és hitért“ jeligével látta el művét, nyilvános dicséretet javasol 
a bizottság.

* *

A tanártestület 1908. márc. 5-ón tartott ülésében ezen javaslathoz 
egyértelemmel mindenben hozzájárúlt.

* **
A kormányzó tanács a bizottság és a tanártestület javaslatát 

magáévá tévén, elhatározta, hogy az 1. számú: „A haza minden előtt“ 
jeligéjű pályaműnek adja ki a pályadíjat. A jeligés levélke felbontása 
után kitűnt, hogy a mű szerzője : Papp P é ter  Vili. o. t.

A második számú s „Nagy idők: nagy emberek“ jeligéjű pályamű 
szerzőjét 25 korona díjjal jutalmazza a kormányzó tanács. E mű szer
zője : Vertse K. A ndor  Vili. o. t.

A harmadik helyen nyilvános dicséretre méltatott munka szerzője 
pedig: Dér (Mráz) M ihály Vili. o. t.

* **

A „Bessenyei magyar önképzőkör állal március I5-re hir
detett pályázat eredményét az igazgató hirdette s osztotta ki a 
jutalomdíjakat az ünnepély végeztével. E szerint az „ünnepi 
beszéd"-re hirdetett pályázatnál első lett Papp Péter VIII. o. t.., 
ódájával pedig Ballay Gyula VIII. o. t. tűnt k i ; mindketten 
20 — 20 korona jutalomdíjban részesültek.

Az ifjúság ünnepe a délelőtt folyamán folyt le, délután 3 
órakor a tanártestület az egész ifjúsággal a Városháza udvarára 
vonúlt zászló alatt s lélekben magasztosúlva ünnepelt együtt 
ismét a város polgárságával; majd ünnepi menetben tért vissza 
az iskola udvarára, hol az igazgató oktató szavak kíséretében 
oszlatta szét az ifjúságot.

7. A Szabolcsvármegye közönségének megkeresésére a kor
mányzó-tanács által elrendelt m ille n n iu m i em lékünnepet 
főgimnáziumunk tanártestülete s négy felső osztályának ifjúsága 
május 10-én Tokajban tartotta meg, mely városnak történeti 
nevezetessége és gazdasági jelentősége tanúlságos kirándúlásra 
is kiválóan alkalmasnak ígérkezett.
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A „ Köp asz hegy“ lábánál az országos vásártéren tartottuk 
meg az ünnepélyt, melyet megelőzőleg Gyubelc Ferenc áll. 
polg. iskolai igazgató szívélyes szavakben üdvözölte a vendége
ket úgy az iskola, mint a város nevében.

Az üdvözlő szavakat az igazgató köszönte s rövid beszéd
ben nyitotta meg az ünnepet. *

Az ünnepély következő sorrend szerint folyt le;
a) S zóza t. Énekli: a főgimn. daloskor.
b) H azafias költem ényt szavalt: Ballay Gyula VIII. o. t.
c) V isszaem lékezés  Tokaj múltjára. Szabadon előadja: Zimmer

mann Rezső főgimn. tanár.
d) Fohász. Énekli: a daloskor.
e) R ákóczi búja. Szavalja: Murányi Kálmán VII. o. t.
f) H ym nus. Énekli: a daloskor.
Az ünnep legérdekesebb részét Z im m erm ann  R ezső  

tanárnak szabad előadása képezte, aki visszapillantván hazánk 
ezeréves történetére, különösen a Tokaj várához fűződő ese
ményekről emlékezett meg; a minden részében sikerült ünnep 
befejeztével a város közönsége szokásos áldomásul villásreggeli
vel látta el az egész, körülbelő! 200 főnyi, kiránduló társaságot. 
Egyébiránt szükség is volt erre az erőgyűjtésre, mert különben 
alig tudtak volna megbirkózni az alföld homokjához szokott 
ifjúink a köves Kopaszhegy megmászásával járó nehézségekkel, 
míg így oda se néztek neki s majdnem valamennyien feljutot
tak a tetőre, hogy a vidék elbájoló szépségében gyönyörködje
nek. Természetes, hogy az itt szintén előadott Hymnushoz a 
harmadik versszakot is elénekeltük. Ebéd mán kisebb csoportokra 
oszlott az ifjúság s a város nevezetességeit szemlélte meg, már 
amennyire ez vasárnap lehetséges voll; sajnos, hogy a Rákóczi- 
sáncokat nem közelíthettük meg a Tisza és Bodrog magas 
vízállása miatt, s a munkaszünet következtében hiába kerestük 
volna fel a virágzó ipartelepeket is Annyi bizonyos, hogy Tokaj 
városának elöljárósága és társadalmának színc-java részéről 
mindenben figyelmes jóindulatnak nyilvánúlásával találkoztunk, s 
hogy különösen Horváth Lajos főbíró, Gyöngvössy Lajos jegyző, 
Gyubek Ferenc polgári iskolai igazgató, Vecsey-Oláh Miklós 
földbirtokos, Horváth János ref. lelkész, Varga Márton cv. lelkész 
és Rothfuchs János ev. egyházi fel ügyelő iránt a fogadtatásunk-
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kai és ellátásunkkal járó fáradozásért és áldozatkészségért teljes 
elismeréssel és köszönettel tartozunk. Mindnyájan a legszebb 
benyomásokkal eltelve távoztunk Tokaj városából s alig várjuk, 
hogy a szíves fogadtatást homokos pátriánkban hasonló figye
lemmel viszonozhassuk.

8. Santroch Alajos műének- és zenetanár, mintegy bemu
tatni kívánván az évi működésének eredményét, a tanártestület 
jóváhagyása mellett június hó 26-án délután 5 órakor a torna- 
csarnokban »előadást“ rendezett a következő műsorral:

1. Norma. Nyitány. Előadja: a főgimn. zenekör.
2. Árpád sírja. Előadja: a főgimn. daloskor.
3. Symphonia. Zongorán előadják: Vertse K. Andor Vili. és 

Santroch Károly VI. o. tanulók.
4. Varázskeringő. Előadja: a zenekör.
5. Víg monológ. Előadja: Hoffmann Pál VI. o. tanuló.
6. Magyar egyveleg. Előadja: az ifjúsági daloskor.
7. Quintett. Előadja: a zenekör öt tagja.
8. Pécsi polgárok. Induló. Előadja : a zenekör.
Az előadás lefolyásáról e helyen beszámolnom még lehe

tetlen.
9. Az iskolai ünnepek sorát az „Évzáró ünnep“ fejezte 

be június hó 27-én délután 5 órakor a régóta megállapított 
Programm keretében.

*f» if i*
Végül felemlítem, hogy az ifjúság majálisa a város nagy 

közönségének élénk részvéte mellett június hó 2-án folyt le a 
Sóstón, napközben különféle tornagyakorlatokkal és egyéb szó
rakozással, délután a hűvösön a kisebbek, este pedig a nagyobb 
tanúlók táncával. Éjfélkor a múlató ifjúság és közönség külön 
vonaton nyúgalomra tért haza.

Egészségi állapot.
„Ép testben ép lélek“. Ez az igazság lebegett folyton a 

tanártestület szeme előtt a lefolyt évben is; komoly igyekezetét 
arra fordította, hogy az ifjúság lelki fejlesztése és gyarapítása 
mellett annak testi kifejlődését előbbre vigye, egészségét, a be



t.egséggel szemben ellenálló képességét fokozza, edzze. Ennek a 
célnak elérésében üdvös eszközül szolgált a túl nem hajtott 
torna és játék. Késő őszig és kora tavasztól kezdve lehetőleg 
a szabadban végezte az ifjúság testedző gyakorlatát és játékát, 
alkalomadtán egész órákat menetelve.

Az egész tanéven át minden óra végén tíz percnyi szünet 
van, mely alatt a tantermeket kiszellőztetjük, az ifjúság pedig 
idejét a tágas, nagy iskolaudvaron tölti el, hogy óráról-órára 
felüdülve, testben-lélekben megelevenedve foglalja el helyét ismét 
az iskolában.

Az egészségi állapot a lefolyt évben kielégítő volt. Mindjárt 
a tanév elején országszerte elterjedt azon ijesztő hír hatása 
alatt, hogy Wienben veszedelmes járványként pusztít a himlő, 
iskolánk orvosa Ír, Saáry Sándor városi tisztiorvos, szeptember 
hó 18-án az egész ifjúságot, tanári kart, sőt még az iskolában 
kiszolgáló személyzetet is családtagjaikkal együtt beoltotta a himlő 
ellen. Ugyancsak szigorú vizsgálat alá vette az iskola orvosa 
az egész ifjúságot azonnal a tanév első óráiban s egytől-egyig 
megvizsgálta azok szemeit; ezen vizsgálatot ápril hó elején újra 
megismételte; a vizsgálat folyamán kiderült, hogy az ifjúság 
ép szemmel jött fel az iskolába s a második vizsgálatnál sem 
kellett senkit gyógykezelés alá vonni, vagy az iskolából kiutasí
tani. A „rövidlátás“ ugyan nem ritkaság számba megy; de 
annak okát egyelőre nem az iskolában kell keresnünk, hanem 
az egyéni, vagy öröklött gyengeségben, főleg a helytelen szok
tatásban a gyermekeket kiskorukban ápolók részéről.

Dacára a kedvezőbb egészségi viszonyoknak, egyesekre a 
betegség súlyos terhe nehezült; az alsó három osztályban 
tizenöt, a felsőbb osztályokban hat, összesen .21 tanúló múlasz- 
tott két hétnél huzamosabb időn át iskolai előadásokat súlyos 
betegség miatt; ezek közül két első osztályhoz tartozó, továbbá 
egy harmadik s egy hetedik osztályú tanuló (összesen 4) tőlünk 
örökre el- is költözött. A tanártestület tagjai közül is többen 
szenvedtek napok, sőt heteken át influenzában, mely idő alatt, 
— néha egyszerre hárman is — távol maradni kényszerültek 
az iskolától, ami a munkabíró kollegák feladatát kissé megne
hezítette, jóllehet mindig készséggel helyettesítettük egymást a
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nyomorúság idején. Hosszú szenvedés és lesújtó gyász jutott ez 
évben osztályrészül Porubszky Pál tanártársunknak, aki január 
elejétől csaknem a húsvéti szünidő kezdetéig betegeskedett, 
melynek beálltával a tengerparton Lusingrandé-ban keresett, 
és talált felüdülést

Tanúlók magaviseleté.
A tanúlók magaviseleté az iskolai törvényeknek á lta lá b a n  

m egfelelő  volt. Ez nem dicséret, de megrovás számba sem 
vehető. Mélyebben gyökerező erkölcsi romlottságot a nagyszámú 
ifjúság körében — hála Istennek — nem tapasztaltunk; sőt 
bizonyos komolyabb felfogás, önérzetesebb viselkedés, nemesebi) 
törekvés s a kötelesség hívebb teljesítésének vágya lengte át az 
egész ifjúságot.

Tény az, hogy a lefolyt tanévben sem a tanári szék, sem 
a fegyelmi hatóság lesújtó ítéletet hozni nem kényszerült; az 
előbbi egyszer ült össze az egész év tartama alatt, hogy három 
ifjú pillanatnyi megtévedését a helyes irányba terelje, ami teljesen 
sikerült is; az utóbbi pedig egyszer sem ült össze. Az igazgató 
elé a VII. osztályból egy, az V-ből öt s a második osztály
ból két tanúló került, kiket szigorú megintésben kellett része
sítenie, különösen a megrögzött hanyagság, az időnek elfecsérlése, 
engedetlenségre való hajlam és az a bizonyos hányi-vetiségben 
jelentkező viselkedés miatt. Visszaesést nem észleltünk.

Abban a reményben, hogy az évi Értesítőt nemcsak a 
tanúlók, hanem a szülők is átlapozzák, talán meg is olvassák, 
iktatok ide nehány sort, melyeknek figyelembevételét melegen 
óhajtanám.

A m ú l á sz t ásókról szólok legelső helyen. A múlasztások 
igazolására nagy súlyt helyezünk; de megtörtént, hogy később 
kiderített minden komolyabb indok nélkül maradt el a tanúló 
az iskolából egy-két órára, talán napra is; az sem igen ritka 
eset, hogy a házi körülmények kényszerítő hatása miatt kell 
valakinek mulasztania, vagy később jönnie fel; ilyenkor a szü
lők, sőt a jólelkü házigazdák, néha a háznak orvosi tanácsadója 
is odaszegődnek a múlasztó tanúló mellé s szépítgetik a hibát, 
bűnt, s ezáltal a rosszrahajló gyermeki lelket a kötelesség
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mulasztás és hanyagság megszokására segítik elő, amely hiba 
egész életére nézve kiható lehet.

A kirándulások, nagyobb társas múlatság, majális stb. 
alkalmával abban a tévh itben  él az ifjúság igen nagy része, 
hogy mihelyest túl van az iskolaudvar kerítésén, habár olt 
látja a menet első soraiban lobogni az iskola zászlaját, és jól 
tudja, hogy a menetet a kísérő tanárok zárják le : máris 
mindenféle csíny, illetlenkedés, fesztelenebb, lármásabb mozgás, 
egy kis szeszes ital, bor, sör, dohány, — eme lassan ölő mér
gek —, meg vannak engedve, sőt ezeknek élvezete lényeges 
■alkotó részé t kép ezi a n a p i öröm öknek , vagy az ő saját
ságos felfogásuk szerint kizárólag azért re n d e zzü k  a 
kirándúlásokat, hogy az ifjúságot ilyen tévelygésekben is elő
segítsük, mintegy alkalmat nyújtsunk nekiek ezek elkövetésére, 
begyakorlására. K ije len tem , hogy a legszigorúbb fegyelem 
vesszejével sújtok le azokra, akik a tisztesség, rend, illendőség 
ellen cselekedvén, a köteles fegyelmet megszegik.

A tornásza t, józan elvek szerint keresztülvive, mérsékelten, 
túlzás nélkül, a leghasznosabb, legbiztosabb eszköz a test ki- 
fejlesztésére, megerősítésére, ügyesség megszerzésére, az egyén 
fegyelmezésére, és múlatságnak is igen kellemes ! Mégis, tapasz 
talajom szerint, az ifjúság egy jelentékeny része keresi az 
alkalmat arra, hogy ezen hasznos és kedves szórakozás köte
lessége alól felmentessék. Keresem az okát. Vizsgálódom. Két 
oka fordul elő leggyakrabban a felmentésnek, egyik, — fájda
lom, — az orvos által beigazolt szervi bajok többféle alakja, a 
másik : a szülők rettegése attól, hogy fiaik a tornázásnál azonnal 
bajba kerülnek és nyomban képzelt betegségeket keresnek s 
hoznak fel okúi, csakhogy a vágyva-vágyott felmentvényt ki
eszközölhessék. Bírálatot nem mondok az eljárás felett, de 
„ elvették  ju ta lm u k a t'1 !

A hírlapirodalom  a szórakozás, hasznos ismeretközlés és 
gyűjtés, szóval igen sok jónak 'eszköze, forrása, tényezője. 
Nekünk felnőtteknek napi táplálékunk az újság. De kom oly  
szó va l kérem a szülőket, ne nyújtsanak alkalmat gyermekeik
nek arra, hogy a bűnök ezer télé nem ének  le írá sá va l m eg
tö ltö tt lap o ka t kezükbe vegyék és olvasgassák. Ettől a mé



telytől bomlik meg a szív , bomlik meg az elm e, ez a korai 
vénségnek, életuntságnak, idességnek, öngyilkosságoknak nevelő 
tényezője. Válogassa meg :i s z ü lő  a gyermeke kezébe adandó 
olvasmányt és tudja meg azt, hogy a gyermeknek csak a leg
jobb, legnemesebb az elég jó. Itt legyen szigorú az iskola és 
szülői ház egyaránt. így nevelhet csakis jólelkü, jó viseletű, 
sikerült nemzedéket.

Ifjúsági egyesületek.
A) B esscnyei-K ör.

A Bessenyei nevét viselő önképző-kör ez iskolai évben is 
megalakult szeptember hó 14 én F o ru b szky  Pál tanár veze
tése mellett. Volt 46 rendes és 32 hallgató tagja. A rendes 
tagok a VII. és VIII., a hallgató tagok a VI. osztály tanúlói 
közül kerültek ki.

Tisztviselők voltak: Papp Péter VIII. o t alelnök; Mráz 
Mihály VIII. o. t. titkár; Ballay Gyula VIII. o. t. főjegyző; 
Schönfeld Péter VII. o. t. pénztáros; Marcsek János VII. o t. 
aljegyző; Halasi Gyula VIII. o. t. háznagy.

A Kör tartott 26 rendes ülést és 5 szabad előadást. A 
rendes üléseken a tagok 64 szavalatot adtak elő, melyek közül 
5 sikerült, 21 kevésbbé sikerült volt. A szabad előadás közül 1 
dicséretes, 2 sikerült és 2 kevésbbé sikerült.

A bírálóbizottság elé érkezett 39 dolgozat közül részidős 
bírálat alapjául huszonnégyet fogadott el a bizottság. A dolgo
zatok legnagyobbrészt különböző fajú prózai művek. A meg
bírált 24 dolgozatból a Kör elfogadásra méltónak ítélt tizenegyet, 
elvetett tizenhármat.

A rendes üléseken kívül tartott még a Kör egy díszűlést 
elnökének, Porubszky Pálnak, 25 éves tanári jubileuma alkal
mából.

Munkásságuk által kitűntek :
Szavalásban: B a lla y  Gyula, M rá z  M ihály és H alasi 

Gyula VIII. o. tanúlók. Dolgozatok bírálásában: Papp Péter, 
M ráz Mihály, B a lla y  Gyula VIII. o., M urányi K á lm á n  
VII. o. tanúlók.
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A március 15-iki pályázaton jutalmat nyertek:
B u lla y  Gyula Vili. o. t. alkalmi költeményével 20 koronát;
Pupp Péter VIIt. o. t. ünnepi beszédével 20 koronát.
A Kör rendes évi pályázatán pályadíjat nyertek:
Papp Péter Vili o. t. Horatius és Berzsenyi c. érteke

zésével 25 koronát;
M ráz M ihály  VIII. o. t. A nagy népvándorlás által elő

idézett államalakúlások Nyugat-Európában c. értekezésével 25 
koronát;

Vertue K. Andor VIII. o. t A gépipar nemzetgazdasági 
haszna és veszélyei c. értekezésével 25 koronát;

M urányi K álm án  VII. o. t. Horatius és Berzsenyi c. 
értekezésével mint második díjat 20 koronát.

Az Önképzőkör kebelében fennálló Olvasókör szintén mű
ködött ez évben: tagjai az Önképző tagjai, napi biztosai pedig 
a VIII. osztályból kikerült tagok. Állag 12 — 15 tag látogatta 
naponként az Olvasókört este 6 7 óra közt az iskolai ifjúsági
könyvtár termében. Rendelkezésünkre állott 8 tudományos, 
ismeretterjesztő és 2 élclap, valamint több sakktábla.

Évi bevétele volt a Körnek 242 40 korona, kiadása 241 '86 
korona, vagyona az ez idén fennmaradt 54 fillérrel együtt 
485*38 korona, mely összeg az önképzőkör elnökének felügye
lete alatt kezeltetik.

B) Tornakor.

a) Szeptember 27-én tartotta a tornakor ez évi alakúló 
közgyűlését mintegy 104 tag részvételével nagy lelkesedés 
mellett.

A kör tisztikara a következőleg alakúit meg: Ifjúsági 
elnök: Kálnay Endre VIII. o. t. Alelnök: Kovács Dezső VII. o. 
t. Titkár: Kovách Gergely VIII. o. t. Pénztáros: Pataky Béla 
VII o. t. Jegyző: Budaházy Sándor VII. o. t. ‘Szertáros: Kozlay 
Béla VI. o. t. Ellenőr: Kiss Aladár V. o. t.

A munkaprogramra, megállapításánál kimondta a kör, hogy 
a fősúlyt a szabadtéri testgyakorlásra fogja fektetni, Megindúlt 
az athletizálás és igen szép sikerrel folyt is. Már rz oklúber
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17-én Debrecenben tartott országos athletikai versenyre 5 tag
ját küldte ki a kör, kik közűi Poi^ibszky VI,, Murányi és Mólír 
VII. o. t. egy-egy második díjat, Pivnyik VII. o. t két máso
dik és egy harmadik díjat nyert. (Öt díj.)

