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Mészáros Ferenc.
1 8 5 1 —1 9 0 9 .

Az isteni gondviselés igen érzékeny csapással 
sújtotta főgimnáziumunkat akkor, amikor az 1909. 
évi január hó 4. napján egyik régi, oszlopos tagját, 
Mészáros Ferencet, kiragadta az élők sorából. Nyugodt, 
összhangzatos, áldásos élet dőlt kora sírba fájdalmas 
elhúnytával, olyan élet, melynek hasznos munkáját 
csak az örök pihenés szakította félbe s1 mely példa
képül állítható főleg a mai kor gyermeke elé.

Mintha nem is a mai világba tartozott volna, 
ebbe az élni siető, lehetőleg mindent kiaknázó és 
sokszor mindennel megalkuvó korba, hanem olyan 
eszményi társadalomba, ahol az igazi tudományosság 
ad tekintélyt s a nemes szív igazi boldogságot. Meg- 
je’enése, egyénisége a hajdani puritán bölcsekre em
lékeztetett; s valóban annak a tiszteletreméltó, érdemes 
gárdának tagja volt ő is, mely az ifjúság tudományos 
kiképzését és egész emberré nevelését úgyszólván élete 
egyetlen céljának tekintette, s szóval és tettel, minde
nek fölött pedig jó példával annak sokoldalú művelésén 
fáradozott.

Mély tudományossága s rokonszenves egyénisége 
különösen alkalmassá tették arra, hogy bizalommal 
forduljon hozzá és megelégedetten térjen vissza tőle 
mindenki, akinek mindennapi oktatásra, vagy jó ta
nácsra, útbaigazításra, vagy pedig hasznos munkatársra 
volt szüksége, Nem csoda tehát, hogy tanítványai 
nagyon szerették, embertársai őszintén becsülték. 
Amazokat az erős kötelességérzet következetességével,
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ezeket a tiszta humanizmus láncával fűzte magához, 
s így több barátja és tisztelője volt, mint másnak 
irígye vagy ellensége.

A feltűnést kerülő, mégis általánosan ismert, 
csendes, mégis hasznos munka harcosát vesztettük el 
benne. Tiszta, nemes jelleme tökéletes összhangban 
volt gazdag kedélyvilágának minden megnyilatkozásá
val. A maga igaza mellett állhatatosan kitartott, a 
másét ritkán támadta, s inkább hallgatott, ha attól 
lehetett tartania, hogy megbántja embertársát. Eleven 
temperamentumával szívesen vett részt minden őt 
érdeklő eszmecserében, amelynek folyamán, jóhiszemű
ségének tudatában, nem egyszer boszankodott is, de 
tartósan sohase haragudott. Útjába nem állt senkinek, 
földi javakra nem tört; érvényesülni sohase akart, a 
kapaszkodást másokra bízta.

Békében akart élni mindenkivel, elsősorban önma
gával; lelkiismeretének nyugalmát semmiért fel nem 
áldozta volna. Szíve a családjáé, lelke az iskoláé, 
munkássága a közérdeké volt. Boldogságát otthon, 
helyét a kathedrán kereste és találta meg; megmaradt 
idejét és erejét több közintézmény, különösen az egyház, 
követelte és foglalta le magának.

Mi a magunk végtelenül fájó érzelmeinek köze
pette is hálával adózunk a gondviselésnek azért, hogy 
őt a magunkénak nevezhettük; mert Mészáros Ferenc 
valóban egész ember volt, kit hozzátartozóinak vígasz
talhatatlan fájdalma, tanítványainak igaz hálája, kar
társainak szerető visszaemlékezése és minden ismerő
jének őszinte részvéte kísért el sírjához.



A növények érzékenysége.

Jelen kis közleményemmel a botanikának olyan részét 
fogom előttetek, kedves tanítványaim, feltárni, amelyről a 
természetrajzi órákon, sajnos, igen keveset szólhattam. Mint 
minden tudomány, úgy a botanika is, végtelen nagy terje
delmű ; a rendelkezésünkre álló idő rövid, s így bizony igen 
sok érdekes dolgot nem mondhattam el, amit pedig még kö
zölni szerettem volna veletek.

Az embernek első kötelessége, hogy azt, ami körülveszi, 
a természeti tárgyakat, az azokban nyilvánuló erőket ismerje. 
Ismernie kell pedig azért, mert az ott szerzett tapasztalatokat 
az életben, bármely pályán mozogjon is az illető, feltétlenül 
értékesítheti; megismeri önmagát s a maga helyét a természet 
többi lényei között, s megtanulja azt, hogy az ember nem 
valami kiváltságos teremtménye a természetnek, hanem többi 
élőlény-társai között a legmagasabb fejlődési fok jelenlegi ura, 
a többi élőlénnyel teljesen egyenlőjogú tagja a földön lakó 
élők világának.

Az el nem mondott dolgok kis részben való pótlására 
szolgáljon alábbi közleményem, amelyet kérlek, olvassatok el 
figyelemmel, s kívánom, hogy jelen pár sorom szolgáljon buz
dításul a természet titkainak a kutatására s növelje bennetek 
a természettudományok iránt való szeretetet; mert higyjétek 
meg, legnagyobb boldogság a természetet ismerni.

Aristoteles, az ó-kor nagy természettudósa, a természet 
két országa t. i. a növények és állatok között az érzékenységet tette 
meg határkőnek, s azt mondta, hogy ami ezen határon belül 
esik, tehát amelyek éreznek, azok állatok, ami pedig a hatá
ron túl van, azaz, amelyek nem éreznek, azok növények. 
Aristotelesnek ez a nézete egészen a 19-ik század elejéig tar-

II.
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tóttá fenn magát. Ennek a nézetnek hódol még a nagy termé
szetbúvár L inné  is és csak is L in k -nek 1807-ben megjelent 
könyvében találjuk az első adatokat a növények érzékenységére 
vonatkozólag. Ezen könyv megjelenése romba döntötte az 
Aristotelestől a természet két országa között felállított határ
követ. Link után a természetbúvárok egész serege foglalkozott 
még a növények érzékenységével; mindig több és több növény
nél mutattak rá az érzékenységre, úgy hogy az egyeseknél 
szerzett tapasztalatok alapján rövid félszázad múlva általánosan 
is kimondották azt a természeti törvényt, hogy a n ö vén yek  
éreznek. E munkából az oroszlánrész a természettudományok 
lángelméjének; D arw in  Charles-nek jutott. Már 1862-ben 
megemlékszik egy Orchidea-féléről, amelynek a virágában a 
nyomási ingereket felvevő rész van. E téren való vizsgálatait 
tovább folytatta egészen a nyolcvanas évek elejéig, amely idő 
alatt az érdekes megfigyeléseknek egész sorát közölte. Egyik 
érdekes felfedezése volt az, hogy egyes fiatal Gramineák (Fű
félék) leveleinek a hegyét fényérzékenynek találta. Ez igen 
fontos megfigyelés volt, mert még eddig senkisem tett arról 
említést, hogy a növények a fény iránt is érzékenyek.

Az érzékenységnek a növényországban való általánosítása 
után a természettudósok hozzáláttak annak a kikutatásához, 
hogy vájjon az ingerek felvételére van-e a növény testében 
külön e célra szolgáló sejt, illetve sejtcsoport, azaz van-e a 
növényeknek  érzékszervük?  Ezzel a kérdéssel is sok híres 
tudós foglalkozott, akik közül csak H aberlandt grazi pro
fesszornak a nevét említem meg, aki az utolsó évtizedben 
majdnem kizárólag a növények érzékenységével és érzékszer
veivel foglalkozik s a ki az utóbbi években több alapvető, 
örökbecsű könyvet írt a botanikának ezen részéről

Úgy az állati, mint a növényi szervezetben érzés úgy jön 
létre, hogy valami külső behatás ju t az élő szervezet bizonyos 
részére. A külső hatás az illető rész sejtjeiben elváltozásokat 
idéz elő, megbontja a rendet, megzavarja a normális állapotot 
s ezen zavar létrehozza az ingert. Ha most az az inger kelle
metlen, akkor mozgást vált ki, amely mozgás igyek



7

szik a rendbontó kellemetlen külső hatást eltávolítani, vagy ha 
azt nem teheti, legalább védekezni próbál ellene.

Jöjjünk tisztába azzal, hogy vájjon a növényi sejtnek 
melyik alkotó része szenved elváltozást a külső hatások követ
keztében, azaz a növényi sejtnek melyik része alkalmas az inger 
felvételére és tovább vezetésére? Hogy ezt megteliessük, idézzük 
vissza emlékünkbe egy tipikus növényi sejtnek a képét. A nö
vényi sejtnek van szilárd, határozott körvonalakkal biró fala; 
a falhoz simul a plazmatömlő, amely körülveszi vékony be
vonattal a fal mellé szorult sejtmagot; a sejtüreg többi részét 
a sejtnedv (vacuolum) tölti ki. Ahol a plazma a sejtfallal 
és a sejtnedvvel érintkezik, ott egy kissé sűrűbb, de majdnem 
teljesen átlátszó, igen kevés benne a szemcse. A plazma többi 
része, tehát amelyik ezen két kéreg között van, zavaros, erő
sen szemcsés és viszonylagosan híg. Ezen zavaros, könnyen 
folyó plazma folytonos áramlásban van, amely áramlás csají 
akkor szűnik meg, ha az illető sejt elhal.

Vizsgáljuk meg sorba a sejtnek egyes alkotó részeit, hogy 
mennyiben volnának alkalmasak az inger felvételére és tovább 
vezetésére, A sejtfalnak a szerepe a sejt életében passzivus; 
az csak jelenlétével használ a sejtnek, t. i, védelmet nyújt a 
sejt többi gyenge részeinek, de a sejt életnyilvánulásában semmi 
része sincsen. A sejtfal tehát nem lehet a sejtnek ingerelhető 
része. Úgyszintén a sejtmagot is ki kell zárnunk ezen munka 
végzéséből, mert az a szaporodásnak a fontos szerve. A sejt
nedvtől (vacuolum) is el kell tekintenünk, mert a fiatal sejtek
ben, amelyek, mint majd látni fogjuk, a legfontosabb ingert 
felvevő szervek közé tartoznak, sejtnedv egyáltalában nincsen, 
vagy csak több apró, a plazmában elszórt cseppek alakjában 
van jelen.

A sejt alkotó részei közül nem maradt más egyéb hátra, 
mint a protoplazma. A protoplazma zavaros, híg, szemcsés 
része folytonos áramlásban van, az áramlás következtében 
folytonos elváltozáson megy keresztül s így ez nem volna képes 
a külső hatásoktól előidézett változást észrevenni (percipiálni). 
A percip iá lá sra  egyedül a lka lm a sn a k  a se jtfa l m en tén  
levő  á tlá tszó , szilárdabb, vékony p ro top la zm a-rész
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(kéreg-plazma) ta r th a tju k , amely nem áramlik, helyzete 
és anyaga folytonosan állandó s így a legkisebb külső behatá
soktól előidézett változásokról is tudomást képes szerezni.