A hidegebb idő beálltával a tornacsarnokba vonultunk ; meg
kezdődött a szertornázás, amelyben elért eredményeket leg
először a vívó- és birkózó iskolával együtt rendezett sport-esté
lyen mutattuk be mintegy 100 főnyi érdeklődő közönség előtt. 
Az estélyen rendezett verseny folyamán a korlát.-, magas ugrás, 
összetett versenyben első lett Pivnyik Gyula VII. oszt. tanúló, 
170 cm. magas ugrásával bámúlatba ejtett mindenkit; második 
lett Kovács Dezső VII. oszt. és harmadik Porubszky András 
VI. oszt. tanúlók 165 cm. magas ugrással. A győzteseket ér
mekkel díjaztuk. Azonban az ifjúságnak, mely a szabadtéri 
játékot megszerette, nem igen volt kedve a szobatornához és 
így nem csoda, ha az egész ifjúságot a jégen találjuk már a 
jégpálya megnyitásakor is. Ezentúl pedig úgy a tornaköri, mint 
a játékórákat künn töltöttük a jégen, hol versenyeket rendezve, 
hol pedig csak élvezetből űzve a kellemes téli sportot.

A második sportestélyünket január hó 26 án rendeztük a 
következő programmal: 1. Felvouúlás. 2. Szabad gyakorlatok 
(a gimnáziumi zenekar közreműködésével), o. Minta csapat- 
tornázás magas korláton. 4. Összetett verseny magas nyújtón 
és mászórúdon. 5. Vitőr-verseny. 6. Kard-verseny. 7. Vívó
akadémia. 8. Birkozóverseny. A tornakor versenyszámát, a 
magas nyújtó, mászórúd összetett versenyt, Porubszky András 
VI. oszt. tanúló nyerte meg, második Pivnyik Gyula és Kovács 
Dezső VII. oszt. tanúló lett,

A tavasz kezdetén már ismét a szabadban találjuk az 
ifjúságot. A játéktér, mivel egész délután a nap tüzének van 
kitéve, nem igen felel meg a kívánalmaknak és így a játék
órákat igen gyakran kisebb-nagyobb kirándúlások váltották fel, 
melyekről az erdő kellemes, felvidító hatása alatt jókedvvel, 
víg dalolással szokott a diákság hazavonúlni.

A tanév végén szintén sportversenyeket tartunk.
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A kör pénztári állapotát a következő adatok mutatják: 
Bevétel :

Tagsági díjakból b e f o ly t .............. 53’10 K
Sport estélyek jövedelme . . . .  121'30 K

Összesen : 174 40 K
K iadás:

Felszerelésre..................................1OG*— K
Jegyzőkönyv , 4-— K
É r e m .......................................   18'88 K
P o s ta k ö lts é g ...........................  P63 K
Jegy n y o m a t á s ......................  1G‘20 K
Szolgáknak................................. 4.— K
Labda j a v i t á s ...........................  3‘— K 152-71
Pénztári k é s z le t ..................................... 21 ’60 K

Összesen: 174'40 K
Vagyon:

Pénztári k é s z le t .............................21'69 K
Tagdíjhátralék.................................. 5 P — K

Összesen: 72-69 K
a tornatanár kezelése alatt áll.

Hogy a nemet-tornazas a magyar ifjúságot nem elégítheti 
ki egészen, azt nem csodálhatjuk. Az ország vezető emberei 
sokat foglalkoznak azzal, hogy a torna órába bevigyék a ka
tonai rendgyakorlatokat, fegyver fogást, céllövést, vívást. De 
hogy az ifjúság milyen lelkesedéssel fogadja ezt, talán semmi 
sem bizonyíthatja inkább, mint hogy az új tornatanárunknak 
ez iskolai évre nyitott vívó- és birkózó tanfolyamába intézetünk
nek 97 tanúlója iratkozott be. Ezek három csoportban heti 
három-három órán részesültek oktatásban és már az október 
30-án tartott sportestélyen elég szép eredményt értek el. A 
kard-verseny győztese Halasi Gyula VIII. oszt. tanúló lett, 
második Kovács Dezső VII. oszt , harmadik Bistey Béla Vili. 
oszt., negyedik Rab Károly VIII. oszt. tanúlók. A vitőr-vívásban 
Kovách IV., Bleuer III. és Putti IV. oszt. tanúlók tűntek ki 
ügyes mozdúlataikkal, A legszebb munkát azonban Pivnyik és
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Kovács VII. o f. lanúlók fejtették ki a birkózásban, melyben 
holtversenyben voltak első1' ; a harmadik Lőjek III o. t. lett.

A január hó 26-án tartott második sportestélyen vívás
ban első lelt Halasi Gyula VIII. oszt , második Kovács Dezső 
VII. oszt., harmadik Porubszky András VI. oszt. tanúló. 
Vitőr-verseny alsóbeliek részére : első Jakobovics Dezső IV. őszi., 
második Gróf Hoyos Sándor I oszt. és harmadik Putti Géza
IV. oszt. tanúló,

C) I fjú sá g i g y á m  in téze l.
Ifjúsági gyárnintézetünk immár tíz éves múltra tekint vissza- 

Amikor az 1898 —9-ik iskolai évben megalakúit, s átvetle a 
filléregyesűlettől az apránként 86 kor. 94 fillérre gyarapodott 
alaptőkét, már magán viselte az életrevalóság bélyegét Ma, tíz 
évi munkálkodás után, 1000 kor. tőkével rendelkezik, s tekin
tettel arra, hogy ennek kamatai bőségesen meghaladják azt az 
összegei, amelyet az évi gyűjtésből az egyet, gyámintézet pénz
tárába alapszabályszerüleg beszolgáltatni tartozott: a tanártes
tület nyugodt lélekkel hozhatta azt a határozatot, hogy a 
gyámintézetnek, mint ifjúsági egyesületnek fentartását, illetve 
az úgyis sok oldalról igénybe vett tanúlónak a gyámintézet 
céljaira való megadóztatását a jövőben szükségesnek nem 
tartja. így hát az egyesület a folyó év végén megszűnik, de 
csak tényleg, mert névleg továbbra is fennáll s az ifjúság által 
hangyaszorgalommal összegyűjtött tőke örök időkön át hirdeti 
tanítványaink áldozatkészségét s kamataival évről-évre támogatja 
majd segítségre szorúló evang. iskoláinkat.

Az egyesület 10 évi működéséről a következő kimutatás 
nyújt áttekintést:

A) B e v é te l:

1898/9 '899/900 1900/1 1901/2 1902/3 1903/4 1904/5 1905/6 190|:/7 1907/8

Gyűjtésből 63-41 138-43 201-93 183-94 188 29 135-88 156-24 170-74 172-73 13003
Adományokból — 2-_ 12 59 35-CO 6-29 24-72 9 90 6-34 8-20 —
Kamatokból 4-82 10 55 9-4t 13-42 23 57 20 81 2060 24 08 34 55 21-60

Összesen: 68 26 150 98 223-37 232 96 21815 181 41 186-74 201-n 215-48 151 63

Tökevagyon 113 76 164-31 257 08 367-46 461-21 507-72 581-94 742 83 932 89 1000 -
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B) K ind  fi a:

1S9S/9 1899/900 1900/1 1901/2 1902/3 1903/4 1904/5 1905/6 1906/7 1907,8

Központnak 19 86 39- 30 40 39-14 34-26 34-6S 28 18 30 27 25 — 38-58

Tanúlók segély. 21-58 60 — 82-- 100-— 8 6 -- 100 - 69-- 10 - — -

Egyebekre — 1*43 - -20 1-44 232 —■22 15 31 — —■42 45-94

Tőkési ttetett 26 82 50 55 110-77 92 38 9557 46-51 74-22 160-89 190 06 67-11

Összesen: 68 26 150 98 223 37 232 96 218 15 181-41 180-74 20116 215-48 151-63

A folyó évi bevételekről és kiadásokról a következőkben
számolok e l:

A) B e v é te l :

Az I. osztály gyűjtése . 5 korona 40 fillér.
A 11. f f f f . 11 f f — f f

A III. f f f f . 10 f f 84 r>
A IV. f f f f

29
f f 48 f f

Az V. *f f f . 21 f f 86 rt
A VI. f f f f . 18 f f 00 f f

A VII. f f f f . 18 f f 95 f f

A Vili. r> f f 3 f f 60 f f

Kamatokból . . 21 f f 60 f f

Összesen 151 korona 63 fillér.

B) K iadás:
A központnak küldetett . . . 38 korona 36 fillér.
A barlang ligeti ev. templomnak . 15 f f — f f

A palonczai ev. egyháznak . . 10 f f 58 f f

A rozsnyói ev. árvaháznak . . 20 V — f f

Tőkésíttetett . 67 f f 1 1 f f

Portóra f f 58 f f

Összesen 151 korona 63 fillér

D) Filléregylct.
Az osztályfőnökök a tanulóktól az év elején meg Ígért 

adományok részleteit hetenként beszedték s a filléregylet pénz-
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tárnokának adták át, ki a begyült összegeket időnként pénz
intézetbe helyezte,

A múlt évi értesítőben június 8-án kimutatott állapot, a 
június 30-iki esedékes kamat 33 K 98 fillér hozzáadásával, 
megváltozott s a vagyon a jelen iskolai évre 1175 K 31 fillér 
összegben vitetett át; a számadásokat a tanári kar 1907, szep
tember hóban vizsgálta át s jegyzőkönyvbe vette.

A folyó iskolai évben, május hó végén, a filléregylet 
pénztári forgalma ez :

B evéte l:
Az I. osztályban begyűlt összegből . . 52 kor, 25 fillér.
A II. „ „ „ 100 kor 45 fillér.
A III. , „ „ 55 kor 03 fillér.
A IV. „ „ „ 74 kor. 08 fillér
Az V. ,, „ „ 82 kor. 55 fillér.
A VI „ „ „ . . 74 kor. 78 fillér.
A VII „ „ „ 27 kor. 10 fillér
A VIII „ „ „ 56 kor. 10 fillér.
A VIII „ más célra történt gyűjtésből 1 kor 20 fillér.
Az 1907 dec. 3l-én esedékes kamatokból 27 kor. 42 fillér.

Összesen: 551 kor. 10 fillér.

K in elás :
1. A rozsnyói árvaháznak a kerületi pénz-

t á r b a .............................................. 12 kor — fillér
2. Az igazgató által jótékonycélra elküldött

adom ányok ............................................ 50 kor. — fillér -
3. A városban rendezett gyermeknap al

kalmából a városi hatóságnak átadott 20 kor. — fillér-
4. 14 szorgalmas tanúlónak jutalom

könyvekre ............................................ 180 kor. — fillér.
5. 7 szorgalmas tanúlónak á 20 K, 6 ta-

núlőnak á 15 K, 3 tanúlónak á 10 K 270 kor. — fillér.
Összesen: 532 kor. — fillér.

A többlet-bevétel és a június végi kamatok a vagyonhoz 
fognak csatoltatni.
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E) Z eneokta tás. Zenekör.

Tanító: Santroch Alajos ev. egyházi énekvezér.
A zenekör és a zenetanítás az 1907/8-ik tanév első felé

nek október havában vette kezdetét A zenekör 10 taggal, a 
zenét tanúlók 14 taggal vettek részt a zenetanúlásban.

A zen ekö r  tagjai ezek voltak:
I. hegedű: Lőjek Gyula, Santroch Károly.

II. hegedű: Gnandt Béla, Bóth Dezső.
Second: Katz Imre, Kandel Jenő, Vojtovics Dezső.
Kisbőgő: Ballay Gyula.
Nagybőgő: Vertse K. Andor.
Zongora: Papp Zoltán.

E gyéb zen ét tanúltak:
Hegedűt:

Bleuer Béla, Hook László I. o. t.
Fábry Gábor, Mandel Géza II. o. t.
Murányi Andor, Läufer Imre, Faragó Ferenc III. o. t. 
Hook Gusztáv (gyász miatt kimaradt,) IV. o. t.
Fedor Károly V. o. t.
Läufer Miklós, Ujlaky Miklós VI. o. t 
Brozsek Károly VII. o. t.
Sarvay Tivadar VIII. o. t.
Cimbalom-tanúló: Irsai Rezső II. o. t.
Zongora-tanúló: Vertse K. Andor Vili. o. t.
A zenekör évi működésének eredménye a következő meg- 

tanúlt zenedarabok:
1. Norma nyitány. V. Bellini-től.
2. Varázskeringő. Lehár Ferenctől.
3. Pécsi polgárok Induló.
4. Quintett
5. Jó éjt. Dalkeringő. Bánffy G.
6. Magyar induló.
7. Toroczkay induló.
8. Vadiózsa. Polka mazurka.
9. Kis kedves. Polka mazurka.

10. Sír is, nevet is. Polka mazurka.



Ezenkívül számos magyar népdal cs csárdás.
Fellépett: a tornászok őszi estélyén, a nyíregyházi „Leány- 

egyesület“ estélyén ; önálló működéséről június hó 26-án 
számolt be a tanügybarátok előtt.

F) D aloskor.

A főgimnáziumi daloskör 1907. év szeptember hó 28-án 
alakúit meg 56 rendes taggal, melyben az I. oszt. 3., a II. o. 
3 , a III. oszt. 16, IV oszt. 8 , V. oszt. 3 , VI. oszt. 1., VII. 
oszt. 7 , Vili oszt. 15 tanulóval volt képviselve.

A daloskör tagjai a különböző hangnemekbe következő- 
képen voltak beosztva:

S u p rá n : 16 (leginkább az I. és II. osztályból). Alt:
13 (leginkább az I. és II. osztályból) Tenor: 11 (a fel
sőbb osztályokból). B a ssu s:  16 (a felsőbb osztályokból). Össze
sen 56 tanúló.

A kör elnöki tisztét Porubszky Pál tanár viselte.
Tisztviselőkűl megválasztanak: Lejtrik Gyula VIII o. t. 

alelnök, Király László VII. o. tanúló jegyző-pénztáros, Széles 
Károly VI. o tanúló szertáros. Bizottsági tagok lettek: Fülep 
Károly VIII o. t , Kiss József VIII. o. t., Süveges Jenő VIII.
o. t., Lőjek Gyula VIII o. t. , Auspitz Márton VII. o. t., 
liajtik Miklós VII. o. t.

Az ekként megalakúit kör Santroch Alajos zene- és ének
tanár vezetése alatt működött.

A kör gyakorló óráit hetenként kétszer, kedden és pén
teken tartotta, s a szükséghez képest külön rendkívüli órákon 
is. A mcglanúlt darabok a következők: Kölcsey: Himnus, a 
dallam szerzője: Erkel Ferenc. Szózat, Egressy Bénitől. Nem
zeti dal — Makay Jenő. Fohász — Oláh Károly. Ima — 
Klopstock. Üdvözlő dal. Árpád sírja — Kapi Gyula. Egyveleg 
— Hoppe Dezső. Magyar egyveleg. Gyászének.

Nyilvánosan szerepelt a kör október 31-én a ref. emlék
ünnepén: Imával és Himnussal, ugyancsak 31-én Porubszky 
Pál tanár 25 éves tanári működésének jubileumán énekelte 
az „Üdvözlő dalt.“ 1908. március 15-én a Nemzeti dalt és a



Fohászt. Május 27-én Kürthy László III. o. t  temetésén két 
gyászéneket. Június 2G-án az ifjúsági koncerten ,,Árpád sírját.“ 
és .,Egyveleget“ ; s végűi az évzáró ünnepélyen lépett fel.

Hivatalos látogatás.
a) A vallás- és közoktatásügyi ni kir miniszter úr 1907. 

évi november hó 17-én 1264-87. sz. a. kelt leiratában az 1883. 
évi XXX. t.-c 46. §-ában gyökerező jogánál fogva iskolánkhoz 
(törési K á lm án  debreceni tank. kir. főigazgatót küldte ki 
miniszteri megbízottul az állami főfelügyeleti jog gyakorlata 
céljából, ki is iskolánkat. 1908. évi ápril hó 2, 3. 4. napjain 
látogatta meg; látogatása alatt szerzett tapasztalatait, észrevéte
leit az ápril hó 4-én tartott értekezleten adta elő A miniszteri 
megbízott úgy a vezetés, valamint a tanítás eredménye felett 
teljes elismerését íojezte ki.

L) Ugyancsak a vallás és közoktatásügyi miniszter úr a 
fentebb idézett törvényben sarkalló jogánál fogva a tcstgyakor- 
latra való felügyelettel a folyó 1907/8 ik tanévre M su rer -János 
lornatanítóképző-intézeti igazgatót hízta meg A nrniszteri ren
delet kelte és száma: 117802—1907 november 8. A miniszteri 
rendeletet a püspöki hivatal 6124, sz. a. 1907. december 30-iki 
leirattal a nyíregyházi evang. egyház felügyelőjéhez küldte be, 
ki azt az igazgatóhoz tette át mihez tartás végett.

c) A Vili osztály vallásiam érettségi vizsgálataihoz az 
egyházkerületi főhatóság képv.sóletében Zelenka Pál püspök úr 
Frenyó Lajos eperjesi evang. főgimnáziumi vallástanárt küldte 
ki. aki május hó 7-ik napján vezette a nyolcadik osztályú 
evang. tanúlók vallástani vizsgálatát A megvizsgált hét tanúló 
közül 4 jeles, 2 jó, 1 elégséges eredményt mutatott fel.

A reform átus  Vili. o. tanúlók vizsgáján Andrássy Kálmán 
egyházmegyei tanácsbíró lelkész; a rom. kn th . ifjak vizsgá
ján Petrovics Gyula apát, esperes plébános; az izra e litá k  
vizsgáján dr. Springer Géza orvos, iskolaszéki elnök jelentek 
meg egyházaik képviseletében és vezették a vizsgálatokat.



A főgimnázium tanácsa. — Építkezés
a) Az iskola kormányzatát vezető tanács e tanévben alakúit 

újra Az újra megalakúláshoz szükséges élői üézkedések még 
1907. évi június hó 20-án tartott ülésben tétettek meg. Az 
új tanács tagjainak megválasztása a főgimnáziumi Pártfogóság- 
nak 1907. évi július hó 7-én — a felügyelők akadályoztatása, 
miatt, illetőleg távollétében — Somogyi Gyula kir. tanácsos, 
mint egyik legidősebb főgimnáziumi tanácsos elnöklete alatt 
tartott ülésében ment véghez.

Az ide vonatkozó jegyzőkönyv 2-ik pontja így hangzik: Az 
elnök előterjeszti, hogy a közgyűlés első sorban egy mindnyá
junk előtt szent és nagyfontosságu ügyben, nevezetesen főgim
náziumunk kormányzó tanácsának újjáalakítása ügyében van 
hívatva ma határozatot hozni. Az 1901. évi június hó 9-ik 
napján választott kormányzó tanácsnak ugyanis, mely feladatát 
őseinktől örökölt hűséggel és buzgósággal igyekezett teljesíteni 
s iskolánk ügyét kétségtelenül előbbre vitte a haladás útján, 
megbízatása lejárt; Nyíregyháza városának „Alapítólevele“, 
illetőleg ez időszerint érvényben levő helyi „Szabályrendeletünk“ 
értelmében a pártfogósági közgyűlés joga és kötelessége főgim
náziumi felügyelőt és 12 tanácsost választani. Előadja, hogy 
ezen tisztségekre a hármas kijelölés joga a tiszavidéki ág h. ev. 
egyházmegye korbeli felügyelőjét illeti meg, aki a maga részé
ről Májerszky Béla helybeli egyházi felügyelőt bízta meg ezen 
kijelölési jog gyakorlatával. A kijelölést magában foglaló levél 
felbontatván, nyilvánvalóvá lett, hogy a főgimnáziumi felügyelői 
állásra első helyen dr Meskó László, második helyen Martinyi 
József, harmadik helyen Somogyi Gyula jelöltetett, míg a 12 
tanácsosi állásra kijelölt 36 tag névsora a következő. (Itt a 
névsor áll.)

Ezen előterjesztés után felhívja az elnök a közgyűlést a 
főgimnázium felügyelőjének megválasztására.

A pártfogósági közgyűlés a főgimnázium felügyelőjének 
immár negyedízben hat évre újból dr. Meskó László urat vá
lasztja meg közfelkiáltás utján azzal az őszinte lelkesedéssel, 
mely a múltban szerzett érdemek elismeréséül s a jövő iránt 
remények kifejezéséül akar szolgálni. Elrendeli a közgyűlés,



hogy a megválasztott felügyelő úr ezen eredményről jegyző- 
könyvi kivonaton értesíttessék.

A 12 tanácsos megválasztása ügyében az elnök szavazólapok 
útján való titkos szavazást rendel el, melynek eredményét a 
következőkben hirdette ki; A tanács tagjaiul 6 évre megválasz
tattak : Balla Jenő, Barzó Mihály, Bogár Lajos, Kubassy Gusztáv, 
dr. Lórencz Gyula. Martinyi József, Mráz János, dr. Prok Gyula, 
Ruhmann Andor, dr. Saáry Sándor, Somogyi Gyula és dr. 
Szopkó Dezső.