Vegyünk egy üvegtálat, amelynek az oldalfalai merőlege
sek, s töltsük meg lazán termőfölddel. Helyezzünk abba a 
földbe valamely növénynek, mondjuk a kertekben gyakran 
kultivált Tropeolum  m aius-nak a magvát. A magot közvet
lenül az edény fala mellé tesszük úgy, hogy azt az üvegfalon 
keresztül láthatjuk. Öntözzük meg kissé a földet s helyezzük az 
ilyen módon előkészített edényt egy lő 0—20° G. hőmérsékletű 
szobába. Pár nap múlva a mag csírázásnak indul, aminek 
a menetét az üvegfalon keresztül jól meg tudjuk figyelni. 
A mag először is megduzzad; a maghéj megreped s a repedé
sen egy kis sápadt, vékony, kúpalaku képlet nő ki, amely alig 
nőtt egy fél milimétert, a hegyét máris minden körülmény 
közölt az edény feneke felé forditja s ebben az irányban nő 
tovább. Ez a kis sápadt, kúpalaku képlet a növény fiatal gyö
kere, amely későbben megerősödve és többszörösen elágazva 
hívatva lesz a növény részére a földben levő tápláló nedveket 
felszívni. Kevéssel azután, hogy a fiatal gyökér fejlődésnek 
indult, egy másik képlet is nő ki a maghéjon keletkezett repe
désen, amely azonban nem követi a gyökér növekedésének 
az irányát, hanem azzal épen 180°-nyi szöget zárva be, tehát 
ellenkező irányban az edény teteje felé fog nyúlni addig, amíg 
a föld színét el nem éri. Ez a képlet, amely növekedési irá
nyát tekintve a fiatal gyökérnek épen az ellentéte, a rügy, 
amelyből a Tropeolumnak a föld feletti részei fejlődnek ki. 
A föld színét elérve, az eddig összetapadt rügy egyszerre ki
bomlik, s meglátjuk a növénynek első föld feletti képletét, a 
két zöld szíklevelet. A szíklevél között a rügy csakhamar 
tovább nő, kifejlődik a gyönge szár s azon néhány lomblevél. 
A szár mindinkább megerősödik, a lomblevelek száma szapo
rodik, oldalágak is nőnek. A föld feletti részek fejlődésével 
lépést tart a gyökér növekedése is ; a főgyökérből számtalan 
mellékgyökér veszi kezdetét, amelyek ismételten elágaznak. 
Rövid idő alatt előttünk van a kifejlett növény, amelynek 
úgy a föld feletti, mint a föld alatti szerveinek a fejlődését 
figyelemmel kisérhettük.
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A fejlődésnek ezt a menetét látva, nemde önkénytelenül is 
az tűnik fel, hogy a csírázó magból kinőtt fiatal gyökér miért 
nő épen az edény feneke, tehát a föld középpontja felé, s vi
szont a szár, a szik- és a lomblevelek miért törekszenek az 
edény teteje felé, a föld felszínére, ahol az éltető napfény 
várja sápadt tagjaikat? Talán azért, mert a magot véletlenül 
úgy helyeztük a földbe, hogy a magban levő gyökérkezdet 
(radicula) vége épen a föld középpontja felé, a rügyecske pedig 
épen ellenkező irányba, a föld felszíne felé volt foiditva? Ha 
egy kissé meggondoljuk a dolgot, mindjárt látjuk, hogy ez a 
véletlen nem lehet a fiatal gyökér és a rügyecske növekedési 
irányának az oka. A szántóvető ember, amikor a búzát, a 
repcét vagy a tengerit veti, figyelhet-e arra, hogy a mag oly 
helyzetben kerüljön a talajba, hogy a magban levő gyökér
kezdet a föld középpontja felé legyen fordítva? Vagy mikor 
egy terebélyes tölgyfa ősszel lehullatja a magva:t, úgy esnek-e 
azok a magvak a talajra, hogy a gyökérhez let a fentemlitett 
helyzetet foglalja el? Ugye bár ez lehetetlen! A feltevés hely
telensége mellett szól nemcsak a józan ész, hanem a kísérlet is. 
Helyezzünk ugyanis a földdel megtöltött üvegedény fala mellé 
számtalan magot. A csírázás alkalmával azt fogjuk tapasztalni, 
hogy sok magnál a fiatal gyökér a magnak a föld szine felé 
fordított oldalán jelenik meg, de alig nő egy milimétert fölfelé, 
a hegyét már is a föld középpontja felé igyekszik fordítani s 
pár nappal később a fiatal gyökér meghajlik s az eredeti növe
kedési irányával ellenkező irányban azzal, párhuzamosan, a föld 
középpontja felé igyekszik.

Mindezen dolgokat tekintetbe véve beláthatjuk, hogy ennek 
az érdekes jelenségnek nem lehet véletlen az előidézője, hanem 
annak az oka sokkal mélyebben rejlő természeti jelenségek 
közé tartozik, amelyeket én majd az alábbi sorokban fel 
fogok előttetek, kedves tanítványaim, tárni.

Ha feldobunk a levegőbe egy követ, az haladni fog egy 
darabig a dobás irányában, a gyorsasága mindinkább csökken, 
míg végre egy pillanatra megáll a levegőben s nyílegye
nesen esik a földre. Ha az esés irányát meghosszabbítanék, az 
az egyenes vonal a föld középpontján menne keresztül; a lefele
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hulló kő tehát a föld középpontja felé törekedett, de útját 
állottá a föld felszíne. Ebből a kísérletből láthatjuk, hogy azzal 
az erővel szemben, amelyet karunk kölcsönzött a kőnek, egy 
másik ellenkező irányú erő hatott a kőre, amely a kőnek a 
repülését folytonosan gyöngítette addig, míg le nem győzte a kőbe 
helyezett erőt. A két erő küzdelmének utolsó pillanatában a kő 
a levegőben egy pillanatra megállt, de már a másik percben a 
karunkkal a kőbe helyezett erővel ellenkező irányú erő diadal
maskodik s a követ egyenletesen sebesedő gyorsasággal a föld 
középpontja felé ragadja, azaz a kő leesik a földre. Ezt az 
utóbbi erőt, amely a követ a tőidre való visszatérésre kényszeríti, 
a tö ld  vonzóerejének, n eh ézség i erőnek vagy g rav itác ió 
n a k  nevezzük. A gravitáció hatása alatt áll minden test a 
földön, legyen az bármilyen halmaz állapotú is, szerves vagy 
szervetlen, élő vagy pedig élettelen.