A megválasztott új tanács augusztus hó 7-én alakúit meg, 
és miután határtalan örömmel veszi tudomásúl, hogy pártfogó 
ságunk közgyűlése, immár negyedízben, dr. Meskó László 
Öméltóságát választotta meg iskolánk felügyelőjének, a saját 
kebeléből helyettes főgimnáziumi felügyelővé Martinyi Józsefet, 
jegyzőül dr. Vietórisz Józsefet és pénztárosul Kubassy Gusztávot, 
mindhárom tisztviselőt másodízben újból megválaszlja. A meg
választott tisztviselők hálás szívvel fogadják a közbizalom meg
nyilatkozását s azon kijelentést teszik, hogy elvállalt kötelessé
geiknek, kiki a maga feladata körében, teljes szívvel és lélekkel 
igyekszenek megfelelni.

Ugyanezen tanácsülésben alakúit meg a főgimnáziumi 
fegyelmi bizottság is; míg az iskolai bizottságokról szóló egye
temes szabályrendelet életbe lép, az eddigi módozatok 
szerint történt a megalakítása. Elnöke a főgimnázium felügyelője, 
előadója az igazgató, tagjaiul: Bogár Lajos, Martinyi József, 
Májerszky Béla, Somogyi Gyula választattak meg.

Az új tanács tagokban és szellemben, magasztos hivatásá
nak tudatában, a régi lévén, ugyanazon nyomokon haladva 
teljes buzgósággal intézkedett minden irányban, ami az iskolai 
élet folyamában felmerült.

Legyen üdvözölve általunk ismételten, s adjon az Úr áldást 
munkája u tán !

b) Az „ ép ítke zé s“-ről tulajdonképen jelenteni való nincsen. 
De mégis a történeti hűség kedvéért feljegyzésre méltónak talá
lom azt, hogy az iskolai új épület-részt még a tanács hivata
losan át nem vette, az átvétel ügyében megkezdett tárgyalás és

-  79 -
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felülvizsgálat folyamatban van. E tekintetben Hoffmann Sándor 
kit*, mérnök urat kértük fel a kellő eljárás megejtésével.

Gyász.
a) Négyszer jelzett az iskola homlokzatáról lefüggő fekele 

lobogó gyászt a lefolyt tanév alatt. Két esetben egy-egy első 
osztályú tanúló halálát hirdette; ezenkívül egy Hí. és egy IV. osztályú 
tanúlóét.

Nagyreményt táplálva, szép jövőben vetett hit ábrándjait 
szőve, hozták be a gondos szülők mind a négy gyermeket isko
lánk falai közé, s íme az Úrnak tetszett másként rendelkezni 
és a szülők reményének oszlopa porba omlott! Sztrachi B éla  
Jákón, hová a szülők súlyos betegségében a gyermeket odaadó 
ápolás végett hazavitték, február hó 4 én este 8 órakor lehelte 
ki lelkét, N ik e ts zk y  Tibor meg március hó 31-én délután 5 
órakor, Nyíregyházán, a fájdalomtól meggyötört szülők ölelő 
karjai közt múlt ki. K ürthy L á s z ló  III. o. t. itt Nyíregyházin 
hosszas betegség után május hó 25-én szenderült örök álomra; 
őt is az anyai szeretet melege élesztgette haláltusájában, de 
hiába . . . mennie kellett! K ris to n  Sándor  VI. o. t. húsvét 
óta betegeskedett; június 17-én Besenyődön szülői házában 
hunyt el. Pályatársai Bede István tornatanár vezetése alatt 
résztvettek temetésén s ravatalára koszorút is helyeztek.

Az elhunyt pályatársak ravatalára koszorúi helyezett a 
bajtársi kegyelet s hűlt tetemeiket május hó 27-én az ifjúság 
kikísérte örök nyugovó helyükre.

Mind a négy gyermek kimúlása a gyásznak mély sebét 
hagyta hátra a szülők és testvérek szívében.

Alig zsendült meg életök hajnala s már is az anyaföld 
sötét kebelén pihenik örök álmaikat ! Az Űr mérte e gyászt a 
bánatos szülőkre, az Úr vigasztaló szent lelke derítse fel keb
leiket. Legyen a föld könnyű poraik felett!

L) P orubszky  F á it, főgimnáziumunk jubilált tanárát, 
szintén mély gyász sújtotta le. Huszonkét évi boldog házasság 
után hűséges hitvesét szül. S z a th m á r y  Klemmet úrnőt várat- 
lanúl, rövid szenvedés után, 1908. évi január hó 13-án vesz
tette el. Míg o maga szintén nehéz betegséggel küzdve, melyből
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csak a tavasz enyhébb fuvallata hozta meg felüdülését — hitve
sének koporsóját ki sem kísérhette, addig a tanártestület minden 
tagja mélyen megszomorodott szívvel vett részt az elköltözött 
úrnő végtisztességtételén s a gyászbaborúlt kis család bánatában 
igaz szívvel osztozott. Legyen pihenése csöndes, emléke áldott!

c) Főgimnáziumi felügyelőnket, dr, Meskó László igazság
ügyi államtitkár úr Öméltóságát, néhai dr. Meskó Pálné szül. 
Bölke Matild úrnőnek elhunytával, aki Istentől megáldott 
hosszú életén át tiszteletreméltó példaképe volt a művelt, sze- 
lidlelkü úrnőnek, hű feleségnek és legjobb édesanyának, mély 
gyásszal látogatta meg az Úr. A tanártestület és kormányzó- 
tanács őszinte lélekkel vett részt a szeretett felügyelő fiúi fáj
dalmában és jegyzőkönyvileg örökítette meg legmélyebb rész
vétét a gyászeset fölött.

Aki lelkének krisztusi szereletével és szilárd evangéliumi 
hitével oly derék fiakat adott és nevelt evangéliumi anyaszent- 
egyházunknak, az nyúgodtan várhatja az Úr ítéletét az örök 
hazában; földi maradványai pedig pihenjenek békében az anya
föld ölén !

Adományok. — Gyűjtések.
í. Zucker Henrik úr egy jómagaviseletű és az izr. vallás

tanban szép haladást felmutató kisebb tanúló részére 10 (tíz) 
koronát ajánlott fel. Ez összeget még a múlt tanév végén Erber 
Lajos IV. o. t. kapta Az évi „Értesítőben“ ott már nem kö
zölhettem.

2. A debreczeni m. kir. tankerület főigazgatója 587/1907. 
sz. a. küldte el a ninéit, vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztérium 25213/1907. április hó 16-án sz. a. k. rendeleté 
folytán Oroszország térképét az intézet részére.

3. Özv. Básthy Barnáné úrnő 1907. évi december hó 30-án 
egy szegény, jó viseletű első osztályú árva tanúló segélyezésére 
— az újév alkalmából — 20 (húsz) koronái küldött át az 
igazgatóhoz. Kiadatott. (Lásd „Segélyezés“ 5 p.)

4. A helyi li pénzintézetek adományai:
a) A nyíregyházi Kölcsönös Segélyző  E gylet mint 

Szövetkezet igazgatósága 30 kor a tápintézet részére.
6
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b) A nyíregyházi Általános Hitelintézet R. T. igazgatósága 
80 kor. a tápintézet részére.

c) A Szabolcsi Agrár Takarékpénztár részvénytársaság 
február hó 15-én megtartott évi rendes közgyűlésében 50 ko
ronát rendelt kiutalni a tápintézet részére.

cl) A „Nyíregyházi Takarékpénztár-Egyesület“ igazgatósága 
100 koronát adományozott ösztöndíjúi leendő kiosztás végeit, 
az igazgatóhoz 1908. évi február 19 én k. következő levél 
kíséretében:

.„Közgyűlésünk a helybeli ág. h. evang. főgimná
zium részére 100, azaz Egyszáz koronát adományo
zott oly célból, hogy ezen összeg egyenlő részben 
egy városunkbeli s egy m e g yé n kb e n  szorgalmas, 
jó magaviseletű és jó előmenetelő szegény tanúlónak 
valláskülönbség nélkül a főgimnáziumi tanács hatá
rozata alapján eg yesü le tü n k  ösztöndíja g y a n á n t  
adassék ki.

Egyben kéri az Egyesület a lanács vonatkozó 
határozatának utólagos közlését “

A Takarékpénztár-Egyesület minden időben a főgimnázium 
lelkes pártfogóinak sorában foglalt helyet s kegyes adományá
val évről-évre hozzájárúlt az intézet erősbítéséhez, amennyiben 
a részéről befolyó adomány a z u to lsó  időkig  az é p ítk e zé s i  
alaphoz csa to lta to tt. Je lenben  az ifjúság gyámolítására 
szánt kegyadományát a jelzett célra fordította a tanács. Kiada
tott a tanévzáró ünnepélyen.

5. A „F illéregylet“ keretén belül g y ű lt  össze s idalott 
ki a következő címek alatt 48 korona 92 fillér, portó 1 K 08 
fillér, összesen 50 korona:

a) Siketnémákat gyámolító Egyesület részére Debreczen- 
ben, 8 kor.

b) A siketnémák hevesmegyei áll. s intézete Egerben 
4 kor. 92 fill. (Hevesvármegye alispáni hivatala.)

c) A vakok képzőintézetének Szegeden, 6 kor.
cl) A . Vakokat gyámolító országos Egyesület“ részére 

(Budapest, VII. kér. Hungária-körút 16 sz ), 8 kor.
e) A siketnémák jolsvai (Gömör m ) intézete, 5 kor.



f) A siketnémák ungvári intézete (280 számú gyűjtő-ív), 
5 kor.

g) A siketnémák temesvári intézete, 5 kor. (Temesvár 
sz. kir. város házi pénztára.)

h) A siketnémák kolozsvári országos intézetének, 2 kor.
i) A siketnémák kaposvári intézetének 5 kor.
6. Z em p lén i Arpácl ismert jónevű magyar író, a Kis- 

faludy-Társaság által 1907, évi Bulyovszky-díjjal jutalmazott 
„Bosszú“ című kisebb elbeszélő költeményéből 10 példányt 
ajándékozott az intézet ifjúságának. Igazgató a füzeteket április 
hó 27-én osztotta ki a magyar önképzőkör tagjai között. Meg
emlékezéséért fogadja hálás köszönetünket.

7. A lfö ldy  Károiy  tánctanár 1G koronát bocsátott az 
igazgató rendelkezésére azon célból, hogy azt egy szegény 
lanúló tandíjához csatolja. Gráf Dezső IV. o. t. tandíjába tuda
tott be.

I») Gyűjtés a tanu ló ifjúság  körében.

Azon nagyobb összegen felül, melyet az ifjúság „Fillér
egylet“ elnevezés alatt évenként, összerak és pedig valóban 
csakis fillérekből, humánus és hazafias célok előmozdítására is 
szívesen áldozott az ifjúság a maga filléreivel. Igaz, hogy a 
gyermekeiket iskoláztató szülők erszénye sok mindenféle irány
ban van igénybevéve az iskoláztatás tartama alatt; ez okból 
csakis azon gyűjtést engedélyezi a tanártestület, melynek célja 
nemes, humánus, hazafias, hogy ezáltal is alkalmat nyújtson 
az ifjú szívnek a legszebb irányban való megnyilatkozására.

1. Az emberiség egyik legnagyobb csapása korunkban a 
tüdővész. Ez a láthatatlan ellenség ott ólálkodik körülöttünk, 
halálthozó fegyvert tartva csontos kezeiben. Ha felismerjük, 
akkor bírókra kelünk vele; ha fel nem ismerjük, legalább óva
tosságra figyelmeztetjük egymást, s útmutatást nyújtunk a véd
teleneknek arra nézve, hogy a borzalmas puszlúlás e ől mene
külhessenek. Ennek az emberirtó vésznek üzent hadat hazánk 
egyik leghumánusabb intézménye, a „ József K ir. Herceg
S za n a tó riu m  E gyesü let.“ (Budapest, IX., Lónyay-utca 47).

6*
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Az irgalom nevében kér mindenkit, kinek lelkében nemes érzé
sek lakoznak, adjon a szörnyű betegséggel meglátogatott ember
társainak csak egy szemernyit abból, amivel a jóságos Isten 
megáldotta. Az 1659 számú gyűjtő-íven — igazgató ('elhívá
sára — következő adományok folytak be az egyesület javára, 
fillérekben:

1. Vértes Henrik . 20 fill. 26. Hajós Károly . . . 20 fül.
2 . Halasi Gyula . . 40 33 27. Ungár János . . 20 33

3. Kovách Gergely . . 10 33 28. Léderer Andor '. . 10 n
4. Lőjek Gyula . . 10 n 29. Ballay Gyula . . . 20 „
5. Kertész Zoltán . . 15 30. Beck Albert . 30
6. Homolay Géza . . 10 33 31. Porubszky András . 30
7. Vadász Ernő . . . 10 32. Kiár László . . . 30
8. Kálnay Endre . 50 33 33. Horváth József . 30 33

9. Pivnyik Gyula . 50 n 34. Rosenthal György . 40 33

10. Pollák László . 50 53 35. Vecsey O. Károly . 20 „
11. Kovács Dezső . 30 36. Kálmán Ottó . . . 40
1 2 . Retezár László . . 30 37. Nagy József . . . 30
13. Budaházy Sándor . 50 33 38. Szaplonczav György 30 33

14. Murányi Kálmán . 50 ’3 39. Pintér Géza . . . 50
15. Groszmann Ernő . 20 40. Rab Károly . . . 20
16. Novák Jenő . . . 50 41. Szondy István 20
17. Balogh Oszkár . 20 J} 42. Kiss József . . . 20
18. Kastal László . 50 33 43. Újhelyi Miklós 20
19. Krausz Herman . . 30 33 44. Zsindely István . 20
20. Gsatáry Gyula . 30 33 45. Király László 20 33

21. Lórencz Béla . . . 50 46. Nagy István . . . 20
22. Jóny László . . . 20 47. Szabó Gábor . . . 20
23. Sarvav Tivadar . . 10 33 48. Szentpétery Ferenc . 20
24. Papp Péter . . . 20 }) 49. Chrenka Lajos . . 20
25. Löffler Jenő . . 10 „ 50. Mráz Mihály . . . 20

Összesen 13 K 55 fill.
2. A „M átyás k irá ly -szoborb izo ttság“, mely a dicső

séges emlékű és igazságos magyar királynak, lelkes magyar 
hölgyek kezdeményezésére, Sajógömörön, Gömörvármegyében, 
szobrot akar állítani: gyűjtő-íveket küldött az intézet ifjúságá
hoz, melyeken a következő adományok folytak be:

Az 1. sz. íven: Bodnár László 20 fill., Budaházy László 20 fill., 
Fábry Gábor 20 fill., Feldheim Lajos 10 fill., Guttman Jenő 10 fill., 
Halmi Zoltán 10 fill., Hook Gyula 20 fill., Karner Gyula 40 fill., Kiss 
Gábor 50 fill., Kohn Sándor 10 fill., Krecsák Gyula 10 fill., Mandel 
Géza 20 fill., Móricz József 40 fill., Németh Béla 10 fill., Sauerbrunn 
Jenő 10 fill., Szuchányi Sándor 10 fill., Varchol Károly 10 fill., Vidovics 
József 20 fill., Valent András 10 fill., Csengery József 10 fill., Schleisz 
Pál 10 fill., Burger György 60 fill., Guttman Béla 6 fill., Führer Miklós 
10 fill., Járebb Mihály 10 fül., Jármy Aladár 10 fül., Polinszky Pál 20



fül., Dohnál Jenő 10 fill., Pap Zoltán 10 fill, Mikó András 10 fill., 
Tornay Endre 10 fill., Pap Lajos 10 fill., Kiár Gusztáv 1 kor. Összesen 
0 korona 36 fillért.

A 2-ik számú íven : Schönberg Andor 10 fill., Zoltán László 20 fill., 
Szamuely Zoltán 10 fill., Szmolár István 10 fill, Kovách László 20 fill., 
Ruhinann Kornél 10 fill., Bajdik András 10 fill., Térjék Lajos 10 fill., 
Papp Sándor 10 fill., Makovits Elemér 10 fill., Kovách Gerő 20 fül., 
Kovách Győző 20 fill., Kovách Dénes 50 fill.. Soltész Kornél 20 fill., 
Bergstein Sándor 20 fill., Bálint István 10 fill., Hook Gusztáv 10 fill. 
Összesen 2 korona 80 fillért.

Főösszeg = 9 kor. 16 fill. Elküldetett id. Bogár Lajos pénztárnok 
címére Sajógömör.

3. Nyíregyháza város polgármestere a helyi, különféle 
kultúrális intézetek vezetőit, értekezletre hívla össze, hogy az 
április hó 2-ik és 3-ik napjára kitűzött „G yerm eknap“-okát 
minél üdvösebben használhassák fel a magasztos cél érdekében. 
Az egyes iskolák részben ünnepi keretben, részben külön e 
célra eszközölt gyűjtés által róvták le kötelezettségeiket a leg
humánusabb intézménnyel szemben. Nálunk éppen ebben az 
időben folyt az iskola hivatalos meglátogatása a legfőbb fel
ügyeleti jog gyakorlata alkalmából. Igazgató tehát csakis az 
„Országos Gyermekvédő liga“ által kiadott „Jótékonysági bélye
gek“ elárúsítására szorítkozhatott, melyekből 4 2  kor 05 fillért 
vett be s ezenkívül a filléregyleti gyűjtésből külön 20 koronát, 
összesen 62 korona 05  fillért küldött át április hó 9-én Trak 
Géza városi jegyző úr kezeihez.

Jótétemények. — Segélyezés.
1. A beíratás alkalmával az igazgató a g im n á ziu m i  

alapra  fizetendő két-két koronát elengedte: Gál István, Kacska 
László, Kubacska István, Szabó Gyula I., Szabó Sándor, Varchol 
Károly, Valent András II., Kőmives Kálmán, Kopcsó István, 
Márkus Balázs, Papp Ferenc, Propper Sándor, Rúzsa László, 
Zsák Emil III., Horváth Lajos, Hook Gusztáv, Gráf Dezső, 
Nandrássy Elek, Ruhmann Kornél, Nagy István IV., Hartos 
János, Stolcz János, Tomasovszky Lajos, Valent Mihály V., 
Bábás József, Liszkay János, Dániel Miklós, Kálmán Oltó, 
Ruhmann András, Santroch Károly VI., Marcsek János, Kresz- 
tyankó Mihály, Pataky Béla, Valent József V II, végül Mráz
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Mihály, Papp Péter és Valent István VILI. osztályú tauúlóknak, 
37 tanúlónak: 74 korona.

2. A va llá s ta n ítá s i d íj f íze té se  alól fe lm e n te tte k :
a) Ev. ref. ta n ú ló k :  Kiss Gábor, Paksy Sándor, Papp 

Lajos II,, Kőmi vés Kálmán, Lengyel József, Molnár Béla, Pethő 
Gábor III , Baksa Lajos. Horváth Lajos, Nagy István, Tolnay 
Miklós IV., Bábás József, Zitás Bertalan, Ujlaky Miklós VI , 
Bernjén Ferenc, Csatáry Gyula VII. és Nagy Ferenc, S/.abó 
Gábor VIII. o. tanúlók; IS tanúidnak elengedtetett 10S korona.

b) Izrae lita  ta n ú ló k n a k : Halász Endre II., Guttmann 
Béla II., Löblovits Imre II., Lefkovits Ignátz III., Schvvarcz 
Endre IV., Propper Sándor III., Dániel Miklós, Lefkovits Her
man VI , Auspitz Márton, Schönfeld Péter VII,, Löffler Jenő, 
Markusz Viktor, Spira Imre VIII o. tanúlóknak, összesen 78 
korona.

3. A nyíregyházi kaszinó m ú lt  é v i  gyűjtéséből a 3815. 
számú betétkönyvecskén elhelyezve 41 kor. tőke és 2 kor. 32 
fillér kamat hozatott át (43'32 K.) a jelen tanévre. Ezen tanév 
alatt semmi bevétel nem volt, ez összegből egy tanúidnak ruha 
beszerzésre kiadott segély 18 kor., maradt még 25 kor. 32 fillér. 
Szegény tanítványaink bizony megérezték ezen jótékony segély- 
forrás szünetelését, melynek eddigelá megnyilatkozását hálás 
szívvel vettük át és fordítottuk lelkiismeretesen azon céh a, 
amelyre a kegyes adakozók azt szánták.

4. Egy magát megnevezni nem akaró nemeslelkü ember
barát, nyíregyházi lakos, 100, azaz Egyszáz korona adományá
ból az igazgató 8 tanúlót látott el részben, vagy egészben felső 
ruhával a tél folyamán.

5. Az özv. Básthy Barnáné úrnő 20 korona adományát 
Kacska László I. o. tanúló kapta segélyképen.

5. A főgimnáziumi tanács elengedett;
a) A tápintézeti díjból: Csorba Ferenc VIII. o. t. 30 kor., 

Debrószky József VIII o. t. 30 kor., Kozlay Béla VI. o. t. 00 
kor, Molnár Béla III. o. t. 30 kor., Garay József II. o. t. 50 
kor., összesen: 200 koronát.
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6. Tandíjelengedésben részesültek:
Az I. osztályban-. Kacska László GO. Kálmán Lajos lő, 

Kubacska István 30, Lázin Ferenc 15, Nandrássy Aurél 15 
kor, összesen: 135 koronát.

A II. o sz tá lyb a n : Budaházy László 30, Ecsedy Péter 30, 
Fábry Gábor 30, Garay József 15, Hók Gyula 30, Kiss Gábor 
30, LöbloviLs Imre 20, Paksy Sándor 20, Pap Lajos 30, Sclileisz 
Pál 30, Szabó Sándor 30, Teitelbaum Vilmos 20, Valent 
András 40, Varchol Károly 60 kor., összesen: 415 korona.

A III. o sz tá lyb a n : Bányász Endre 15, Faragó Ferenc 15, 
Fráter Iván 20, Gajdos Sándor 30, Goldsten Jenő 20, Kovácsi 
József 30. Kőműves Kálmán 35. Lefkovits Ignác 30, Malinyák 
Mihály 30, Markus Balázs 30, Molnár Béla 30, Murányi 
Anarás -15, Nagy László 15, Papp Ferenc 45, Pethő Gábor 15, 
Prékopa László 20, Propper Sándor 30, Rúzsa László G0, 
Tomasovszky Lajos 20, Zsák Emil G0 kor., összesen: 570 kor.

A IV . o sz tá ly b a n : Bajdik András 30, Baksa Rajos 30, 
Bálint István 45, Fuchs Károly 20, Gráf Dezső 45, Hook 
Gusztáv 40, Horváth Lajos 45, Kmetz Imre 30, Nagy István 30, 
Nandrássy Elek 30, Ruhmann Kornél 40 kor , összesen: 385kor.

A z V. o sz tá ly b a n : Hartos János 40, Stolcz János 20, 
Tomasovszky Lajos 60, Valent Mihály 40 kor., összesen: 
160 kor.

A VI. o sz tá ly b a n : Bábás József 30, Bányász József 30, 
Budaházy Menyhért 20, Dániel Miklós 30, Kozlay Béla 30, 
Lefkovits Herman 20, Liszkay János 45, Ruhmann Andor 20. 
Santroch Károly 35 kor , összesen: 260 kor.

A VII. o sz tá lyb a n : Demjén Ferenc 30, Kresztyankó 
Mihály 20, Marcsek János 45, Murányi Kálmán 45, Pataky 
Béla 30, Rajtik Miklós 15, Schönfeld Péter 45, Valent József 
40 kor., összesen: 270 kor.

A V ili. o sztá lyban  : Löffler Jenő 20, Mráz Mihály 45, 
Nagy Ferenc 30, Papp Péter 30, Szabó Gábor 30, Valent 
István 45 kor., összesen: 200 kor.

Az I., II. és VI. osztályban tanuló jeles előmenetelü 
három tanúló, tanárok fiai, a nyugdíj-alapra fizetendő összeg
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kivételével, a fizetés alól teljesen fel vannak mentve. Ez össze
sen 189 korona.

Az elengedett tandíjak főösszege: 2584 korunti.
Nyíregyháza város képviselőtestülete ez évben is havi se

gélyben részesítetten következő tanúlókat: Papp Péter Vili. o. t., 
Liszkay János VI . Tomasovszky Lajos V , Kőműves Kálmán III , 
és Lázin Ferenc I. o. t egyenként havi 10 koronát kaptak, 
összesen : 500 korona.

A jótétemények és segélyezések összege: 3550 kor. 

Alapítványok.
Örömmel jelentem, hogy az áldozatkészség tanintézetünk 

iránt ez évben is megnyilatkozott a nemes keblekben. Alapít
ványaink száma ismét kettővel szaporodott. Ezek:

I.
A lapító-levél

a »Bleuer Sámuel és neje Wolf Jenny alapítványa« című tanúl- 
mányi segély-alapítványról.

Nyíregyházán 1907. évi december hó 17-ik napján elhunyt néhai 
Bleuer Sámuel a nyíregyházi kir. járásbíróság előtt az 1907. évi 
december hó 28-án kihirdetett végrendeletében a nyíregyházi ág. hitv. 
evang. főgimnáziumnál 1000 koronás tanulmányi segély-alapítványt tett 
végrendeletének 10-ik pontjában:

„A nyíregyházi ág. h. evang főgimnázium részére 1000 K. Egyezer 
K. hagyományozok, ezen hagyomány neve legyen „Bleuer Sámuel és 
neje szül. Wolf Jenny alapítványa,“ — az alapítvány kamatait a t. 
tanári kar által érdemesnek talált szegény diák, felekezetre való tekintet 
nélkül, fogja megkapni.“

Ezen alapítványról az ág. hitv. evang. egyetemes egyház által az 
alapítványokról alkotott szabályrendelet 20-ik §-a értelmében a főgim
názium kormányzó tanácsa, mint alapítványi hatóság, az alapító-levelet 
a következőkben állítja ki :

1. Az alapitó neve: Bleuer Sámuel; az alapítvány címe : »Bleuer 
Sámuel és neje szül. Wolf Jenny alapítványa .«

2. Az alapítvány célja: a nyíregyházi ág. h. evang. főgimnáziumba 
járó, arra érdemes szegény tanuló segélyezése.

3. Az alapítványt kezelő hatóság: a nyíregyházi ág. h. evang. fő
gimnázium kormányzó tanácsa.
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4. Az alapítvány vagyonértéke: 1000 azaz Egyezer korona kész
pénzben.

5. Az alapítvány tőkéje pénzintézeti betét gyanánt gyümölcsöztetik, 
a betétkönyvecske a főgimnázium pénztárosának őrizete alatt van el
helyezve.

6. Az alapítványi tőke évenkénti kamatait a főgimnázium tanári 
karának javaslatára a főgimnázium kormányzó tanácsa egy szegény- 
sorsú, de tanulmányi előmenetele által is arra érdemes főgimnáziumi 
tanuló részére, felekezetére való tekintet nélkül, ítéli oda s a záróünnep 
alkalmával adja ki. Ugyanazon növendék, amennyiben arra érdemesnek 
találtatik, a segélyben többször is részesülhet.

Ezen alapító-levelet a főgimnázium kormányzó tanácsa két 
egyenlő eredeli példányban állította ki. Az egyik példány a 
kormányzó tanácsnál őriztetik, a másik példány a Tiszavidéki 
ág. h. evang. egyházmegye őrizete alá adatott.

Kelt a főgimnázium kormányzó tanácsának 1908. évi 
február hó 13-áti tartott ülésében.

Martinyi József, Dr, Vietórisz József,
főgimn. h. felügyelő. tanácsjegy :ö.

Elfognclási zára dók.
Az ezen alapító-levélben körülirt alapítvány kezelését a 

nyíregyházi ág. h. evang. főgimnázium kormányzó tanácsa, 
mint alapítványi hatóság, elfogadta.

Kelt Nyíregyházán, 1908. május 29.
Martinyi József, Dr. Vietórisz József,
főgimn. h. felügyelő. tanácsjegyző.

(P. H.)

II.
Alapító-levél

a »Bleuer Mór Emlékalapitvány« című tanúlmánpi jutalomdíj-
alapitványról.

Egy magát megnevezni nem akaró hálás egyén a nyíregyházi ág. 
h. evang. főgimnázium igazgatójához 1000 azaz Egyezer koronát kül
dött oly célból, hogy „az mint »Bleuer Mór emlékalapitvány« kezel
tessék s kamatai évenként a nyíregyházi főgimnázium egy nagyon sze
gény, de feltétlenül tisztességes, szorgalmas és jó magaviseletül tanulójá
nak vallásfelekezeti különbség nélkül jutalmul kiadassanak.
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Ezen alapítványról az ág. h. ev. egyetemes egyház által az alapít
ványokról alkotott »Szabályrendelet« 2 0 -ik §-a értelmében a főgimná
zium kormányzó tanácsa mint alapítványi hatóság az alapító-levelet a 
következőben állítja k i:

1. Az alapítvány címe : »Bleuer M ór em lék-alapitvány .«
2. Az alapító magát megnevezni nem kívánta.
3. Az alapítvány célja: a nyíregyházi ág. h. ev. főgimnáziumba 

járó szegény, de tisztességes, szorgalmas és jó magaviseleté által arra 
érdemes tanuló jutalmazása.

4. Az alapítványt kezelő hatóság a főgimnázium kormányzó tanácsa.
5. Az alapítvány vagyonértéke 1000 azaz Egyezer korona kész

pénzben.
6. Az alapítvány tőkéje pénzintézeti betét gyanánt van elhelyezve, 

a betétkönyvecskét a főgimnázium pénztárosa őrzi.
6. Az alapítványi tőke évenkénti kamatát minden tanév végén a 

főgimnáziunii tanári kar javaslatára a főgimnázium kormányzó tanácsa 
ítéli oda egy szegény, de tisztességes, szorgalmas és jó magaviseletű 
főgimnáziumi tanuló részére jutalmul, vallásfelekezetére való tekintet 
nélkül. Ugyanazon tanuló a jutalomban többször is részesülhet.

Ezen alapító levelet a főgimnázium kormányzó tanácsa két 
egyenlő eredeti példányban állította ki. Az egyik példány a 
kormányzó tanácsnál őriztetik, a másik példány a Tiszavidéki 
ág. h. evang egyházmegye őrizete alá adatott.

Kelt a főgimnázium kormányzó tanácsának 1908. évi 
január hó 14 ik napján tartott ülésében.

Martinyi József, Dr. Vietórisz József,
fögitnn. h. felügyelő. tanácsjegyző.

E lfogadási zá ra d é k .
Az ezen alapító-levélben körülírt alapítvány kezelését a 

nyíregyházi ág. h. ev. főgimnázium kormányzó tanácsa, mint 
alapítványi hatóság, elfogadta.

Nyíregyházán, 1908. február hó 13 ik napján.
Martinyi József, Dr Vietórisz József.
főgitnn. h. felügyelő. (P. H.) tanác«jegyző.

Érettségi vizsgálatot tett ifjak emlékalapja
— H arm adik év . —

Az 1905 —6-ik tanév végén azzal a kéréssel fordúltam az 
intézetünktől megválni készülő Vili. osztályt végzett ifjakhoz,
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hogy maradjanak meg továbbra is lelki összeköttetésben, egy
ségben azzal az iskolával, melynek kebelén serdülő gyermekek
ből érettnek nyilvánított ifjakká növekedtek. Térjenek el attól a 
helytelen szokástól, hogy az érettségi vizsgálatok befejezése után 
lakomára ülnek össze, melynek végeztével — fájdalom — nyom
ban meg lehetne állapítani néhány ifjúról azt, hogy csak for
mailag érett, lényegében, viselkedésében azonban még teljesen 
éretlen, E helyett, hogy a kisebb-nagyobb elköltött összeg ki
dobásával megsarcolják szüleiket, rakjanak össze életük ezen 
nevezetes forduló-pontján egy kis emlékalapot minden évben, 
érdeklődjenek a jövőben  is ezen alap gyarapodás i iránt, és ha 
oly tekintélyes tőke gyűlik majd össze az idők folyásában, hogy 
annak kamataiból az iskolát kormányzó tanács üdvös tényeket 
mutathat fel, akkor erezzen leikök igaz örömöt a felett, hogy 
egykor ők is hozzájárultak filléreikkel, koronáikkal annak lé 
tesítéséhez.

A kormányzó-tanács 1906, évi szeptember hó 21-én tartott 
ülésében az ifjak „E m léka la p ítvá n yá t“ kezelés végeit elfo
gadta s az alapító-levelet formulázta.

A jeien tanév végén az alap gyarapításához adományaikkal 
hozzájárúltak:

Ballay Győző 5 kor., Balogh Béla 5 kor., Beck Albert 5 
kor., Beck Ignác 3 kor., Bistey Béla 5 kor., Burger Miksa 5 
kor., Chrenka Lajos 5 kor., Csorba Ferenc 5 kor., Debrószky 
József 5 kor Földi Emil 5 kor., Fülep Károly 5 kor., Hajós 
Károly 5 k( Talasi Gyula 5 kor., Homolay Géza 5 kor., 
Jóny László 5 kor., Kádár Béla 5 kor., Kálnay Endre 5 kor., Kiss 
József 3 kor., Kertész Zoltán -5 kor, Kovách Gergely 5 kor.. Lejt- 
rik Gyula 4 'kor., Léderer Andor 5 kor., Lőjek Gyula 5 kor., 
Löffler Jenő 5 kor., Markusz Viktor 5 kor., Mikita Sándor 5 kor., 
Mráz Mihály 3 kor., Nagy Ferenc 5 kor., Nagy József 5 kor,, 
Nagymáté József 5 kor., Papp Péter 5 k o r , Rab Károly 5 
kor., Regula Ede 5 kor., Rosenblüth Béla 5 kor., Sarvay Tiva
dar 5 kor., Schleisz Sándor 5 kor., Süveges Jenő 5 kor , Szabó 
Gábor 5 kor,, Szaplonczay György 5 kor., Szentpétery Ferenc 
5 kor., Székely Imre 5 kor., Szondy István 5 kor.,
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Újhelyi Miklós 5 kor., Ungár János 5 kor., V utász Ernő 5 kor., 
Valent István 5 kor, Vértes Henrik 5 kor., Vertse K. Andor 5 
kor., Zsindely István 5 kor.

Áthozott tőke 378 kor. 42 fillér.
Időközi kamat 7 kor. 56 fillér.
Ez évben befolyt 238 korona.
Az alapítvány összege a tanév végén 623 kor. 98 fillér, 

mely összeg a nyíregyházi „Agrár Takarékpénztár “-ban V. 
446—3546. számú betétkönyvecskén van elhelyezve.

Az alapítvány gyarapílásához liozzájárúló ifjak fogadják 
köszönetemet. Az elődök nemes példája buzdítsa a jövendő nem
zedékeket !

Ösztöndíjak.
A) K ülső  ösztöndíj:
A gróf Teleky-R óth J o h a n n a  ösztöndíjból 70 koronát 

Valent István VIII. o. t. kapott.
B) Időközben  m egitólt és k ia d o tt ö sz tö n d íja k :
1. A „Som ogyi D ezső m ű e g y e te m i hallgató korában  

elhalt ta rta lékos tü zérh a d n a g y“ nevét viselő alapítvány 
90 kor. 04 fill, kamatát ismét Molnár Gyula III. éves mű
egyetemi hallgató nyerte el; az összeget 1907. évi december 
hó 14-én vette át a műegyetem rektori hivatalában.

2. A „ N ike lszky  Jen ő “-féle alapítvány után Leffler Béla 
alapvizsgázott tanárjelölt, Ili. éves bölcsészethallgató a buda
pesti Tudomány-Egyetemen, 96 korona 16 fillért kapott.

3. „ Su ták  A n ta l és anyja  R e g u ly  Z suzsanna“ alap 
után esedékes 57 korona 92 fillért Vietórisz László eperjesi 
theologia-akademiai I. éves növendék kapta.

4. A „Reguly S á m u el“ alapból kiosztás alá került 104 
kor. 63 fill, fele-fele részben ismét Patak'y Sámuel alapvizsgá
zott tanárjelölt, IV. éves bölcsészethallgató a budapesti Tud. 
Egyetemen és Kurek Pál IV. éves eperjesi theologusnak ítél
tetett oda.

5. Folyó évi február hó 18-án adta ki az igazgató a 
„Som ogyi D ezső“ és „Zsiska J u l ia “ alapítvány kamatait



Gráf Dezső IV. és Kovácsi József III. oszt. tanulóknak: a 
1G korona kizárólag tankönyvek beszerzésére fordítható.

6. „Özv. B arzó  Já n o sn é  szül. Ju h á sz  T erézia“ segély
alap kamatját 18 kor. 20 fillért Papp Ferenc III. o. t. kapta 
február hó 4-én.

7. Ifja b b  Som ogyi Gyula emlékére tett alapítvány után 
esedékes 100 koronát Pataky Béla VIT. o. I. nyerte el s az 
„Alapító-levél“ rendelkezése szerint ápril hó 12 ik napján vette 
át a tanúló' fjúság színe előtt.

8. A K ossu th  L a jo s em léka lap ítvány  kamatait nyílt 
pályázaton Papp Péter Vili. o. tanuló nyerte el. Julalomdíj 
100 korona.

9. A H. J. ügyvéd, nyíregyházi lakos által az igazgató 
szabad rendelkezésére adott 200 azaz kétszáz koronát Valent 
István Vili. o. t. kapta.

C) E gyéb a lap ítványok:
1. H aas Mór a la p ítvá n y  után 8 0 -SO koronái Marcsek 

János VII , Schönfeld Péter VII , Dániel Sándor VI. o. tanuló 
kapott.

2. K ovács László-a lap  után 100 koronát Mráz Mihály 
Vili o. t. kapott.

3. Ulmer János  alap kamataiból 100 kor. Papp Ferenc
III. o. t. mint érdemes tanúló s főleg egészségének helyre- 
állítása céljából.

4. Z u c k er  H enrik  alapítvány után 80 koronát Papp 
Péter VIII. o. t.

5. A D ra skó czy— B en kö  alap kamatainak az ifjúságot 
illető részéből (198 K 46 f.) Nagy Ferenc Vili. ('s Porubszky 
András VI. o. tanúlók egyenként 80—80 K, Gráf Dezső IV. o. 
t. 38 K 46 fill.

6. N ik e ls zk y  A ndor  alap kamatai (49 K 55 f.) Valent 
András II., Varchol Károly II., Kacska László I., Kubacska 
István I o, tanulók között osztattak meg.

7. N ik e ls zk v  La jos  alap után 49 K 56 fillér Kovácli 
László IV. o. t. kapott.

8. P alicz M ihály  alap után 97 K 8S f. Pataky Béla 
Vili. o. t. kapott.

— 98 —
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9. Groák Zsigm ond  alap után 49 K 57 f. Kresztyankó 
Mihály VII. o. t. kapott.

10. K ornstein  Ignác  alap után 99 K 15 f. Murányi 
Kálmán VII. o t. 50 , Kmetz Imre IV. o. t. 49 K 15 f. kapott.

l t .  M á n yik  J ó z s e f—M eskó  Dorottya, alap után 99 K 
18 f. Bálint István IV. és Zsák Emil III. o t. egyenlő részben 
kaptak.

12. Z siska — Gráf alapból (49 K 56 f ) Soltész Kornél 
és Nagy István IV. o. t. kaptak egyenlő részben.

13. A u g u sztin y i Jánosné  alapból (137 K) Valent József 
VII. és Kálmán Ottó VI. o. t. kaptak egyenlő részletben.

14. S zekeres  János  alapból (59 K 49 f.) Stolcz János
V. és Hook Gusztáv IV. o t. kaptak.

lo. K ollner Illésné  alap után (19 K 76 i.) Garay József
II. o. t. kapott.

16. Dr. B é k é s i  Ignác  alap után (16 K) Geruska György
II. o. t.

17. Özv H u d á k  J ó zse f né alap után (18 57 f.) Novák
Jenő VII. o. t. kapott.

15. Szopkó A lfréd  alap után (43 K 21 f.) - mint jó
fizikus — Demjén Ferenc VII. o. t. kapott.

19. B a ju sz-kö r  alap után (9 K 57 f.) Pető Gábor fii.
o. t. kapott.

20. B urger M ihály  alap után (25 K 86 f.) Kelc;n László
VI. o. t. kapott.

21. M andel Á brahám  alap után (49 K 50 f.) Vietórisz 
Gyula I. o. t. kapott.

22. Özv K ovács M ihályné  alap után (° K 25 f.) Kiss 
Gábor II. o. t. kapott.

23. Stern J e n ő  alap után (24 K 44 f.) jrváth Lajos
IV. o. t. kapott.

24. Török P éter és neje R e m e n y ik  Paulina  alap 
után 49 K 56 f. Bábás József VI o. rét. vallásu  tanuló 
kapott.

25. Groska Jánosné  rajzalapból (180 K. 85 f.) Kastal 
István VII. 50.. Vona István VII, 25. Bene Lajos VI. 20., 
Sipos Sándor VI. 20., Bollner István V. 20., Angyal János III.
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10., Tester Antal III. 10., Fábry Gábor II. 10 K 85 f.. Márton 
László I 10 K. kapott.

26. „B encs László em lékére N yíregyháza  város 
á lta l te tt  ta n u lm á n y i ju ta lom d íj-a lap ítvány“ k a m a ta it  
100 koronát Valent Mihály (Mihály földmives fia) V. o. kapta.