Gondoljunk vissza a Tropeolum maiusnak elvetett magvá- 
val végzett kísérletre, idézzük vissza emlékünkbe a csírázás 
olyamatát. A mint a gyököcske (radicula) hegye keresztültörte 

a maghéjt s részben szabaddá lett, azonnal hatott rá a föld 
vonzó ereje, a gravitáció, s arra kényszerítette. hogy növekedését 
a föld középpontja felé irányítsa. Hogy ez tényleg igy van, azt 
kísérlettel is be tudjuk bizonyítani Csíráztassunk pl. egy lóbabot 
(Vicia Faba), amely a kísérletre a radicula nagyságánál fogva 
igen alkalmas. Engedjük a radiculát egy centiméter hosszúra 
nőni, amely növekedés természetesen a föld középpontja felé 
fog történni. Ekkor változtassuk meg a csírázó mag helyzetét 
olyképen, hogy a radicula a föld színével párhuzamos helyzet
ben legyen. Kis idő múlva azt fogjuk tapasztalni, hogy a radicula 
a végétől számítva úgy vagy 1 — 2 mm.-nyi távolságban meg
hajlik, csúcsát lassankint a föld középpontja felé fordítja s a 
radiculának újonnan képződött része az idősebb, vízszintes 
helyzetben levőkkel épen derékszöget zár be s törekszik a föld 
középpontja felé. A gyökérnek ezen tulajdonságát, hogy t. i. a 
gravitáció hatásának következtében a föld középpontja felé nő, 
geotropizmus*)-nak nevezzük.

*) Gé =  föld; trepo =  fordítok, hajlítok.
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Ha a csírázó magot tovább figyeljük, a radiculát nemsokára 
követi a rügyecske, amely a radicula növekedési irányával 
homlokegyenest ellenkező irányban a föld színe felé törekszik. 
A rügyecskére is hat a gravitáció, csakhogy ebben épen az 
ellenkező hatást éri e l : a rügyecskét a föld középpontjával 
ellenkező irányban való növekedésre kényszeríti Ezt a jelensé
get is geotropizmusnak nevezzük, amely azonban mint látjuk, 
merőben eltér a gyökér geotropizmusától. A geotropizmus ezen 
két esete között úgy teszünk különbséget, hogy a gyökérnél 
észlelhető jelenséget p o z itiv u s  geotropizm us-nak, a növény 
föld feletti részeinél tapasztalható jelenséget pedig negativus  
geotropizm us-nak nevezzük, s így a növény gyökere pozitivusan 
geotropikus, a föld feletti részei pedig negativusan geotropikusak.

Ne gondoljátok azonban, hogy általánosan ki lehet azt 
mondani, hogy a növényeknél minden földalatti rész pozitivusan 
s minden földfeletti rész negativusan geotropikus. Ha meg
figyeljük pl. a Polygonatum  offic inale  (falamon pecsétje) 
földalatti részeit, azt találjuk, hogy annak a rizomája a föld 
színével párhúzamosan nő a talajban, de a rizomából eredő 
gyökerek már mindnyájan a föld középpontja felé irányítják 
végüket. A Polygonatum rizomája a gyökér és a szár növeke
dési irányával képezett egyenesre éppen derékszög alatt nő, 
tehát sem pozitivusan, sem negativusan nem geotropikus. Egyes 
növényi szerveknek a gravitációval szemben tanúsított eme 
viselkedését onotropizmus*)-n&k nevezzük. Számtalan ortotro- 
pikus szervet találunk a növény föld feletti szervei között is. 
A gyökerek körül is csak a főgyökér pozitivusan geotropikus, 
csak az halad egyenesen a föld középpontja felé; a mellék
gyökerek már ortotropikusak, mert oldalt nőnek s a fő
gyökérrel ha nem is minden esetben 90°, de a 90°-hoz legalább 
is közel eső szöget zárnak be.

Hogy a növény valamely szerve mely irányban nőjjön, arra, 
amint látjátok, a föld vonzó erejének elhatározó befolyása van. 
A föld vonzó ereje a növény szerveinek, a szerveket alkotó 
sejteknek és az azokban levő képleteknek bizonyos súlyt köl
csönöz, amely súly nyomást gyakorol. A nyomás a sejtek ér

*) Orthos =  egyenes.
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zékeny részét ingerli, az inger kiváltja a mozgást s az illető 
szerv az ingertől meghatározott irányban kénytelen nőni.

Most már az a kérdés, hogy az egész növényi szerv képes-e 
a föld vonzó ereje által előidézett inger felvételére, avagy annak 
csak egyes sejtjei vannak ezen szerep betöltésére kijelölve; azaz 
vannak e a növény egyes részeiben a geotropizmusnak, illetve 
ortotropizmusnak érzékszervei ?

Ezen kérdés eldöntésénél ismét egy kísérlethez folyamodunk. 
Engedjük a lóbab (Vicia Faba) magvából kifejlődött radiculát 
egy centiméternyire megnőni; vágjuk le a leghegyét, mozdítsuk 
el a magot eredeti helyzetéből úgy, hogy a radicula a föld 
színével párhuzamos helyzetben legyen. Ugyanezt tegyük meg 
egy másik csírázó lóbabbal azzal a különbséggel, hogy annak 
a végét ne vágjuk le. Rövid idő múlva az ép radicula meg
hajlik s hegyét a föld középpontja felé fordítja. A levágott végű 
radicula pedig folytatja a növekedést az adott irányban, azaz a 
löld színével párhuzamosan ; nem hajlik a vége a föld közép
pontja felé, rá nem hat többé a föld vonzó eívje. Ugyanígy 
viselkednek az ortotropikus mellékgyökerek is

Ez a kísérlet világosan mutatja, hogy a gravitáció  iránt 
csa k is  a gyökér hegye é rzéken y , a gyökér többi része 
pedig csak a geotropikus mozgási eszközli, azaz a gyökér érzé
keny hegyét a föld középpontja felé irányítja.

Készítsünk most egy hosszmetszetet a gyökér csúcsából, s 
vigyük a metszetet a mikroszkopium tárgyasztalkájára. A 
mikroszkopium lencserendszerével felfegyverezett szemmel azt 
látjuk, hogy a vékonyfalú, plazmában dús sejtek mindegyikében 
néhány keményítő-szemcse van, amelyek súlyoknál fogva a 
gyökér csúcsa felé néző sejtfalnál gyűltek össze s ahhoz símúl
nak. A keményítő szemcséknek ez a helyzete a gravitációnak 
a természetes következménye. A gravitáció a keményítő-szem
cséket a föld középpontja felé vonzza s így azok annál a sejt
falnál gyűlnek össze, amely a vonzás iránya, azaz a föld közép
pontja felé néz. Épen úgy van ez, mint ha egy pohárba kavics
darabokat teszünk; a kavicsdarabok nem maradnak a pohár 
oldalán, hanem a pohár fenekén gyűlnek össze, azaz a pohárnak 
a föld középpontja felé fordított oldalán. Ilyen a keményítő
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szemcsék helyzete, ha a gyökérke zavartalanul pozitivusan 
geotropikusan követi a rendes növekedési irányát.

Helyezzük el most a gyökérkét a föld felszínével párhuza
mosan, hagyjuk egy darabig ezen új helyzetében s akkor 
készítsünk belőle hosszmetszetet s hasonlítsuk össze az előbb 
készített metszettel. Azt látjuk, hogy a második metszetben a 
keményítő-szemcsék nem a gyökérke csúcsa felé néző sejtfalnál 
vannak összegyűlve, hanem attól 90°-nyira a gyökér oldalával 
párhuzamos helyzetben levő sejtfalnál. Ennek oka ismét a föld 
vonzóereje; mert a mint megváltoztattuk a radikula helyzetét, 
megváltozott a keményítő-szemcsék helyzete is, hatott rájuk a 
gravitáció, amely ismét ahhoz a sejtfalhoz vonzotta őket, amely 
a vonzás irányában a föld középpontja felé néz. Ha én az 
előbb említett poharat, amelyben a kavicsok annak fenekén 
gyűltek össze, megdűtöm úgy, hogy az asztalt nem a feneke, 
hanem az oldala éri, akkor a kavics szemek sem maradnak a 
pohár fenekén, hanem a pohár oldalához simulnak.

Emlékezzetek csak vissza egy kissé : már megállapítottuk 
azt, hogy a sejt részei közül a sejtfal mentén található átlátszó 
vékony plazma-réteg az, amely a külső hatásokkal szemben 
érzékeny, amely az ingereket felveszi.

A gravitáció hatásának következtében a gyökérke csúcsá
ban levő keményítő-szemcséknek súlyok van, nyomást gyako
rolnak a sejtfalára és a sejtfalhoz simuló plazma-tömlőre Ha 
a radikula pozitivusan geotropikusan zavarlalanúl nő a föld 
középpontja felé, akkor a keményítő-szemcsék a gyökérke csúcsa 
felé néző sejtfalhoz símúló plazma-tömlőre gyakorolnak nyomást; 
ez a rendes, normális állapot, ilyen alkalommal inger nem jön 
létre, mert a plazma mintegy hozzá van szokva a keményítő
szemcsék súlyához. Ha azonban a gyökérkét. kimozdítjuk nor
mális helyzetéből s a keményítő-szemcsék a sejtfalhoz simuló 
plazmának más részére gyakorolnak nyomást, oly részére, amely 
a rendes körülmények között nincsen nyomáshoz szokva, akkor 
ez már elváltozást idéz elő az érzékeny protoplazmában, létre
jön az inger, amely kiváltja a mozgást, azt a mozgást t. i., 
amely a gyököcske érzékeny csúcsát ismét eredeti helyzetben 
(a föld középpontja felé fordúlva) igyekszik visszaterelni Ha a
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radikula csúcsa ismét a föld középpontja felé nő, akkor a ke
ményítő-szemcsék is megváltoztatják helyzetüket s a protoplaz
mának ismét a súlyhoz szokott részére gyakorolnak nyomást; 
ezzel a zavart elhárítottuk, a nyugalom s az egyensúly ismét 
helyreállott.

A vízszintes helyzetbe hozott gyököcske görbülését az 
egyenlőtlen növekedés okozza. Ugyanis a gyököcske csúcsától 
felvett inger következtében a csúcstól számítva úgy 1— U/2 

miliméternyi távolságban U/2 —2 miliméternyi területen a
sejtek a gyökérnek a föld felszíne felé fordított oldalán gyor
sabban szaporodnak, mint a föld középpontja felé néző részén. 
Ennek következtében a gyorsabban növekedő oldalon egy dom
borulat, a lassabban növekedő oldalon pedig egy homorulat 
keletkezik s ebből kifolyólag a gyököcske meghajlik. Ez az 
egyenlőtlen növekedés mindaddig tart. amig a radikula 
csúcsa teljesen a föld középpontja felé nem fordult, mert akkor 
az inger már megszűnt s vele együtt az egyenlőtlen növe
kedés is, amelyet annak idején az inger idézett elő.

A növénynek negativusan geotrapikus szervei, tehát a szár
képlet és annak függelékei a gyökérhez hasonló módon vesznek 
tudomást a föld vonzó erejének az irányáról és hasonló módon 
határozzák meg növekedésüknek az irányát. A kéregben ugyanis 
találunk olyan sejteket, amelyekben épen úgy, mint a gyökér
csúcs sejtjeiben keményítő-szemcsék vannak, amelyek épen úgy 
viselkednek a föld vonzó erejével szemben, mint a gyökércsúcs 
sejtjeiben levő keményítő-szemcsék, amiről már bőven szólot
tám s fölöslegesnek tartom azt újból leírni.

Térjünk ismét vissza az első kísérletünk anyagához, t. i. a 
Tropeolum m a ius-hoz. Helyezzük annak nehány magvát a 
humusz-földdel megtöltött cserépbe s a cserepet tegyük ki a 
szobánk ablakába. Miután a cserepet néhányszor megöntöztük, 
a mag csírázásnak indul. Engedjük a magot zavartalanul csí
rázni s ne változtassuk a cserép helyzetét.