27. J á n ó szk y  A ndrás  alap után (49 K 59 f.) Porubszky 
György II. o. t.

28. J á n ó szk y  A ndrásné  szül. H a n ko vszky  Z suzsanna  
alap után (49 K 39 f.) Tomaso vszky Lajos V. o. t.

29 A „Nyíregyházi Takarékpénztár-Egyesület“ 100 kor. 
adományát egyenlő részben : Liszkay János VI , Hartos János
V. o. t. kapták.

30. A főgimnáziumi „Filléregyletből“ részesültek: Bá
nyász József, Lefkovits Herman, Steinberger Ernő, Ujlaky Miklós 
VT. o. t.. 20 — 20 kor., Bollner István, Hartos János V. o. t. 
15 — 15 kor., Szombatby Dániel V. o. t. 10 kor., Sichermann 
Mór IV. o. t. 20 kor., Bajdik András IV. o, t. 10 koí., Gajdos 
Sándor, Goldstein Jenő, Lefkovits Ignác III. o. t. 15 — 15 kor., 
Pethő Gábor III. o. t. 10 kor., Papp Lajos. Schleisz Pál II. o. t. 
20 —20 kor., Ecsedy Péter II. o. t. 15 kor., Kovács László 1. 
o t. 10 kor. Összesen 270 kor.

31. Dr. Hajós Sándor 10 korona adományát, mint jó gyorsíró, 
Hajós Károly VIII. o. t. kapta.

32. Ju ta lo m k ö n yv ek e t k a p ta k :  Hajós Károly Vili., 
Halasi Gyula VIII., ZolLán Gyula V I, Vadász Pál V., Hajós 
Géza V., Mikecz Ödön IV., Vadász Béla IV , Sipos Ferenc III., 
Siklósi Tamás II., Mikecz Dezső II., Bertalan Kálmán I., Már
ton László I., Korányi Gyula I., Kiár József I , Kovách Győző I. 
oszt. tanúlók. Érték: 150 kor.

Jegyzet. A „B le u e r  Sávú id  és n e je  W u l f  J e n n y valamint a „7Hever M ó r “ 
emlékalapitvány című alapok kamatait csak a jövő tanév végén fogjuk első ízben 
kiosztani.

Rajz-kiállítás.
Az intézet növendékeinek a folyó tanévi rn jzmunkálataiból 

rendezett kiállítás június hó 7-én nyilt meg. Célunk volt taní
tásunk rendszerét és eredményét a nagyközönségnek is bemu*



tatni. A kiállítás anyaga a 140 Cl m2 területű rajzteremben 
csoportonként volt elrendezve, s túlnyomó része szabad
kézi rajzokból* állott. A kezdők egyszerűbb sík-ékítményei, szí
nezve, majd a szemlélet után való rajzolás, egyszerűbb szögletes 
és gömbölyű tárgyakról különböző technikád végűi fel
vételek színes tárgyakról, használati eszközökre, tömölt mada
rakról stb. stb, váltották fel egymást. A kiállított anyag között 
a lapminta után való rajzok már csak igen kis helyre szorullak. 
Nehány munkában a geometriai rajzok is képviselve voltak. 
Az intézet növendékei szorgalmukról és haladásukról tettek 
tanúbizonyságot e kiállításban is, s közülök többen elismerést 
és kitűntető díjat, is szereztek maguknak. A kiállítás megte
kintése díjtalan volt s egész héten állandóan sűrűn látogatta 
a közönség.
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Tápintézet.

A lefolyt iskolai évben ezen jótékony intézetünkbe 4á 
lanúlót véltünk föl, kik közül 40 helyben lakván, ebédet és 
vacsorát, 2 tanúló a szomszédos Királytelekről járván be vona
ton az iskolába, csak ebédet kapott.

Az ebédre járó 2 tanúló az egész iskolai év alatt részt 
vett az étkezésben, míg a 40 teljes ellátásban részesülő közül 
csak 33 tanúló vette 10 hónapon át igénybe az ellátást, mig 
3 lanúló csak 8 hónapon át, 4 tanúló 9 hónapon át, 1 pedig 
csak az utolsó ^ hóban kapott ellátást.

A teljes évi díj a tanúlók részéről 130 kor. volt (az első 
félévben az utolsó 4 jelentkező, a megcsappant jövedelem miatt, 
a teljes havi díjat 19 koronát fizette); minthogy pedig az inté
zet minden teljes ellátásban részesülő tanúló után havonként 
19 koronát, a csak ebédben résztvelt tanúló után fejenként 13 
koronát fizetett: minden tanúló befizetéséhez, ha ebédet és 
vacsorát kapott, havonként 6, ha csak ebédben részesült, az 
intézet 4 koronát pótolt. Az évi teljes 130 korona díjból elen
gedésben részesült 3 tanúló 30—30 koronában, egy tanúló a 
csak ebédért járó 90 koronából 50 kor,, egy a 130 koronából 
GO kor. elengedést nyert. Az elengedett összeg 200 koronát, a 
ráfizetett összeg pedig 10 hónapon át 2278 koronát tett; a 
10 hónapi ellátásért 7518 koronát fizettünk. 24 tanúlónak 
majálisi ebédjéért fejenként 1 kor. 70 fillérjével fizettünk 40 
kor. 80 fillért.

A bevétel, kiadás és vagyon részletes kimutatása június 
hó 4-én ime ez :

7
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B e v é te l:

1. 1906—7. évről áthozott készlet .
2. Suppl. megváltásért : a pozsonyi ág.

16960 korona 61 fillér.

h. ev. egyházmegye 27 K 84 f., 
kőszegi és nagybányai ág. h. ev. 
egyházak 4 —4 K......................... 35 r> 84 V

8. 42 tanúló befizetése havi díjakban 
4. 1907. évi szünidei országos gyűj-

4976 yf — y)

tésből (6 könyvecskén) begyűlt 1209 n 35 n
5. 1907 — 8. isk. év elején helyben

b e g y ű l t ....................................... 288 90 n

6. Nyíregyháza város évi rendes se-
gélye (1907. XI, 27.) . . . 100 — V)

7. Adományok : Kaszinó 40 K., Kö'.cs.
segélyző egylet 30 K., Ált Hitel- 
in! 30 K , Szabolcsi Agrár Ta
karékpénztár 50 K., Szabolcsi 
Népbank 20 K............................... 170 »

8. Kamatok: a) tápint. kamatok 1907.
VI/30. 202-1 K., 1907. XII/31. 
202T0 K........................................ 404 20 n

b) Pénzintézeti kain 1907. VI/30.
401 3 K., 1907. XII/31. 43P21 K. 832 51 »j

Összesen : 24977 korona 41 fillér

K ia d á s:

1. 42 tanulónak 10 hónapi ellátásért 7518 korona — fillér.
2. 24 tanulónak majálisi ebédjéért .
3. 1 tanulónak 2 hónapi befizetése

40 n 80 y>

visszatérítve.................................. 26 n — »
4. Vegyes k ia d á s o k ........................... 101 n 65 n

Összesen : 7686 korona 45 fillér.
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Vagyon:
1. Bevételek és kiadások különbsége 17290 korona 96 fillér.
2. 8 tanuló havi díjakban hátralék

ban v a n .....................................  132 „ — „
Összes vagyon: 17122 korona 96 fillér. 

Elhelyezve három nyíregyházi pénzintézetben.

4

j *



V i l i .

K ö n y v -  é s  sz e r tá r a k .

A) T anári könyv tá r .

A tanári könyvtár, a folyó iskolai évben, vétel útján, a 
következő művekkel szaporodott:

Homeros Iliasa, Ford. P. Thewrewk Emil. I—VI. ének. 
1 k. Xenophontis opera. Ed. Dindorf etc. G k. Révai, Nie. 
Elaboratior grammatica hungarica. III. Ed Simányi 1 k. Sala
mon Ferenc: Dramaturgiai dolgozatok. I —II. 2 k. Volf György: 
Összegyűjtött munkái. I. 1 k. Fabó Bertalan; A magyar nép
dal zenei fejlődése. 1 k. íványi Ede: Comenius Amos János. 
1 k. Luther Márton: Művei. III. I k. Bourdeau—Fredericzy — 
Irmei: A jelenkori gondolkozás mesterei. 1 k. Pirchala Imre: 
A magyarországi középiskolák rendje. I — II 2 k. Masznyik 
Endre: Jézus élete. 1 k. Szabó Aladár: Jézus élete. 1 k. 
Wckerle László: Nagy ezerév. 1 k Malonyay Dezső: Munkácsy 
Mihály. I —II. 2 k. Darvai Móric: Benvenuto Cellini élete és 
művei. 1 k. Pékár Gyula: Ferrara—Ravenna Firenze. 1 k 
Magyar Történelmi Emlékek. Okmánytárak: XXXIII. 1 k. Az 
iparművészet könyve. II. 1 k. Réthy László: Corpus Nummo
rum Hungáriáé. II. 1 k. Nagy Képes Világtörténet. VI—XII. 
7 k. Czobor Szalay: Magyarország műkincsei. I II. 2 k. 
Forster Gyula: Magyarország műemlékei. 1 II. 2 k Beöthy 
Zsolt: A művészetek története. II. 1 k Az Osztrák-Magyar 
Monarchia: Galicia I II Bukovina 3 k. Magyarország Vár
megyéi és Városai: Zemplén vármegye. 1 k. Bihar vármegye 
és Nagyvárad. 1 k. Marcali Henrik: Az 1790/1-iki országgyű
lés. I — II. 2 k Barzini, Luigi: Pekingiül Párisig automobilon. 
1 k, Déchy Mór: Kaukázus. 1 k. Somogyi Ede: Emlékezzünk
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régiekről I k. Hampel József: Újabb tanulmányok a honfog
lalási kor emlékeiről 1 k. Magyar Történeti Életrajzok. XXlll. 
11. Rákóczi Ferencz. Irta: Márki Sándor dr. 1 k. Rousseau — 
llédei: A beszéd keletkezése 1 k. A Magyar Szent Korona 
Országainak Helységnévtára. 1907. 1 k. Escott György E .: A 
mai Anglia. III. 1 k. Vandervelde - Wildner—Zalai: A kollek
tivizmus és az ipar evolúciója 1 k. Harkányi Ede: Babonák 
ellen. 1 k. Menger -  Ormós Somló: Uj erkölcstan. 1 k. Per
kins— Gilman — Schwimmer: A nő gazdasági helyzete. 1 k 
Somló Bódog: Állami beavatkozás és individualizmus. 1 k. 
Kautsky— Garami: Marx gazdasági tanai. 1 k. Licbermann— 
Bugarszky: Chemia. 1 k. A Műveltség Könyvtára. Y. 1 k. 
Bloch, J. Das Sexualleben unserer Zeit. I k. Béke Manó: A 
differenciál- és integrál-számítás 1 k. Magyar Történeti Sziu- 
műtár. VII—X. 4 k.

Összesen 67 kötet.
Ajándékozások:
A nagymélt. Cultusministerium aj. : Jelentés Magyarország 

közoktatásügyének 1906 évi állapotáról. 1 k.
Nyíregyháza város ajándékának: „Kossuth Lajos: Összes 

műveinek“ folytatásául a XII. 1 k.
Az E. M. K. E. aj.: Középajtai Barna Endre: Magyar 

tanulságok a bukaresti kiállításról. 1 k.
Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Kongresszusának 

Naplója és Jegyzőkönyve. 1 k.
Incédy Lajos úr aj.: „Az alkotmányvédelem Szabolcsvár- 

megyében.“ 1 k.
Cserhalmi Samu úr az Egyetemes Philologiai Közlöny 

1908. évi folyamát küldi ajándékul iskolánknak, Jóba Elek úr 
könyvkiadó hivatala pedig a Nyírvidék-et.

Adorján Ferenc főgimn. tanár aj : A Vasárnapi Újság 
1905. évi egész és az 1906. évi I. félévi folyam.

Zimmermann Rezső főgimn. tanár aj.: Fényes Elek: A 
magyar birodalom statisticája. I. Komárom vármegye, t k. 
Tudományos gyűjtemény. X. 1827. Szerk. Vörösmarty. 1 k. 
Verbőczy: Tripartitum. 1 k. Grammatica latina. 1 k.
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Kubacska István tanító ur aj. : Kukuljevie, Horváth és 
Kramp: „Állatvédelem“ című dolgozata, 5 füzetben.

Nagy Jenő tanárjelölt úr ajándéka:
A Vasárnapi Újság 1856. és 1868. évi foly. 2 k. Közhasznú 

Esmeretek Tára. I XII. 12 k. Fényes Elek: Magyarország 
statisticája. I—III. 8 k. Enciclopädie der Pädagogik. I II. 2 k. 
Hübner’s Conversations-Lexicon. I -  II 2 k. Jäger’s Zeitungs- 
Lexicon. I —II 2 k. Cellarii : Liber latinitatis. 1 k. Schellers: 
Deutsch-Lateinisches Lexicon. 1 k Hufeland: Die Kunst das 
Leben zu verlängern. 2 k. Salamon József: Erdélyi Prédikátori 
Tár. I — III. 3 k. Szépirodalmi Közlöny. 1858. 1 k. Marius: 
Der Jugend Lust und Lehre 1 k. Páriz - Pápai: Dictionarium 
hungar. latinum. 1 k. A tanítói nyugdíjtörvény. 1 k. Magy 
evang. egyházi névtár. 1 k. Három evang. énekeskönyv. 3 k. 
Rotteck: Allgemeine Weltgeschichte. I VI. 6 k. Doering’s :  
Platens Biographie. 1 k. Klopstocks Leben. 1 k. Thümmel’s 
Biographie, 1 k. Végül 33 darab iskolai könyv. Összesen 
80 kötet.

Tanítványaink ajándékai:
Metzburg; Institutiones mathematicae. 1, k. (Aj. Juhász M. 

IV. o. t.) Horányi Elek: Magyaiországnak . . . királyainak és 
. . . kapitányainak . . . koporsó épülete. 1 k. (Aj. Bessenyei 
I. III. o. t ) P. Ovidius Naso: Pontusi levelei. Ford Irmesi 
Homonnay Imre. 1 k (Aj. Zipser B. III. o. t.)

Ezeken kívül a magyarországi középiskolák érlesitőit, csere
példányait, a könyvkiadó cégek pedig a szaktanárokat érdeklő 
iskolai kiadványaikat küldötték meg iskolánknak.

A nemeslelkü tanügybarátok fogadják ez úton is intéze
tünk hálás köszönetét.

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

Akadémiai Értesítő, Állattani Közlemények. A Rajz, Archaeo- 
logiai Értesítő és Közlemények. Atheneaum. Budapesti Szemle. 
Emlékbeszédek a Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tag
jairól. Elhnographia és Értesítő. Evangélikus Családi Lap. 
Evangélikus Őrálló. Értekezések a bölcseleti, mathematikai, 
nyelv,- társadalmi, történeti tudományok köréből. Földrajzi
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Közlemények. Földtani Közlöny és Évkönyv s Évi Jelentés. Gyámint. 
Herkules. Irodalomtörténeti Közlemények. Magyar Iparművészet. 
Magyar Kherniai Folyóirat. Magyar Nyelv. Magyar Nyelvőr. 
Magyarországi Német Nyelvjárások. Magyar Paedagogia. Magyar 
Társadalomtudományi Szemle. Magyar Történeti Életrajzok. 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach. Mathematikai és 
Természettudományi Értesítő és Közlemények. Növénytani Köz
lemények. Nyelvtudomány. Nyelvtudományi Közlemények. Orszá
gos Középiskolai Tanáregycsűleti Közlöny. Protestáns Egyházi 
és Iskolai lap. Századok. Természettudományi Közlöny és Pót
füzetek. Tcrnaügy, Történelmi Tár. Uránia. Vasárnapi Újság. 
Zeitschrift für den evang. Religions-Unterricht.

Könyvek vásárlására és folyóiratok előfizetésére kiadtunk 
806 kor. 07 fillért s ezek köttetésére 50 kor. 80 fillért.

A tanári könyvtár állománya, a folyó évi gyarapodással 
együtt 2151 mű, 4768 kötetben, 24837 kor. 80 fillér értékben.

B) Ifjú ság i könyvtár.
a) Vétel útján szerzett munkák:
Á g a i A d o lf (Porzó)-. Utazás Pestről Budapestre. J ó k a i  

Mór: Véres könyv, Magyar nemzeti vértanúk, Magyar nemzet 
története regényes rajzokban (3 kötet). B n k s a y  Sándor: 
Szederindák, Dáma. L en g yel M iklós: Kurucz énekek. H orváth  
Cyrill: A Csécsi-világ Patakon. K övér I lm a :  Munkács vár 
asszonya, Zrínyi Ilona. Gaal M ózes: Magyar hősök és királyok, 
(3 kötet), Siralmas Erdély, Az utolsó lantos, Mindent a ha
záért, A kard és lant hőse, Nemzeti küzdelmek, Német világ 
Magyarországon, Nehéz idők, Bem apó, Hunyadiak, Becsület 
és hűség, Vitézség és haza, II. Rákóczi Ferenc, Hún és magyar 
mondák, Ágyúdörgés között, Ezeréves múltunkból, Francia 
háború és a szabadságharc. D onászy  F erenc: Rejtélyek a 
történelemből, Miklós vitéz, Egy magyar diák Mátyás korában, 
Buda hőse, Ozdor Telegd, Tholdi Miklós, Életünket és vérünket, 
A sághvári kastély urai, Szigetvár és Eger hősei. P. Szathrnáry  
K ároly: Törökvilág Magyarországon. L a m p érth  Géza: A 
nagy dárdás meg a kis dárdás. Tárcái György : Szent Margit



104

legendás könyve. B ió d y  Sándor: Az egri diákok. Dr. L őrincz  
G yula: A magyar történet századai. Tóth B éla:  Mende-mon- 
dák, Szájrúl-szájra, Magyar ritkaságok. M ikszá th  K  . Magyar- 
ország lovagvárai regékben. Tábori R ó b e r t : Magyar vitézek 
Párizsban. A hajdúkirály.

M arry a t k a p i tá n y : Rüstig Zsigmond. B rözik  K ároly: 
Kolumbus Kristóf. S w ií t—Egri: Gulliver útazásai N ürnberger  
H edvig:  A selmeczi bányában. Cooper: *A Bőrliarisnya, A 
prairie, Az útmutató, A vadfogó, Az utolsó mohikán, D e io e : 
Robinson Crusoe C erva n tes: Don Quijote kalandjai.

A m icus J u v e n tu t i s : Pályamutató
tía n u sz  Is tv á n :  Fűben-fában, Égen és földön, A növé

nyek világából, A fák birodalmából, Képes természetrajz. 
L u tz —Nógrádi: Séták a nagy természetben. S zte rén y iH u g ó  : 
Természettudományi olvasmányok (5 kötet), H ankó Vilmos: 
Universum (3 kötet).

Cox—K om árom y: Görög regék, Homéros. K e r n p i: 
A trójai háború, Odysseus kalandozásai.

b) A já n d éko k:
„Szövétnek“ vallásos ifj. folyóirat egy évi folyama K o ita i  

Virgil: Diáktörténetek.
Összesen 77 kötet
Az ifjúsági könyvtár állománya — a folyó évi gyarapo

dással együtt — 2380 kötet.
A tankönyv-gyűjtemény köteteinek száma 1115
Könyvek vásárlására kiadtunk 404 kor. 05 fillért, könyv

kötésre 16 kor. 40 fillért, összesen 421 kor. 05 fillért.

G) T erm észe tta n i szertár .

Vétel útján a szertár a következő műszerekkel gyarapo
dott: 1. Robervotl mérleg 10 kg megterhelésig (30 K). 2 Le
vél-mérleg súlyok nélkül (12 K). 3. Reversiós inga (42 K) 
4 Metronom (18 K). 5 Centrifugai pálya (30 K). 6. Archimedes 
csavar (24 K). 7. 2 drb ékalakú üvegedény (12 K) 8. Tantalus 
pohara (P8 K). 9. Bűvös pohár (5 K). 10. Bűvös tölcsér (6 K) 
11. Készülék Toricelli kísérletéhez (12‘4 K). 12. Heron kút



(18 K). 13. ' janyszűrő készőlék (9'5 K). 14. Ruggyanla
korong 200 mm átmérővel a légszivattyú tányérjára (3 8 K). 
15. Üveggömb a levegőméréshez (12 K) 16. Szökőkút a lég
szivattyú részére (24 K). 17. Két üvegcse összekötő csővel
légszivattyú burája alá (4-5 K). 18. 10 drb ruggyanta gömb a 
légszivattyúhoz (1 6 K). 19. Készülék a kiáramló légnemekhez 
(10 K). 20. Six-féle maximum és minimum hőmérő (14 K) 
21. Despretz készüléke (54 K). E szerek ára csomagolással 
372‘6 K volt, melyből 350 K-t még dec végén a Caldcroni 
és társa cégnek megküldöttünk. Az év folyamán megjavít láttuk 
helybili műszerésznél 8 K költséggel a napmikroskópot, mely
nek egyik hajtócsavarja törött volt le.

D) T erm észe tra jzi szertár.
Folytatólagosan megvétettek a Pfurtschelter tanár-féle 

Zoológiái falitáblák, melyek közűi ez év folyamán megjelent a 
következő három: Ophidia (Tropidonotus natrix), Aves 1. Situs 
viscerum (Columba dom.) Chelonia (Emys.)

Vitéz Lajos úr, nyíregyházi lakos, egy fakereiben elhelye
zett ásványokkal gyarapította a szertárat.

E) Tornaszertár gyarapodása,

5 drb kard 26 K, 3 fejvédő 36 K 20 f., 2 drb vítőr 8 
K 60 f , 1 drb arcvédő 7 K, 2 drb keztyű 9 K 60 f, 3 drb 
football labda 23 K, 1 drb gnmmi betét 3 K, 1 drb pumpa 
3 K, 1 drb ragasztó készülék 60 f., összesen 106 K.

* **
Egyéb szertárak állapota változatlan.

Érettségi vizsgálat.
Érettségi vizsgálatra az 1907/8-ik tanév végén 54 ifjú 

jelentkezett: a Vili. osztályt ez évben végző 48 nyilvános 
tanúló, továbbá 4 ismétlő és 2 a múlt évről elmaradt tanuló,
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A vizsgáló bizottság elnöke Hronyecz József ev. lelkész, 
püspöki titkár volt. A tanügyi kormányt dr. Szalkay Gyula 
főrcáliskolai tanár (Budapest, II. k r.) képviselte.

A vizsgálatok írásbeli része május hó 21., 22., 23-ik nap
jain folyt le; a szóbeli vizsgálatokat pedig június hó lő —20-ik 
napjain tartottuk meg.

Az elnök a következő írásbeli feladatokat tűzte ki: 
a) A m agyar n ye lvb ő l:

A magyar dráma fejlődése Kisfaludy Károlyiul Madáchig. 
b) L a tin  nyelvből m a g y a r  fordításra :

A töké le tes S7Ónok.
(M. T. Ciceronis „Orator“ cap. XXI.)

c) A m e n n y isé g ta n b ó l:
1. Valaki bizonyos összeget évi 43A%-ra helyez oly pénz

intézetbe, mely a kamatokat félévenként csatolja a tőkéhez; 
a betett összeg 35 évig marad a pénzintézetnél; azonban 
a 20 év végén oly szerződést köt a pénzintézettel, hogy az 
neki 5% mellett 1200 kor. járadékot fizet minden félév elején 
a hátralévő 15 éven át; ha a 35 év végén a leszámításkor 
még 6000 koronát kapott a pénzintézettől, mily összeget kellett 
neki letennie?

2. Valamely egyenes kúp tengelymetszetének területe 29 73 
dm2, a csúcsnál lévő szög 109°, 41', 20", mekkora a kúpon 
az alapsugár, a magasság, az oldalvonal, az összes terület, a 
térfogat, a közéje és beléje írható gömb sugara?

Az érettségi vizsgálatra jelentkeztek:

í S
or

sz
ám A jelölt neve

V
al

lá
sa

Rendes, 
vagy 

magán
tanuló-e ?

Születés helye Születés
ideje

Választott
pálya

Ballay Gyula 1 ref. iendes Czegléd 189011/3. .jog
Balogh Béla r. k. rendes Nyírbátor Il888 XI/9. katona
Beck Albert izr. rendes Búj 1888X1/29. hivatalnok
Beck Ignátz izr. rendes Levelek 1889X11/24 theologus

5 Bistey Béla r. k. rendes Gsobád 1889 1V/22. hivatalnok
Bukna Sándor r. k. ism. r. Privigye 1888 11/12. hivatalnok
Burger Miksa izr. rendes Tokaj 1890 XI/30. gaz d ász

1 Chrenka Lajos ev. rendes Tótbánhegyes |1889 VIII/5. katona
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Születés helye
Születés
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Választott

pálya

Csorba Ferenc g. k. rendes Nagykálló
-
1890 Vili/18. jog

10 Debrószky Józs. ev. rendes Kemecse 1888 1/10. vasutas
Erős Andor izr. magán Czinkota 48881X/17. jog
Földi Emi' izr. rendes Levelek '1889 IV/2. gazdász
Fülep Ká' ref. rendes Tiszadada 4887 1/11. katona
Hajós Károhi izr. rendes Nviregvháza '1891 HI/29. technikus

15 Halasi Gyula izr. rendes Kisvárda 1891 VII/19 jog
Homolay Géza ev. rendes Nviregvháza 1891 H/27. keresk.
Huszti Gyula ref. ism. r. Nagykálló 1887 VI1/30 hivatalnok
Jóny László r. k. rendes Gvöngvös 1890 III/l. diplomatia
Kádár Béla ref. rendes Nyirbakta 1890X1/13. gazdász

■20 Kálnay Endre ref. rendes Nyiregyháza 1889 XII/9. technikus
Kertész Zoltán izr. rendes Nagykálló 1891 1/13. orvos
Király Pál ref. m. évben r. Ó-Pályi '1888 1/1. gazdász
Kiss József ref. rendes Nagykálló 1889 1/21. theologus
Kovách Gergely ref. rendes Budapest 1890IV/19. iparos

25 Lejtrik Gyula ev. rendes Nviregvháza 1888 XI/6. vasutas
Léderer Andor izr. rendes Élesd 1889X1/12. orvos
Lőjek Gyula ev. rendes Nviregvháza 1890IV/28. orvos
Löffler Jenő izr. rendes Nagykálló 1889 1/8. jog
Markusz Viktor izr. rendes Dobsina 18901X/29. technikus

30 Mikita Sándor g. k. rendes Gáva 1887 VII/6. jog
Mráz Mihály ev. rendes Nviregvháza 1888 X/4. orvos
Nagy Ferenc ref. rendes Nviregvháza 1890IV/10. theologus
Nagy József r. k. rendes Királytelek 1890 1/1. gazdász
Nagymáté Józs. ref. rendes Ramocsaháza 1888 HI/7. katona

35 Pap}) Péter g. k. rendes Nagykálló 1888 XI/4. jog
11 Pintér Géza r. k. ism. r. Nyiregyháza 1887 Xl/29. vasutas

Rab Károly r. k. rendes Tiszalök 1890III/21. katona
Regula Ede r. k. rendes Frigyesfalva ‘1890 III/30. vasutas
Rosenblülh Béla izr. ism. m. Olaszliszka 1880 1X/8. jog

40 Sarvay Tivadar r. k. rendes Kisvárda 4891 Vl/21. orvos
Schleisz Sándor r.k. rendes Vámfalu 4888X1/10. posta
Süveges Jenő r. k. rendes Mezőtúr 1887111/20. jegyző
Szabó Gábor ref. rendes B.-Szt.-Mihály 1889 IX/18. jog
Szaplonczay Gy. g.k. rendes Pazony 4889 XI/4. katona

45 Szentpétery Fér. ref. rendes Nagyhalász '1888 11/3. jegyző
Székely I. izr. rendes Nviregvháza 1890 X/5. orvos
Szondy István ref. rendes Nagykálló 1889 XI/3. theologus
Újhelyi Miklós r. k. rendes Thass 1890 V/27. orvos
Ungár János izr. rendes Nyirbéltek 1891 IV/28. keresk.

50 Vadász E. izr. rendes Nagykálló 1890IX/19. orvos
Valent István ev. rendes Nyíregyháza 1889 1/25. í jog
Vertse K. Andor r. k. rendes Kalocsa 1890 VII/23 tanár
Vértes H. izr. rendes Rakamaz 1887III/19. technikus
Zsindelv István

1
ref. rendes Nyírbátor 1890 V/8. gazdász
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Választolt életpálya, szerint tehát így oszlanak meg a je
löllek ;

Jogász 10; katona G; orvos 8; gazdász G; kisliivatal G; 
theologus 5; vasutas 4; mérnöki 3; kereskedő 3; iparos í; 
tanár 1; diplomatiai pálya 1, összesen 54,

*  *
*

Az írásbeli előtt közvetlenül visszaléptek: Erős A ndor és 
P in tér Géza je lö lte k . írásbelire ment 52.

Az 52 jelentkező közül a vizsgáló bizottság az írásbeli 
dolgozatok alapján 51 iljut bocsátott a szóbeli vizsgálatra, 1 
az írásbeli alapján egy év múlva teendő vizsgálatra utasíttalott.

Az egész vizsgálat eredményeként:
Jelesen  megfeleltek hatan: Hajós Károly, Halasi Gyula, 

Mráz Mihály, Nagy Ferenc, Papp Péter, Valent István.
Jó l  megfeleltek tizenhatan: Chrenka Lajos, Csorba Ferenc, 

Homolay Géza, Jóny László, Kálnay Audrás, Kertész Zoltán, 
Lőjek Gyula, Löffler Jenő, Markusz Viktor, Regula Ede, Sarvay 
Tivadar, Szabó Károly, Székely Imre, Újhelyi Miklós, Vertse 
K. Andor, Véiies Henrik.

Egyszerűen „ é re ttn e k “ jelentetett ki 24 ifjú. K é t  hó 
múlva teendő javító vizsgálatra ulasíltatott, egyes különböző 
tárgyakból 4; a teljes vizsgálatnak egy év múlva leendő ismét
lésére utasíttatott l.

Egyéb feljegyezni valók
1. Egyházkerületünk kebelében elhúnyt kartársaink halála 

felelt a tanártestület a gyászbaborúlt testvérintézet tanári kará
hoz részvétiratot intézett; általában kartársi érzelemmel osz
toztunk a magyar tanárságot ért veszteségek felett

2 Igazgató  ré sz t v e t t :
a) dr Vietórisz József tanácsjegyző és Mészáros Perenc 

egyházmegyei pénztáros kartársaival együtt az 1907. évi augusz
tus hó 14. és 15-ik napjain Nagyváradon tartott Tiszavidéki 
egyházmegye közgyűlésén az intézet képviseletében, úgy is, 
mint egyházmegyei törvényszéki bíró,
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b) Részt vett igazgató, mint az eperjesi jogakadémia és 
kerületben főgimnáziumokról szóló évi jelentés előadója, az 
1907. szeptember hó 17 — 20 napjain Miskolcon meglarlott 
Tiszai ág. h. ev. egyházkerület évi közgyűlésén.

c) A Tiszai ág. h. ev. egyházkerület fő- és középiskolái 
tanárainak Miskolcon 1907. év szeptember hó 18-án tartott 
értekezletén.

cl) A Szabóicsvármegyei Tanítóegyesületnek Nyíregyházán 
1907. évi október hó 9-én tartott, rendes közgyűlésén, hová 
dr. Proliié Vilmos tanár kíséretében elvitte magával a VIII 
osztálybeli lanúló ifjakat is a dr. Kukuljevic József országos 
állatvédő-egyesületi titkár állal tartott „Etbika és gyakorla ti 
á lla tv éd e le m 11 című felolvasás meghallgatására.

e) Az országos ág. h. ev. Tanáregyesületnek Budapesten 
október hó 20-án tartott alakúló közgyűlésén Adorján Ferenc, 
Porubszky Pál, dr. Vietórisz József kartársakkal együtt.

1) Az Országos középiskolai tanári kongresszuson 1907. 
évi december 2 8 -  29-én Budapesten.

g) Az országos ág. b. ev. tanáregyesület rendkívüli köz
gyűlésén 1907. december 27-én Budapesten.

h) A tank. kir főigazgató által Debrecenbe március 22. 
és 23-ikára egybehívott „igazgatók értekezletén.“

i) Az Országos ág. h. ev. Tanáregyesület Eperjesen 1908. 
évi június hó 10 én tarlóit első rendes közgyűlésén Eltscher 
Simon kartárssal együtt.

j )  Ugyancsak Eperjesen június hó 11-ik napján a Tiszai 
ág hi tv. evang. egyházkerület ep< rjesi kollégiumának fenntartó 
hatósága és tanári kara által rendezett kegyeleten ünnepé
lyen, mely az eperjesi vértörvényszék által 1GS7. évben halálra 
ítélt és a kollégium épülete előtt ki végeztetett a „honszerelem 
és Istenfélelem“ 24 hősének emlékére tartatott. Ez ünnepélyen 
igazgató, Nyíregyháza r. t. város közönségének megbízásából 
és képviseletében helyezett cserkoszorút az emlékműre e szavak 
kíséretében: „Mély tisztelettel és hálás gyermeki kegyelettel 
helyezem el e koszorút Nyíregyháza város közönségének meg
bízásából az ártatlanúl meggyilkolt vértanúk emlékére azon
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forró kívánsággal, hogy „a k r is z tu s i  szere te t melegsége, 
az ő szen t evangéliom ának  világossága  és a lelki- 
ism ere t sza b a d sá g á n a k  ereje h a ssa  á t az egész em 
b eriség e t“

k) Végűi mint a kerületi egyházi főhatóság képviseletében 
kiküldött elnök vezette a késmárki ág. h. ev. főgimnáziumban 
az érettségi vizsgálatot június hó 23 — 27-ik napjain.



IX.

A jövő iskolai évre vonatkozók.
F elv éte l  a nyíregyházi ág. h. ev. főgim názium  I —II. osztályába.

1. A főgimnázium első és második osztályába junius hó 30-án cs 
Julius hó 1—2-ik napján, a főgimnázium dísztermében, d. e. 8 órától 
12-ig vétetnek fel a tanulók.

Az első osztályba lépő tanuló köteles az elemi iskola negyedik 
osztályának jó sikerrel való elvégzését igazoló bizonyítványt, születési 
bizonyítványt (keresztlevél) és himlőoltási igazolványt bemutatni.

A felvétel sora ez: Első napon 8 —12 óráig a nyíregyházi ág. h. 
evangélikusok, a másik két napon a helybeli más hitfelekezetüek, to
vábbá a szabolcs-vármegyebeliek, vidékiek, távolabb esők vétetnek fel.

A felvétel mindennap a jelentkezés sora szerint történik. A be
iratás délután szünetel.

A felvétel alkalmával minden tanuló köteles az összes iskolai 
fizetések első felét, és pedig tandíjban 30 koronát, felvételi s egyéb 
címeken 13 koronát, összesen tehát 43 koronát befizetni; a reformátu
sok és izraeliták ezen kívül még a vallástanitásért egész évre 6—6 
koronát fizetnek. Fizetés-halasztásnak helye nincsen !

A felvett tanuló okmányai az intézetnél maradnak.
Az első osztályba lépő tanulókkal szemben joga van a tanár- 

testületnek meggyőződést szerezni arról, vájjon a felveendő gyermekek 
magyarul helyesen, folyékonyan olvasni, írni tudnak-e s a mennyi
ségtan elemeiben (négy alapművelet) kellő jártassággal bírnak-e.

A magántanulók kivétel nélkül felvételi vizsgálat sikeres ki
állása után s alapján vehetők csak fel, melynek tárgyai: a) magyar 
nyelven való biztos, értelmes olvasás, írás, az olvasottak értelmezése, 
a beszédrészek ismerete és az egyszerű mondat elemzése, s ameny- 
nyiben a tanuló anyanyelve nem magyar, a negyedik elemi osztály 
teljes penzuma; b) a mennyiségtani négy alapművelet egész számokkal; 
c) alapismeretek a földrajzból.

Az I—II. osztályba felvett tanulók a jövő 1908—9-ik tanév elején 
és pedig szeptember hó 3-ig bezárólag az osztályfőnöknél a felvétel 
alkalmával kapott igazolvánnyal személyesen jelentkezni kötelesek; 
akik ezt elmulasztják, a belépésre való jogosultságukat s befizetett 
dijaikat elvesztik.



'2. A jövő tanévre való beiratásokat áltálában szeptember hó 
első három napján eszközöljük a főgimnázium dísztermében, naponkint 
8—12-ig és d. u. 3—5-ig. A javító és pótló  vizsgálatokat augusztus hó 
31-én tartjuk. Tanév megnyitás szeptember 4-én d. e. 9 órakor; rendes 
tanítás kezdete ugyanezen napon.

3. A z egyes osztályokba való fölvételre mindig az előző osztály 
sikeres elvégzéséről szóló bizonyítvány jogosít.

Az [/. osztályba belépő tanuló szülője vagy gyámja köteles ki
jelenteni, hogy fia, illetve gyámoltja a görög nyelvet fogja-e tanulni, 
vagy a görögpótló tanfolyamba kívánja őt felvétetni.

4. Javító vizsgák. Oly tanulóknak, kik egy kötelező tantárgyból 
kaptak elégtelen érdemjegyet és akiket a tanári testület képeseknek 
tart arra, hogy a szünidő alatt önszorgalmukból pótolhatják m u
lasztásukat, megadja a jogot, hogy a jövő iskolai év kezdetén javító 
vizsgálatot tehessenek. Ezen javító vizsgálat, ha a tanuló a kitűzött 
időben jelenik meg, díjtalan.

Azok a tanulók, akik két kötelező tantárgyból kaptak elégtelen 
érdemjegyet, az igazgató utján csak fontos okok mellett folyamodhatnak 
javító vizsgálatra való engedélyért méltóságos és főtisztelendő Zelenka 
Pál püspök úrhoz. E tárgyú folyamodások julius hó 5-ik napjáig az 
intézet igazgatójához nyújtandók be. Ötödikén túl a kérvényeket 
figyelembe nem veszem.

5. Iskolai fizetések. A fölvételnél minden tanuló 4 korona föl
vételi díjat fizet, mely alól senki sem menthető fel. — Fizet továbbá 
minden tanuló a gimn. alapra 2, az országos nyugdíjalapra 6 koronát 
és 1 koronát ifjúsági könyvtárra. E díjakon felül a ref. és az izr. 
tanulók 6 —6 korona vallástanítási díjat is fizetnek.

A tandíj 60 korona. Ez összeg 2 részben és pedig felerészben a 
beiratáskor, másik felerészben február hó 1-én, előre fizetendő. A z  
igazgatónak nincs joga fizetési halasztást engedélyezni.

Azon tanulók, akik magukat részben vagy egészben a tandíj fize 
tése alól fölmentetni  óhajtják, tandíjmentességüket kérelmező folya
modványaikat kellően fölszerelve, a főgimnázium kormányzó tanácsához 
címezve, aug. hó 15-éig, a főgimnázium igazgatójához nyújtsák he. 
Ajánlom, hogy csakis szegény (árva) és jeles,  vagy legalább jó  előme
neteld tanulók folyamodjanak. — Később beadott folyamodásokat tekin
tetbe nem veszünk. Első osztályba lépő tanuló tandíjelengedésre 
igényt nem tarthat.

A m agántanulók  80 korona vizsgálati díjat fizetnek; ezenfelül 
még a gimn. alapra és felvételi díj címén 32, a nyugdíj-alapra 6 koro
nát, 1 kor. könyvtárra. A 39 korona a beiratás alkalmával előre 
fizetendő.  A magántanulók ezenfelül vallastani vizsgálati díjat is fizet
nek a vallástanároknak, és pedig a keresztyén tanulók 6 —6 koronát, az 
izraeliták 10 koronát.

— Ü2 —
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6. A tápintézet  szeptember elején nyílik meg. A tápintézetbe 
vallásfelekezeti különbség nélkül vesszük fel a tanulókat.

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

A tápintézetbe való belépés egész évre történik. Az első félévi 
illeték szeptember elején, a második félévi pedig febr. 5-ig fizetendő. 
— Havi előleges fizetéseket csakis kivételesen  fogad el az ephorus. 
Visszafizetésre — kilépés esetén — senki sem tarthat igényt.

7. Zeneoktatás a jövő 1908— 9-ik évben. A jövő tanévben is 
Santroch Alajos főgimn. ének- és zenetanár úgy a vonóhangszerekböl, 
cimbalomból, valamint a zongorából nyújt oktatást. A tandíjat a kor
mányzó tanács állapította meg.

Tandíj  havonként: vonóhangszerekért 2 - 2  korona, cimbalom-, 
zongoratanitásért 4—4 korona, mely összeget a zene- és daloskörnek 
felügyelettel megbízott tanár szedi be a jelentkezőktől.

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

8 .  Osztályfőnökök az 1908— 9-ik tanévben:
I. osztály főnöke : Dr. Vietórisz József.

II. » ,, Eltscher Simon.
III. „ Kozák István.
IV. » „ Zimmermann Rezső.
V. „ „ Dr. Prőhle Vilmos.

VI. „ Dr. Popini Albert.
VII. „ Porubszky Pál.

VIII. „ Moravszky Ferenc.

8



X.

A főgimnáziumi tanulók névsora
I. OSZTÁLY.

Osztályfő: K a m en ic zk y  András

Barczikay Jenő, ref. 1897. Zilah, Szilágyvármegye.
Baydik György, ág. h. ev. 1897. Alsómihályi, Zemplénvármegye. 
Berger László, izr. 1897. Kisbér, Komáromvármegye.
Berkovits László, izr. 1897. Nyíregyháza.