A szíklevelek után csakhamar megjelennek a lomhlevelek 
s a jó földben a növénykének a földfeletti részei gyorsan elérik 
a 10—15 centiméternyi nagyságot. Figyeljük csak meg ekkor 
a levélnyélen ülő levéllemezeket. Azt fogjuk tapasztalni, bogy
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áz összes levéllemezek egy síkban vannak és pedig olyképen, 
hogy mindenik lemeznek a színe az ablak felé néz. Fordítsuk 
most el a cserepet úgy 45°-kal jobbra vagy balra, amikor is 
a levéllemezek az előbbi helyzetükkel szintén 45°-nyi szöget 
zárnak be. A levelek nem maradnak ezen új helyzetben. Ha 
egy nap múlva megfigyeljük a levéllemezek helyzetét, azt fogjuk 
tapasztalni, hogy az összes lemezek színökkel ismét az ablak 
felé vannak fordúlva; a lemez tehát tegnaptól mára 45°-nyi 
utat tett meg, hogy visszafoglalja előbbi helyzetét.

Mi lehet a fent leírt jelenségnek az oka ? mi kényszeríti 
a Tropeolum levelét arra, hogy a lemezének a színét okvetle
nül az ablak felé fordítsa ? Hogy e kérdést megvilágíthassuk, 
egy sötét szobához kell fordulnunk, amelynek az ablakai telje
sen el vannak zárva a világosságtól. Helyezzük a Tropeolumot 
szobánk világos ablakából, ahol a levelei mindnyájan egy 
síkban vannak, a sötét szoba ablakába úgy, hogy a levélleme
zek síkja körülbelül 45°-nyira legyen az ablaktól elfordítva. 
Nézzük meg másnap, harmadnap a kísérletünk tárgyát, azt 
fogjuk tapasztalni, hogy annak levelei változatlanúl ugyanabban 
a helyzetben vannak, mint a milyenben voltak az oda helye
zéskor, tehát a kísérlet megkezdésekor. Vegyük most le az 
ablakról a világosságot elzáró redőnyöket, illetve deszkákat s 
engedjük, hogy világosság érje a növényt az ablak felől, Más
nap már azt fogjuk tapasztalni, hogy az összes levelek elhagy
ták előbbi helyzetüket s valamennyien az ablak felé fordulnak. 
Ezen kísérletből kétségtelenül láthatjuk, hogy a n a p 
fén y  az, a m i a leve leke t arra kényszeríti, hogy lem e
ze ik e t a z ablak, teh á t a világosság forrása felé for
d ítsák.

A most kimondott tételt még néhány példával kívánom 
előttetek meggyőzőbbé tenni. Menjünk le úgy tavasz felé a 
zöldséges pincébe, ahol a télire elhelyezett burgonyagumó, 
sárgarépa, petrezselyemgyökér a nedvesség és meleg hatására 
hajtásokat bocsát. A hajtások betegesek, sápadtak, mert a 
pince kis, félig elzárt ablakán csak igen kevés világosság szű
rődik be. Valamennyien igen meg vannak nyúlva, vékonyak és 
gyengék. Ha megfigyeljük a növekedésnek irányát, azt fogjuk
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látni, hogy valamennyien a kis pinceablak felé törekszenek, 
ahonnan kevés napfény szűrődik be, mindenik hajtás a pince
ablakot igyekszik elérni, hogy akkor vége a betegeskedésnek, 
vége a „vérszegénységének, s ép, egészséges növénnyé fejlőd
hetnek ki.

A világosságért való küzdelemnek egy másik szép példáját 
találjuk a trópusi őserdőben, ahol a magas fáknak összeborúló 
sűrű lombkoronái örök árnyékot borítanak az alacsony növény
zetre. Az alacsony növényzet ezzel szemben úgy védekezik, 
hogy majdnem valamennyien kúszó növényekké alakultak át; 
felkúsznak a magas fák törzsén a lombkoronákig s részt köve
telnek maguknak a nap éltető sugarából.

A növényeknek azon tulajdonságát, hogy föld feletti réozeik 
a napfény felé nőnek és a napsugarak irányával szemben bizo
nyos helyzetet foglalnak el, helio trop izm usnak*) nevezzük. 
Emlékezzetek csak vissza a geotropizmusról mondottakra, ahol 
azt mondtam, hogy a főgyökér pozitivusan, a szár pedig 
negativusan geotropikus. Hasonlóképen mondhatjuk, hogy a 
szár, amely a nap felé nő, p o z itiv u sa n  helio tropikus, a 
gyökér pedig a naptól ellenkező irányban a föld középpontja 
felé nő, nega tivu san  he lio trop ikus  Ezenkívül vannak a 
növény föld feletti szervei között olyanok, amelyek oldalt 
nőnek, tehát épen derékszöget zárnak be a napfény irányával 
épen úgy, mint az ortotropikus mellékgyökerek a főgyökérrel. 
Egyes szerveknek a napfénynyel szemben való ezen viselkedé
sét plagiotropizm usnak**) nevezzük.

Napfényre a növénynek a szervetlen anyagoknak szerve
sekké való átváltoztatásánál, az asszimilációnál van szüksége. 
A napfény és a növények sejtjeiben levő levélzöld, klorofilum- 
szemcse képezi a szerves életnek az alapját, mert csak nekik 
adatott meg egyedül a természetben az a kiváltság, hogy a 
szemetlen ásványi anyagokat szemesekké, tehát az élő világra 
nézve hasznavehetőkké alakítsák át. Ne gondoljátok azonban, 
hogy minél erősebb napfény, minél több fénysugár hat a kloro- 
filum-szemcsére, annál kedvezőbb a helyzet s annál gyorsabb

*) Helios ■= nap.
**) Plngios — ferde.
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az asszimiláció. Kísérletek bizonyítják, hogy a fény erősségének 
van egy bizonyos határa, amelynél ha erősebb fény éri a 
klorofillum-szemcséket, azok felbomlanak; amiből láthatjuk, 
hogy a túlerős napfény nemcsak hogy nem előnyös az 
asszimilációra, hanem határozottan káros. Az olyan növények 
levelei tehát, amelyek folytonosan ki vannak téve a legerősebb 
közvetlen napfénynek, különbözőképen védekeznek ellene. Mielőtt 
a védekezés módját elmondanám, megemlítem azt, hogy a 
levél akkor van a legjobban megvilágítva, ha a fénysugarak 
merőlegesen esnek a levél lemezére és pedig a levél lemezének 
a színére, mert ott sötétebb-zöld a levél, több klorofillum-szemcse 
van a színén, mint a fonákán. Ha a fénysugarak ferdén esnek 
a levél lemezére, akkor rosszabbul van megvilágítva, mert egy 
és ugyanazon területre sokkal több fénysugár esik, ha azok 
merőlegesen esnek arra a területre, mint ha ferdén. (Ezt szer
kesztés útján is be lehet bizonyítani.) A túlvilágos fény elleni 
védekezés módja egyszerűen az, hogy a növények levelei vagy 
vastagon vannak borítva szőrképletekkel, amelyek mintegy 
beárnyékolják a klorofillum-szemcséket (pl. havasi növények, 
havasi gyopár), vagy pedig a levéllemez éle fordul a fény iránya 
felé, amikor is párhuzamosak a levél lemezével s az asszimi
lációban zavart elő nem idézve siklanak el a levél lemeze mel
lett. A túlerős napfény elleni védekezésnek utóbbi esetére leg
szebb példát az Észak-Amerikában élő S ilph ium  lacin ia tum  
szolgáltatja, amelynek a levelei oly helyzetet vesznek fel, hogy 
a levél lemezét csakis a felkelő és a lenyugvó nap gyönge 
sugarai érhetik teljesen, mert észak-déli irányban, lemezének 
élével a nap delelő pontja felé fordul, s így a delelő nap túl
erős fénysugarait kikerüli, amennyiben azok csak az élét érik, 
a lapjával párhuzamosan haladnak. A Silphium laciniatumnak 
tehát minden levele (élével a delelő nap, illetve a föld felé) 
észak-dél irányában áll, amiért is ezt a növényt „kom passz- 
növény“-x\zk is nevezik, mert mint a delejtű megmutatja az 
észak-dél irányt.

Azon növények, amelyek szabad helyen nőnek, amelye
ket közvetlenül ér a legerősebb napfény, bővelkednek a vilá
gosságban. Másképen kell azonban gazdálkodniok a fénnyel

2
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aZ olyan növényeknek, amelyek árnyékban élnek. Ezeket csak 
nagy ritkán, vagy egyáltalában soha sem érik közvetlenül a 
nap sugarai. A fénysugarak a növények fölött levő magas 
növényzet levelein többszörösen megtörnek s csak úgy jutnak 
az alacsony növényzet leveléhez. Néha a magas fák sűrű lomb
koronái között itt-ott kissé ritkább a lomb, vagy néha a szél 
le-letör egy-egy gályát levelestől, s ezen a keletkezett nyíláson 
erősebb fény szivárog az árnyékra kárhoztatott alacsony növé
nyek felé. A szegény, árnyékban élő növények örömmel fogad
ják a nap éltető nagyobbszámu sugarait s arra törekszenek, 
hogy azt a lehetőségig kihasználják; amit úgy érnek el leg
célszerűbben, ha a leveleik lemezének a színét ama nyílás, 
tehát a körülményekhez képest a legerősebb állandó fén y  
felé fordítják úgy, hogy a fénysugarak a lemez színét merőle
gesen érjék. Ezt azért kénytelenek megtenni, mert valamint a 
túlerős, úgy a kevés napfény is gátolja az asszimilációt: ha 
ugyanis kevés a napfény, akkor az asszimiláció igen lassú s a 
klorofillum-szemcse nem képes átalakítani annyi ásványi anya
got szervessé, amennyire a növénynek szüksége van.

Ezeknek előre bocsátása után lássuk, hogy a levél
nek mely része szerez tudomást a fény irányáról, vagyis melyik 
része fényérzékeny?

A fiziológiai kísérletek hosszú sorozatával sikerült H aber- 
la n d tn a k  kimutatni, hogy a legtöbb növénynél úgy a levélnyél, 
mint a lemez képes a fény irányát észrevenni; de vannak nö
vények, amelyeknek csak a levéllemeze fényérzékeny, a nyele 
csak passzíve viselkedik; azaz végrehajtja a lemezben keletkezett 
ingertől kiváltott mozgást. A sok kísérlet közül leírok egyet, 
hogy lássátok, kedves tanítványaim, hogy az ilyen kísérleteknél 
milyen nagy gondra és körültekintésre van szükség, s hogy 
mennyi körülménnyel kell a természetbúvárnak számot vetni, 
hogy helyes következtetést vonhasson azokból.

A Tropeolum m a iu s  cserépben kifejlődött növénykének 
a levélnyelét staniollal burkolta be, amelyen a fény nem hatol 
keresztül, s a növénykét csak egy oldalról világította meg. 
Rövid 2—3 óra múltával valamennyi levéllemez a színét a fény 
felé fordította. Ez a kísérlet tehát világosan mutatja, hogy a
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fény irányát a levéllemez vette észre, az inger a lemezben jött 
létre, a levélnyél pedig csak a mozgást végezte. A következő 
kísérletben a levél lemezét borította be staniollal s a levél 
nyelét szabadon hagyta. Az egyoldalról megvilágított levelek 
lassan bár, — 5—6 óra alatt, — de mégis a fény iránya felé 
fordították lemezeiket. Ebből láthatjuk, hogy a Tropeolum levél
nyele is képes tudomást szerezni a fény irányáról s képes a 
levéllemezét, tehát a növény asszimiláló szervét a kedvező meg
világításba hozni. A növények túlnyomó részénél azonban csak 
a levéllemez képes a fény irányát észrevenni, a levélnyél csak 
mint mozgási szerv szerepel.