5 Bertalan Kálmán, ág. h. ev. 1897. Nyíregyháza.
Berzsenyi Ferenc, ref. 1896. Nyirmada, Szabolcsvármegye. 
Bleuer Béla, izr. 1898. Ibrány, Szabolcsvármegye.
Borsy Zoltán, ref. 1897. Nyíregyháza.
Böhm Mór, izr. 1897. Nyíregyháza.

10 Gsengery Tibor, ág. h ev. 1897. Nyíregyháza.
Czimbolinetz Jenő, g. kath. 1896. Nagykároly.
Engel Henrik, izr. 1897. Nagyvárad.
Erdődy Lajos, ref. 1897. Bököny, Szabolcsvármegye 
Kleiner László, izr. 1897. Nyíregyháza.

15 Fodor Gyula, r. kath. 1890 Nyíregyháza.
Friedmann Gyula, izr. 1897- Nyíregyháza.
Gál István, ág. h. ev. 1897. Nyíregyháza.
Geruska István, ág. h. ev. 1896. Poprád, Szepesvármegye. 
Glücksmann Endre, izr. 1898. Nyíregyháza.

20 Gönczi József, r. kath 1897. Csap, Ungvármegye.
Hegyessy Béla, r. kath. 1897. Nyíregyháza.
Hegyessy Sándor, r. kath. 1896. Nyirbéltek, Szabolcsvármegye. 
Herz József, izr. 1897. Budapest.
Hók László, ág. h. ev. 1897, Nyíregyháza.

25 Hoyos Sándor gr., r. kath. 1897. Lemberg.
Jakab Pál, r. kath. 1895. Makiár, Hevesvármegye.
Kacska László, ág. h. ev. 1897. Nyíregyháza.
Kálmán Károly, ág. h. ev. 1896. Nyíregyháza.
Kálnay István, ref. 1898. Nyíregyháza.

30 Kemény Zsigmond, izr. 1897. Nyíregyháza.
Kende Andor, izr. 1898. Nyíregyháza.
Kiss Lajos, ref. 1897. Pátroha, Szabolcsvármegye.
Kiár József, izr. 1898. Nyíregyháza.
Korányi Gyula, r. kath 1897. Nyíregyháza.

35 Kovách Győző, ref. 1896. Nyíregyháza.
Kovács László, izr. 1897. Nyíregyháza 
Kramer Hermann, izr. 1895. Nyíregyháza.
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Kricsfalussy Gyula, g. kath. 1896. Hodász, Szatmárvármegyö. 
Kubacska István, ág. h. ev. 1897. Nyíregyháza.

40 Kiirthy Pál, ref. 189/. Beregszász.
Laskay József, ref. 1896. Túra, Szabolcsvármegye.
László Gyula, ref. 1896. Tállya, Zemplénvármegye.
Lázin Feren", g. kath. 1898. Nyíregyháza.
Liener Zoltán, izr. 1897. Nyíregyháza.

45 Liszkay László, ref. 1896. Ragály, Gömörvármegye.
Mandel László, izr. 1898. Csáklyó, Zemplénvármegye.
Márton László, ref. 1897. Nyíregyháza.
Mendek Lajos, r. kath. 1895. Nyíregyháza.
Mikecz Gábor, ref. 1897. Kemecse, Szabolcsvármegye.

50 Nandrássy Aurél, ág. h. ev. 1896. Szepesváralja.
Nikelszky Tibor, ág. h. ev. 1896. Nyíregyháza. Meghalt műre. 30. 
Papp Gyula, ref. 1896. Nyíregyháza.
Pataky István, r. kath. 1896. Gyulaháza, Szabolcsvármegye.
Prok Gyula, ág. h. ev. 1897. Nyíregyháza.

55 Rosonstein Zsigmond, izr. 1897. Nyíregyháza.
Schlichter Lajos, r. kath. 1897. Nyíregyháza.
Schönfeld Lajos, izr. 1898. Budapest.
Schwartz Jenő, izr. 1896. Nyíregyháza.
Stang István, r. kath 1896- Berkesz, Szabolcsvármegye.

60 Svastits Géza, r. kath. 1896- Enying, Veszprémvármcgye.
Szabó Gyula, ág. h. ev. 1897- Nyíregyháza 
Szégál Emil, izr. 1896. Ibrány, Szabolcsvármegye.
Szőllősi Sándor, izr. 1897. Balkány, Szabolcsvármegye.
Sztráda Béla, r. kath. 1896. Nyirjákó, Szabolcsvármegye. Meghalt febr. 4. 

65 Tamássy Endre, r. kath. 1896- Nyíregyháza.
Török László, ref. 1897- Nyíregyháza.
Újhelyi János, r. kath. 1897. Nagyhalász Szabolcsvármegye 
Ursziny Károly, ág. h. ev. 1896- Budapest.
Vékey István, r. kath. 1897. Máriapócs, Szabolcsvármegye.

70 Vékey Zoltán, ref. 1896. Nyirbogdány, Szabolcsvármegye.
Vietórisz Gyula, ág. h. ev. 1897- Nyíregyháza.
Weiss Andor, izr. 1896- Cincinnati, Ohio.

Magántanulók:
Farkas Bertalan, ref. 1897. Nyírbátor, Szabolcsvármegye.
Katz Emil, izr. 1896- Nyirbátor, Szabolcsvármegye 
Komoróczy József, ref 1S97- Kántorjánosi, Szatmurv.mnegye. 
Lőrinczi Károly, izr. 1898- Nyírbátor, Szabolcsvármegye.

5 Lőrinczi Miklós, izr. 1898. Nyirbátor, Szabolcsvármegye.
Makovits Béla, r kath 1895. Szadagora, Bukovina.
Pröhle Vilma, ág. h. ev. 1897. Püsztaszolgagyőr, Sopronvármegyc. 
Radnai Sándor, izr. 1896- Vaja, Szabolcsvármegye.
Rácz Béla, izr. 1897. Nyirbátor, Szabolcsvármegye.

10 Stein László, izr. 1897. Tarczal Zemplénvármegye.
Takács Zoltán, r. kath. 1897. Nyirbátor, Szabolcsvármegye 
Gróf Vay László, ref. 1897 Budapest.
Gróf Vay Mária Márta, r kath 1896. Budapest.
Weisz Andor, izr. 1897. Nyirbéltek, Szabolcsvármegye.

15 Weisz Ferenc, izr. 1897. Nyirbátor, Szabolcsvármegye.
Összesen 87.

8 .
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II. OSZTÁLY.

Osztályfő: Kozák István.

Antal Lajos. ág. hitv. ev. 1893. Nyíregyháza, isin.
Aszalós István, ref. 1896. Nyíregyháza.
Bartos Dezső, róm. kath. 1894. Nyíregyháza.
Bodnár László, ref. 1895. Tiszadob, Szabolcs vm.

5. Borsi Béla, ref. 1896. Nyíregyháza.
Budaházy László, ref. 1896. Nyíregyháza.
Burger György, izr. 1897. Nyíregyháza.
Csengery József, ág. hitv. ev- 1896. Nyíregyháza.
Dohnál Jenő, róm. kath. 1896. Kemecse, Szabolcs vm.

10. Ecsedy Péter, ref. 1896. Nagyszőllős, Bereg vm.
Fábry Gábor, ág. hitv. ev. 1896. Budapest.
Feldheim Lajos, izr. 1895. Oros, Szabolcs vm.
Führer Miklós, izr. 1896. Nyíregyháza.
Garay József, ág. hitv. ev. Makó, Gsanád vm.

15. Gergelyffy Miklós, róm. kath. 1895. Nyíregyháza.
Goldstein Zoltán, izr. 1896. Abaujszántó, Ábauj vm.
Gregori János, ág. hitv. ev. 1896. Nyíregyháza.
Guttmann Béla, izr 1895. Nyirbogdány, Szabolcs vm. 
Guttmann Jenő, izr. 1896. Bártfa, Sáros vm.

£0- Hahn Imre, róm. kath. 1896. Hajduhadház.
Halász Endre, izr. 1896. Nyíregyháza.
Halmi Zoltán, izr. 1896. Angyalos, Háromszék vm.
Heringh Barnabás, róm. kath. 1895. Debreczen, Hajdú vm. 
Hók Gyula, ág. hitv. evang, 1896. Nyíregyháza.

25- Irsay Rezső, ág. hitv. ev. 1894. Debreczen, Hajdú vm. 
Járebb Mihály, róm. kath. 1896. Nyíregyháza.
Jármy Aladár, ref. 1896. Debreczen, Hajdú vm.
Jeszenszky György, ref. 1894. Kántorjánosi, Szatmár vm. 
Kandel József, izr. 1894. Mihálydi, Szabolcs vm.

30. Karner Gyula, róm. kath. 1896. Nyíregyháza.
Kiss Gábor, ref. 189 » Beregszász, Bereg vm.
Kiár Gusztáv, izr. 1896. Nyíregyháza.
Klein Sándor, izr. 1897. Ibrony, Szabolcs vm.
Kohn Sándor, izr. 1896. Nyíregyháza.

35. Krécsák Gyula, ág. hitv. ev. 1896. Nyíregyháza.
Kupferstein Sámuel, izr. 1894. Gyulaj, Szabolcs vm.
Kürthy János, ref. 1896. Gyulaháza, Szabolcs vm.
Löblovits Imre, izr. 1896. Nyírbátor, Szabolcs vm.
Mandel Géza, izr. 1896- Gsákiyó, Zemplén vm.

40. Mikecz Dezső, ref. 1896. Nyíregyháza.
Mikó András, ref. 1896. Pátroha, Szabolcs vm.
Móricz József, róm. kath. 1896. Nyíregyháza.
Nagy Dénes, ref. 1895. Marosvásárhely, Maros-Torda vm. 
Németh Béla, róm. kath. 1896. Nyíregyháza.

45- Paksy Sándor, ref. 1894. Nyíregyháza.
Pálóczy László, ref. 1894. Nyíregyháza.
Pap Lajos, ref. 1896. Bábony, Borsod vm.
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Pap Zoltán, róm. katb. 1896. Görögszállás, Szabolcs vin. 
Polinszky Pál, róm. kath. 1896. Encs, Abauj vm.

50. Porubszky György, ág. hitv. ev. 1896. Nyíregyháza.
Ruttkay Sándor, gör. kath. 1896. Szinér, Máramaros vm. 
Sauerbrunn Jenő, izr. 1896. Nyíregyháza.
Schleisz Pál, róm. katb. 1894. Erdőd, Szatmár vm.
Siklósi Tamás, róm. kath. 1896. Pécs, Baranya vm.

55. Szabó Sándor, ág. hitv. ev. 1895, Nyíregyháza.
Szucsányi Sándor, ref. 1894. Kántorjánosi, Szatmár vm. 
Teitelbaum Vilmos, izr. 1895. Sztankócz, Zemplén vm. 
Tornay István, rét. 1898. Nyíregyháza.
Valent András, ág. hitv. ev. 1893. Nyíregyháza.

60. Varchol Károly, ág. hitv. ev. 1894. Nyíregyháza.
Vidovics József, róm. kath. 1895. Királytelek, Szabolcs vm. 
Weisz Imre, izr. 1896. Nyirbéltek, Szabolcs vm.
Windt Gyula, izr. 1895. Nyíregyháza.

Magántanúlók:
Bay Barnabás, reí. 1895. Álmosd, Bihar vm.
Farkas Ferenc, rk. 1897. Nyírbátor, Szabolcs vm.
Nánássy Zoltán, ref. 1896. Nyírbátor, Szabolcs vm.
Preczner Zoltán, róm. kath. 1896. Nagyrőcze, Gömör vm.

5. Zuckermann László, izr. 1896. Lövő, Szabolcs vm.
Összesen: 68.

III. OSZTÁLY.

Osztályfő: Zimm ermann Rezső.

Angyal J. Béla, rk. 1893. Gégény, Szabolcsvármegye. 
Bartsch Béla, ág. h. ev. 1893. Durand, Szepesvármegye. 
Bán István, ref. 1894. Nyírbátor, Szabolcsvármegye.
Bányász András, rk. 1894. Nyiregyháza.

5 Bessenyei István, rk. 1893. Nyiregyháza.
Bieuer Pál, izr. Í895. Ibrány, Szabolcsvármegye.
Breuer József, izr. 1895. Ujfehértó, Szabolcsvármegye. 
Czipszer Béla, izr. 1895. Oros, Szabolcsvármegye.
Cserni Ervin, rk. 1893. Déva, Hunyadvármegye.

10 Demeter László, ref. 1894. Nyiregyháza.
Ehrenreich Kálmán, izr. 1895. Nyiregyháza.
Faragó Ferenc, ref. 1895. Nyiregyháza.
Fleiner Jenő, izr. 1895. Nyiregyháza.
Forin Viktor, gkath. 1893. Nyiregyháza.

15 Fráter Iván, ref. 1894. Nyiregyháza.
Fűlő Miklós, ref. 1893. Tiszaadony, Beregvármegye, ismétlő. 

.Führer Albert, izr. 1895. Nyiregyháza.
Gajdos Sándor, rk. 1892. Nyiregyháza.
Geruska György, ág. h. ev. 1894. Poprád, Szepesvármegye. 

20 Goldstein Jenő, izr. 1895. Nyiregyháza.
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Gomba I. László, ref. 1894. Rakamaz. Szabolcsvármegye.
Gottmann Gyula, rk. 1894. Győr.
Gróman László, rk. 1895. Érpatak (Hugyaj), Szabolcsvármegye. 
Helmcczy Ferenc, ref. 1894. Tokaj, Zemplénvármegye.

25 Herskovics Dezső, izr. 1895. Nyíregyháza.
Jánószkv Béla, ág. h. ev. 1894. Nyíregyháza.
Juhász János, rk. 1895. Királyháza, Ugocsavármegye.
Kiss Lajos, ref. 1896. Czegléd, Pestvármegye.
Kopcsó János, ág. h. ev. 1893. Nyíregyháza.

30 Kovácsy József, ág. h. ev. 1893. Sókút, Zemplénvármcgye, ismétlő. 
Kőmives Kálmán, ref. 1895. Nyíregyháza.
Ktirthy László, ref. 1895. Beregszász, Beregvmegye ; meghalt máj. 25-én. 
Läufer Imre, izr. 1895. Nyíregyháza.
Lefkovits Ignác, izr. 1895. Nyíregyháza.

35 Lengyel József, ref. 1893. Tiszaszentmárton, Szabolcsvármegye, ism. 
Lenhorn Imre, izr. 1895 Nyíregyháza.
Lipovniczky Gábor, rk. 1895. Miskolc, Borsod vármegye.
Lőjek József, ág. h. ev 1893. Nyíregyháza.
Maleskovics Lajos, rk. 1893. Nyíregyháza.

40 Malinyák Mihály, gkath. 1892. Nyíregyháza.
Márkus Balázs, ág. h. ev. 1895. Nyíregyháza.
Mikecz Kálmán, ref. 1895. Nyíregyháza.
Mitternacht Miklós, izr. 1893. Nyíregyháza.
Molnár Béla, ref. 1894. Vaja, Szabolcsvármegye.

45 Murányi András, rk. 1894. Nyíregyháza.
Nagy László, ág. h. ev. 1894. Nyíregyháza.
Nagy Pál, ref. 1895. Nyirvasvári, Szatmárvármegye.
Naményi Sándor, ref. 1895 Nyíregyháza.
Orbán Balázs, ág. h. ev. 1890. Nyíregyháza.

50 Orsovszky Béla, rk. 1894. Nyíregyháza.
Pap Ferenc, ág. h. ev. 1893. Nyíregyháza.
Pataky László, rk. 1894. Gyulaháza, Szabolcsvármegye.
Payer Géza, rk. 1895. Ivánc, Vasvármegyc.
Pesenyánszky József, rk. 1893. Karcag, Jász-Nagykún-Szolnokvmegye. 

55 Pctliő Gábor. ref. 1892. Kemecse, Szabolcsvármegye.
Prékopa László, ág, h. ev. 1894. Nyíregyháza.
Propper Sándor, izr. 1893. Nyíregyháza.
Ruttkay Aladár, gkath. 1895. Hajdudorog.
Rúzsa László, ág. h. ev. 1894. Nyíregyháza.

60 Sarkadi István, izr. 1895. Nagykároly, Szatmárvármegye.
Sesztay László, gkath. 1893. Nyíregyháza.
Simkó Pál, ág. h. ev. 1893. Nyíregyháza.
Sípos Ferenc, ref. 1895. Nyíregyháza.
Stein József, izr. 1895. Nyíregyháza.

65 Szikszay Gábor, ref. 1896. Mándok, Szabolcsvármegye.
Tester Antal, ref. 1894. Nyíregyháza.
Tomasószkv Lajos, ág. h. ev. Nyíregyháza.
Tulács Zoltán, rk. 1894. Nyíregyháza.
Varga László, ág. h. ev. 1894. Nyíregyháza.

70 Vertse Miklós, rk. 1895. Kolozsvár.
Zsák Emil, ág. h. ev. 1895. Nyíregyháza.
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M agántanulók:
Fehér László, izr. 1895. Nyírbátor, Szabolcs vármegye. 
Horváth Jenő, rlc. 1894. Bércéi, Szabolcs vármegye. 
Takács Sándor, rk. 1895. Nyírbátor, Szabolesvármegye. 

75 Weisz Miklós, izr. 1895. Nyírbátor, Szabolcsvármegye. 
Összesen: 75

IV. OSZTÁLY.

Osztályfő: Adorján Ferenc.

Bajdik András, ág. h. ev. 1892. Nyíregyháza.
Baksa Lajos, ref. 1893. Nyíregyháza.
Bata Sándor, rk, 1893. Ókanizsa, Bács-Bodrog vm.
Bálint István, ref. 1892. Nyíregyháza.

5. Báthy Kálmán, ág. h. ev. 1892. Gégény, Szabolcs vm. 
Bergstein Sándor, izr. 1894. Nyíregyháza.
Blau István, izr. 1894. Nyíregyháza.
Britz Sándor, izr. 1894. Nyíregyháza.
Bukna István, rk. 1893. Zsolna, Trencsén vm.

10. Ferenczi Béla, izr. 1894. Nyíregyháza.
Földváry Antal, ref. 1894. Papos, Szatmár vm.
Fuchs Károly, izr. 1894. Nyíregyháza.
Glück Géza, izr. 1894. Nyíregyháza.
Gráf Dezső, ág. h. ev. 1894. Nyíregyháza.

15. Hegedűs Zoltán, izr. 1894. Nyíregyháza.
Herskovits Dezső, izr. 1893. Petneháza, Szabolcs vm. 
Hoffmann Ferenc, izr. 1894. Nyíregyháza.
Hoffmann László, izr. 1894. Nyíregyháza.
Hook Gusztáv, ág. h. ev. 1894. Nyíregyháza.

20. Horváth Lajos, ref. 1891. Nyíregyháza.
Jakobovics Dezső, izr. 1894. Nyíregyháza.
Juhász Mihály, ág. h. ev. 1894. Nyíregyháza.
Kaposi Ferenc, ref. 1892. Nyíregyháza.
Kiszely István, rk. 1894. Alsókubin, Árva vm.

25. Kmetz Imre, rk. 1894. Sadagora, Bukovina.
Kovách László, ref. 1894. Nyíregyháza.
Kovács Béla, ref. 1893. Nyíregyháza.
Krayzell Zoltán, ág. h. ev. 1894. Tőketerebes, Zemplén vm. 
Kricsfalussy Béla, gkath. 1895. Budapest.

30. Makovits Elemér, rk. 1893. Kistelek, Csongrád vm.
Markovics Andor, izr. 1894 Ungvár.
Mikecz István, ref. 1893. Gáva, Szabolcs vm.
Mikecz Ödön, ref. 1894. Nyíregyháza.
Nagy István, ref. 1893. Nyíregyháza.

35. Nandrássy Elek, ág. h. ev. 1894. Németjakabvágás, Sáros vm. 
Pap Sándor, rk. 1894. Görögszállás, Szabolcs vm.
Putti Géza, rk. 1894. Vécso. Zemplén vm.
Rosenbaum Sándor, izr. 1894. Nyirvaja, Szabolcs vm. 
Ruhmann Kornél, ág. h. ev. 1893. Nyíregyháza.
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40. Sándor Imre, izr. 1894. Máramarossziget.
Sch 'nberg Andor, izr. 1893- Tolcsva, Zemplén vm.
Schwarcz Endre, izr. 1890. Kemecse, Szabolcs vm.
Sichermann Mór, izr. 1892. Ungvár.
Soltész Kornél, ág. h. ev. 1893. Nviregyháza.

4). Stima Zoltán, gkuth. 1892. Oros, Szabolcs vm.
Strausz Jenő, izr. 1892. Hrustin, Árva vm.
Szabó Mihály, ág. h. ev. 1894. Nyíregyháza.
Szabó Zsigmond, rét. 1893. Nagydobos, Szatmár vm.
Szamueli Zoltán, izr. 1894. Nyiregyháza.

50. Szmolár Isván, ág. h. ev. 1894. Nyiregyháza.
Szohor Pál, ág. h. ev. 1894. Nyiregyháza.
Szőllősi István, gkath. 1891. Gyulaj, Szabolcs vm.
Térjék Lajos, ref. 1893. Paszab, Szabolcs vm.
Tolnay Miklós, ref. 1894. Döghe, Szabolcs vm.

55. Tornyay Mátyás, ág. h. ev. 1893. Nyiregyháza.
Újhelyi György, rk. 1893. Thass, Szabolcs vm.
Vadász Béla, izr. 1894. Kisvárda, Szabolcs vm.
Vojtovics Dezső, rk. 1893. Nyiregyháza.
Wirtschafter Béla, izr. 1894. Nyiregyháza.

60. Zoltán László, izr. 1894. Nyirbéltek, Szabolcs vm.

M agántanulók:
Groszmann Nándor, izr. 1893. Begéczháromhuta, Zemplén vm. 
Nemes Zoltán, réf. 1894. Nyii’bátor, Szabolcs vm.
Petró Lajos, rk. 1890. Feldebrő. Heves vm.

4. Weisz Imre, izr. 1893. Nyírbátor, Szabolcs vm.
Összesen: 64.

V OSZTÁLY.

Osztályfő: dr. P o p in i  Albert.

Berger Ignác, izr 1895. Nyircsaholy, Szatmárvármegye. 
Blumberg Károly, izr. 1894- Nyiregyháza.
Bolner István, ág h ev 1892. Tokaj, Zemplénvármegye. 
Fedor Károly, ism ág. h. ev. 1892- Budap^t.

5 Figeczky Jenő, ág. h. ev. 1892. Nyiregyháza.
Forró Ferenc, izr. 1894. Ungvár.
Gnándt Béla, r. kath 1892. Debrecen, Hajduvármegye. 
Goldberger Lajos, izr. 1890. Nyiregyháza.
Gutfreund Árpád, izr. 1892. Nyírbátor, Szabolcsvármegye.

10 Győry Sándor, ref. 1893. Ujfehértó, Szabolcsvármegye. 
Haissinger Károly, ág. h. ev 1892. Nyiregyháza.
Hartos János, ág- h. ev- 1891- Nyii’egyháza.
Hartstein Géza, izr. 1893- Nyiregyháza.
Hegedűs Gusztáv, ref. 1891- Nagyhalász, Szabolcsvármegye. 

15 Hunvady Béla, ref. 1892. Nyirmada, Szabolcsvármegye.
Katz Imre, izr. 1892. Nyírbátor, Szabolcsvármegye.
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Kecskés Mihály, ref. 1893. Nyíregyháza.
Kiss Aladár, r. kath. 1892. Világos, Aradvármegye.
Klár György, izr. 1893. Nyíregyháza.

20 Klein Áron, izr. 1891. Kántorjánosi, Szatmárvármegye.
Klein Sámuel, izr. 1893. Pusztaperked, Szabolcsvármegye- 
Kövér Miklós, ref. 1891- Nagyhalász, Szabolcsvármegye. 
Kriston Elek, ref. 1892. Gáva, Szabolcsvármegye.
Lévay Miklós, ref. 1892. Nagykálló, Szabolcsvármegye.

25 Lőrinezi Barna, izr. 1894. Nyírbátor, Szabolcsvármegye. 
Markusz Dezső, izr. 1892. Dobsina, Gömörvármegye.
Mikó Bertalan, ref, 1892. Túra, Szabolcsvármegye.
Orbán Bertalan, ág. h. ev. 1893- Nyíregyháza.
Petach Ödön, g. kath. 1892. Nyírpilis, Szabolcsvármegye.

30 Roosz Géza, r. kath. 1893- Nagysztmiklós, Torontálvármegye. 
Rozenvasser Dávid, izr. 1891. Nagyruszka, Zemplénvármegye. 
Sarkadi Sándor, izr. 1893- Nagykároly, Szatmárvármegye. 
Simák Lajos, r. kath. 1893- Napkor, Szabolcsvármegye.
Stern Miklós, izr. 1892. Besenyőd, Szabolcsvármegye.

35 Stolcz János, ág. h. ev. 1891. Nyíregyháza.
Sulcz Lajos, r. kath. 1891. Ujfehértó, Szabolcsvármegye. 
Szélessy Ödön, ref 1891. Szécsény, Nógrádvármegye.
Szilvási János, r. kath. 1891. Nyíregyháza- 
Szombathy Dániel, ref. 1890. Eör, Szabolcsvármegye.

40 Tomasovszky Lajos, ág. h. ev- 1892. Nyíregyháza, 
üray Zoltán, ref. 1893. Ibrány, Szabolcsvármegye.
Vadász Pál, izr. 1893. Kisvárda, Szabolcsvármegye.
Valent Mihály, ág. h ev. 1891. Nyíregyháza.
Vattamán Gusztáv, ism. ág. h. ev. 1890- Nyíregyháza.

45 Vay Miklós br., ref 1893. Tiszalök, Szabolcsvármegye.

M agántanulók:
Kálmán Anna, ág. h. ev. Nyíregyháza. Vizsgálatot nem tett. 
Lipschitz Ernő, izr. 1892. Tokaj, Zemplénvármegye- 
Lipschitz Lajos, izr. 1893. Óvencsellő, Szabolcsvármegye 
Úpris Oszkár, ref. 1892. Nyíregyháza. Vizsgálatot nem tett.

Összesen : 48.

VI. OSZTÁLY.
Osztályfő: Porubszky Pál.

Bábás József, ref. 1890. Nyíregyháza.
Bányász József, rk. 1892. Nyíregyháza.
Bene Lajos, rk. 1890. Romonya, Baranyavármegye.
Blau Imre, izr. 1892. Nyíregyháza.

5 Bodnár Pál, rk. 1891. Nyírbátor. Szabolcsvármegye.
Budaházy Menyhért, ref. 1892. Nyíregyháza.
Csedreki József, rk. 1891. Büdszentmihály, Szabolcsvármegye. 
Dániel Miklós, izr. 1892. Tiszalök, Szabolcsvármegye.
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Frischmann József, izr. 1891. Ibrony, Szabolcsvármegye.
10 Gergelylfy Sándor, rk. 1892. Máriapócs, Szabolcsvármegye.

Grosz Ernő, izr. 1892. Nyíregyháza.
Guttmann Andor, izr. 1892. Nyíregyháza.
Herskovits Géza, izr. 1892. Thass, Szabolcsvármegye.
Hoffmann Fái, izr. 1892. Nyíregyháza.

15 Horváth János, rk. 1892. Bércéi, Szabolcsvármegye.
Horváth József, rk. 1891. Bércéi, Szabolcsvármegye.
Jakabfalvy Aladár, ref. 1891. Tiszadada, Szabolcsvármegye.
Kálmán Ottó, ref. 1891. Fécs, Baranvavármegye.
Kelen. László, izr. 1893. Hosszupályi, Biharvármegye.

20 Kiár László, izr. 1892. Nyíregyháza.
Kozlay Béla, ág. h. ev. 1891. Ujklenóc, Beregvármegye.
Kriston Sándor, ref. 1891. Besenyőd, Szabolcsvm. Meghall jun. 17-én. 
Läufer Miklós, izr. 1892. Nyíregyháza.
Lefkovics Herman, izr. 1891. Nyíregyháza.

25 Liszkay János, ág. h. ev. 1891. Nyíregyháza.
Mandel Jenő, izr. 1892. Nyírbátor, Szabolcsvármegye.
Máczay Lajos. ág. h. ev. 1891. Nyíregyháza.
Mezey Béla. ref. 1891. Tiszalök, Szabolcsvármegye.
Milcecz Zoltán, ref. 1892. Kemecse, Szabolcsvármegye.

30 Oláh György, ref. 1892. Nyíregyháza.
Papp Zoltán, ref. 1893. Balkány, Szabolcsvármegye.
Pethő András, ref, 1892. Nagykálló, Szabolcsvármegye.
Polinszky István, rk. 1892. Heves, Hevesvármegye.
Porubszky András, ág. h. ev. 1892. Nyíregyháza.

35 Putti Sándor, rk. 1891. Lemberg, Galícia.
Kadnai István, izr. 1893. Vaja, Szabolcsvármegye.
Rosenthal György, izr. 1892. Kisvárda, Szabolcsvármegye.
Ruhmann Andor, ág. h. ev. 1891. Nyíregyháza.
Saáry Sándor, ág. h. ev. 1892. Nyíregyháza. •

40 Santroch Károly, ág. h. ev. 1892. Nyíregyháza.
Sarvay Győző rk. 1892. Kisvárda, Szabolcsvármegye.
Sereghy Sándor, gkath. 1890. Márk, Zemplénvármegye.
Siposs Sándor, ref. 1892. Budapest.
Steinberger Ernő, izr. 1891. Derzs, Szatmárvármegye.

45 Szabó Károly, ref. 1891. Nagyhalász, Szabolcsvármegye.
Széles Károly, ref. 1890. Fényeslitke, Szabolcsvármegye.
Szűcs Lajos, rk. 1892. Nyíregyháza.
Tesik Tibor, rk. 1892. Nyíregyháza.
Tolnai Bertalan, rét. 1890. Székely, Szabolcsvármegye.

50 Ujlaky Miklós, ref. 1892. Benk, Szabolcsvármegye.
Vecsey-Oláh Károly, ref. 1892. Tokaj, Zemplénvármegye.
Ziner Hugó, izr. 1893. Tokaj, Zemplénvármegye.
Zitás Bertalan, ref. 1891. Pthrügy, Szabolcsvármegye.
Zoltán Gyula, izr. 1892. Monok, Zemplénvármegye.

M agántanulók:
55 Czirbusz Károly, rk. 1889. Szerencs, Zemplénvármegye. 

Groák Etelka, izr. 1891. Nyíregyháza.
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Guttmann Sándor, izr. 1892. Nyíregyháza.
Hibján Tivadar, ág. h. ev. 1890. Nyíregyháza, vizsgálatot nem tett. 
Kiszely György, rk. 1892. Alsókubin, Árvavármegye.

60 Lipschitz Endre, izr. 1892. Óvencsellő, Szabolcsvármegye.
Legifjabb gróf Pongrácz Jenő, rk. 1890. Nagyvárad, Biharvármegye. 

Összesen: 61.

VII. OSZTÁLY.

O s z tá ly fő :  Moravszky Ferenc.

Andrássv József, ref. 1889- Kemecse, Szabolcsvármegye.
Auspitz Márton, izr. 1891- Nyíregyháza- 
Balázs János, ág. h. ev. 1889. Nyíregyháza.
Balog! Oszkár, ref. 1890. Levelek, Szabolcsvármegye.

5 Bozán Jenő, rk. 1890. Nyíregyháza.
Brozsek Károly, rk. 1891. Marosvásárhely, Maros-Tordavármcgye. 
Budaházy Sándor, ref 1889. Mátészalka, Szatmárvármegye. 
Csatáry Gyula, ref. 1890. Sényö, Szabolcsvármegye.
Bankó Gyula, gkath. 1891. Nagykálló, Szabolcsvármegye.

10 Bernjén Ferenc, ref. 1889- Kántorjánosi, Szatmárvármegye.
Bobos Kálr ín, ref. 1890. Nyírbátor Szabolcsvármegye.
Feldheim ' 'on, izr. 1890- Kemecse, Szabolcsvármegye.
Flaszter J Gr. 1891- Mátészalka, Szatmárvármegye. 
Friedmann B mát, izr. 1890. Nagykálló, Szabolcsvármegye.

15 Friedmann Miklós, izr. 1891- Nyíregyháza.
Groszmann Ernő, izr. 1891- Regécháromhuta, Zemplénvármcgye 
Handel Lajos, izr. 1890. Nyíregyháza.
Havas Andor, izr. 1891 Bebrecen, Hajduvármegye 
Hibján Sándor, ág. b. ev. 1891- Nyíregyháza.

20 Kastal István, rk. 1892. Kisvárda, Szabolcsvármegye.
Kastal László, rk. 1890. Kisvárda, Szabolcsvármegye.
Király László, ref. 1890. Nyíregyháza.
Klein Gyula, izr. 1890 Nyíregyháza.
Kovács Bezső, ref. 1887. Nyíregyháza.

25 Krausz Herman, izr. 1892. Tokaj, Zemplénvármcgye.
Kresztyankó Mihály, ág. h. ev. 1890. Nyíregyháza.
Lórencz Béla, ág. h. ev. 1890 Nagykálló, Szabolcsvármegye. 
Marcsek János, ág. h. ev. 1890- Nyíregyháza.
Mohr Gyula, rk 1890. Nagyváradolaszi, Biharvármegye.

30 Murányi Kálmán, rk. 1891- Nyíregyháza.
Nagy István, ref. 1891. Vasvári, Szatmárvármegye.
Novák Jenő, ág. h. ev. 1891- Nyíregyháza.
Pataky Béla, ág h. ev. 1891. Nyíregyháza.
Pekáry István, rk. 1891. Tokaj, Zemplénvármcgye.

35 Pivnyik Gyula, ág. h. ev. 1890- Nyíregyháza.
Pollák László, rk. 1890. Nyíregyháza.
Rajtik Miklós, gkath. 1890. Nyíregyháza,
Retezár László, rk 1892. Élesd, Biharvármegye. 

i ó zsef, izr. 1891- Nyírbátor, Szabolcsvármegye.
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40 Schönfeld Péter, izr- 1890. Nyíregyháza.
Valent József, ág. h. ev. 1888- Nyíregyháza.
Vona István, rk. 1891. Nyíregyháza.
Wassermann Jenő, izr. 1891. Nyíregyháza.

M agántanúlók :
Jármy Miklós, ref. 1892. Eperjeske, Szabolcsvármegye.

45 Báró Vay László, ref. 1890. Tiszalök, Szabolcsvármegye. 
Összesen : 45-

VIII. OSZTÁLY.

O.-ztályfő: Dr. V ie tó r is z  József.

Ballay Gyula, ref. 1890. Czegléd, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 
Balogh Béla, rk. 1888. Nyirbakta, Szabolcs vm.
Beck Albert, izr. 1888. Búj, Szabolcs vm.
Beck Ignác, izr. 1899. Levelek, Szabolcs vm.

5 Bistey Béla, rk. 1899. Csobád, Abauj-Torna vm.
Burger Miksa, izr. 1890. Tokaj, Zemplén vm.
Ghrenka Lajos, ág. h. ev. Tótbánhegyes, Csanád vm.
Csorba Ferenc, gkath. 1890. Nagykálló, Szabolcs vm. 
Debrószky József, ág. h. ev. 1888. Kemecse, Szabolcs vm. 

10 Földi (Felberbaum) Emil, izr. 1889. Nyíregyháza.
Fiilep Károly, ref. 1887. Tiszadada. Szabolcs vm.
Hajós (Hartstein) Károly, izr. 1891. Nyíregyháza.
Halasi Gyula, izr. 1891. Kisvárda, Szabolcs vm.
Homolay Géza, ág. h. ev. 1891. Nyíregyháza.

15 Jóny László, rk. 1890. Gyöngyös, Heves vm.
Kádár Béla, ref. 1890. Nyirbakta, Szabolcs, vm.
Kálnay Endre, ref. 1899. Nyíregyháza.
Kertész (Klein) Zoltán, izr. 1891. Nagykálló, Szabolcs vm. 
Kiss József, ref. 1889. Nagykálló, Szabolcs vm.

20 Kovách Gergely, ref. 1890. Budapest.
Lejtrik Gyula, ág. h. ev. 1888. Nyíregyháza.
Léderer Andor, izr. 1889. Élesd, Bihar vm.
Lőjek Gyula, ág. h. ev. 1890. Nyíregyháza.
Löffler Jenő, izr. 1889. Nagykálló, Szabolcs vm.

25 Markusz Viktor, izr. 1890. Dobsina, Gömör vm.
Mikita Sándor, gkath. 1887. Gáva, Szabolcs vm.
Mráz Mihály, ág. h. ev. 1888. Nyíregyháza.
Nagy Ferenc, ref. 1890. Nyíregyháza.
Nagy József, rk. 1889. Királytelek, Szabolcs vm.

30 Nagymáté József, ref. 1888. Ramocsaháza, Szabolcs vm. 
Papp Péter, gkath. 1888. Nagykálló, Szabolcs vm.
Rab Károly, rk. 1890. Tiszalök, Szabolcs vm.
Regula Ede, rk. 1890. Frigyesfalva, Bereg vm.
Sarvay Tivadar, rk. 1891. Kisvárda, Szabolcs vm.

35 Schleisz Sándor, rk. 1888. Vámfalu, Szatmár vm,
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Süveges Jenő, rk. 1887. Mezőtúr, Jász-Nagykún Szolnok vm. 
Szabó Gábor, ref. 1889. Bűdszentmihály, Szabolcs vm. 
Szaplonczay György, gkath. 1889. Pazony, Szabolcs vm.

40 Szentpétery Ferenc, ref. 1888. Nagykálló, Szabolcs vm. 
Székely (Spira) Imre, izr. 1890. Nyíregyháza.
Szondy István, ref. 1889. Nagykálló, Szabolcs vm.
Újhelyi Miklós, rk. 1890. Thass, Szabolcs vm.
Ungár János, izr. 1891. Nyirbéltek, Szabolcs vm.
Vadász (Weisz) Ernő, izr. 1890. Nagykálló, Szabolcs vm.

45 Valent István, ág. h. ev. 1889. Nyíregyháza.
Vertse K. Andor, rk. 1890. Kalocsa, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 
Vértes (Veisz) Henrik, izr. 1887. Rakamaz, Szabolcs vm. 
Zsindely István, ref. 1890. Nyírbátor, Szabolcs vm.

Összesen: 48.
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b) A vizsgálatot tett nyilvános és m agántanulók  
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e) A tanulásban tett előm enetelről

íi) Rendes tantárgyak 1>) Ilcndkhiili tantárgyak.

f) Az érettségi vizsgálatokról.
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XII.

A főgimnáziumban az 1908—Q-ik tanévben 
használandó tankönyvek hivatalos jegyzéke.

(A *-gal jelzettek segédkönyvek. Nyelvtanok, régiségtan és irodalom
történet az összes osztályokon át mindvégig megtaitandók. A meglevő 

szótárak továbbra is használhatók.)

• I. o sz tá ly . Kor
[/allástan. Ev. Adorján-Hctvényi Jausz: Bibliai olvasókönyv 2-40

Bereczky : B ibliaism crletés...............................1'60
Ref. Farkas: Az ó- és újszövetségi kijelentés 1 60
Rk. Egri kis katek izm u s.................................... J '60
Izr. Dr. Dékány Géza: bibliai olvasmányok I. 2'50 
„ „ „ „ Magyarra Cord, imakönyv

Magyar nyelv. Balassa: Magyar nyelvtan I. r. Kötve . . . i'20
„ A magyar helyesírás szabályai . . 0'20

Andor-Szabö: Magyar olvasókönyv . . . .  2’ -
Latin nyelv. Hittrich: Latin a l a k t a n .................................   1'40

„ Latin gyakorlókönyv I. r...................... 1’20
Földrajz. Dr. Némelhy Károly I. r...............................................P40

Lange-Cherven: A t l a s z ......................  . . P60
‘Schneider: Képes a t l a s z ................................ 3’—

Term észetrajz. Pasziavszky József I. r................................................. 2 2 0
Mathematika. Arany-Szíjártó: Számtan 1.......................................... P50
Rajz. geometria. Huszka: Rajzoló geometria I. r..........................
Szépírás. Vajda: Szépírási m in ták ............................................080

II. o sz tá ly . Kor.
Vallástan. Ev. Adorján-Hetvényi-Jausz : Bibliai olvasókönyv 2'40

Ref. Farkas: Az ó- és újszövetségi kijelentés F60  
Rk. Dr. Pokorny: Ó-szövetségi bibliai történetek 
Izr. Dr. Weisz Miksa: Bibliai olvasmányok II. 2-50 
» „ „ ,, Magyarra ford, imakönyv

M agyar nyelv. Balassa: Magyar nyelvtan II. r.................................0 ’80
Lehr-RiedI: Magyar olvasókönyv II. r. Kötve . 2‘80
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Latin nyelv. Hittrich: Latin a la k ta n .......................................1'40
„ Latin olvasó- és gyakorlókönyv II. r. 1‘60

Földrajz. Dr. Némethy Károly II.  ....................................... 2'60
Lange-Chcrven: A t l a s z ........................................... l'öO
*Schncider: Képes a t l a s z .................................3' -

Természetrajz. Raszlavszky József II. r.............................................. 2'60
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