Ezek után vizsgáljuk meg most azt, hogy a levéllemez 
szövetének melyik része képes arra, hogy a növényt a fény 
irányáról értesítse, azaz melyek azok a sejtek, amelyek a fény 
iránt érzékenyek ?

Az első pillanatban belátjuk azt, hogy azokat a sejteket 
nem szabad a lemez belsejében, mélyebben fekvő rétegekben 
keresni; nem pedig azért, mert azokhoz a fénysugár már nem 
jut közvetlenül és sértetlenül, mert azt, mig oda, a levél szöve
tének mélyebb rétegeibe jut, igen sok sejtnek a fala, protoplazma, 
sejtnedv, klorofiillum-szemcsék többszörösen megtörik, sőt egyes 
sugarakat (tudjuk azt, hogy a nap sugara nem egységes, hanem 
a szivárvány színeiből van összetéve) el is nyelnek. A fény- 
érzékeny sejteket csak is a felületen kell keresni, mert csak 
ezek kapják közvetlenül épségben a napsugarakat. Ezek a sejtek 
pedig nem másak, mint az epidermis-sejtek, amelyek minden 
zöld növényi részt beborítanak, s ennélfogva helyzetüket tekintve 
a legjobban megfelelnek a követelményeknek.

Vessünk most egy pillantást a mikroszkropba s figyeljük 
meg, hogy miként képes az epidermis-sejt a fény irányáról 
tudomást szerezni s milyen berendezései vannak e célra?

Csináljunk számtalan növény leveléből keresztmetszetet s 
vigyük azokat a metszeteket egyenként a mikroszkopium tárgy
asztalkájára. Azt fogjuk tapasztalni, hogy a legtöbb levél epi- 
dermis-sejtjének a külső fala kifelé domborodik; kevés olyan 
metszetet fogunk találni, amelyben teljesen lapos külsőfalú
epidermis-sejtek vannak. Ezeken kívül néhány olyan epidermis-

2*
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sejttel ellátott levél-keresztmetszetre is fogunk találni, amelynek 
a külső fala a sejt közepe táján lencseszerüleg meg van vas
tagodva, vagy pedig a külső fal közepére egy kis lencse- vagy 
kúpalakú sejtecske van helyezve.

A lapos külső-falú epidermis-sejteknél a belső fal, amely 
a levél szövete felé esik, homorú. Ha a fénysugarak merőlege
sen esnek a levél lemezére, azok a külső falon akadálytalanul, 
irányukat nem változtatva keresztül haladnak s a homorú belső 
fal közepét merőlegesen, a széleit pedig ferdén érik. Szóltam 
már arról, hogy ha valamely területre a fénysugarak merőle
gesen esnek, sokkal több fénysugár éri azt, mint ha ugyanarra 
a területre a fénysugarak ferdén esnének. A lapos külső-fallal 
biró epidermis-sejteknél a homorú helső-fal közepére több 
fénysúgár esik, tehát jobban meg van világítva, mint a sejtfal 
szélei, amelyekre a fénysúgarak a homorúlat miatt ferdén esnek. 
A homorú belső-falhoz simuló protoplazmának ilyenképen 
való megvilágítása a rendes állapot ; inger nem jön létre, mert 
a levél kedvező megvilágításban van. Ha a fénysugarak ferdén 
esnek, akkor a fénysugarak a lapos külső-falon megtörnek, de 
irányukat megtartják, De a levél ilyen állása mellett a homorú 
belső-fal egyik szélét merőlegesen érik, míg a homorúlat 
közepét ferdén találják a fénysugarak. Ilyen körülmények 
közölt a homorú belső-sejtfal széléhez simuló, sötét
séghez szokott plazmarész erősebben lesz megvilágítva,
míg a homorú belső-sejtfal közepéhez simúló, a rendes körül
mények között erősebb világosságot élvező plazmarész sötét
ben marad, A megvilágításnak ilyen módon való elosztása 
elváltozást idéz elő a plazmában, létrejön az inger, amely ki
váltja a mozgást s a levélnyél a lemezt ismét kedvező meg
világításba hozza.

A domború epidermis-sejtekkel ellátott leveleknél másképen 
áll a dolog. Figyeljük meg a fénysugár útját egy epidermis- 
sejtben, A domború külső-fal nem engedi a fénysugarakat a 
ínaguk útján tovább, hanem azokat egy pontba, az úgynevezett 
gyújtópontba igyekszik összeterelni. Épen úgy működik tehát, 
mint egy kézi-nagyitónak az üveglencséje, amelyet ha a nap 
felé tartunk, a lencse háta megé bizonyos távolságba helyezett
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papírlapon egy fényes pontot fogunk látni, amely a lencse 
által irányából kitérített, összegyűjtött napsugarakból keletkezett. 
Ilyen fénylő pont keletkezik a domború külső-fal mögött is, 
amely fénylő pont az epidermis-sejtnek a belső-falát éri. Ha a 
fénysugarak a levél lemezét merőlegesen érik, akkor a fényes 
pont a belső-sejtfal közepére esik, amíg körülötte egy sötét 
gyűi’ü keletkezik. A hátsó-sejtfalhoz simúló plazma tehát a 
megvilágításnak oly módon való elosztásához van szokva, hogy 
az erősen megvilágított rész a sejtfal közepére esik, a proto
plazma többi része pedig sötétségben van. Azonnal megszűnik 
azonban a nyugodt, rendes állapot, ha a fénysugarak ferdén 
érik a levél színét. A domború külső-fal ebben az esetben is 
összegyűjti a fénysugarakat egy világos pontba, csakhogy ez a 
világos pont nem esik többé a belső-fal közepére, hanem vala
hová a szélire, tehát egy olyan plazmarészt világít meg erő
sebben, amely a rendes körülmények között a sötétséghez 
szokott. Az eredmény ugyanaz, amit már a lapos külső-falú 
epidermis sejteknél leírtam: a protoplazmában elváltozás jön 
létre s a levél igyekezni fog előbbi helyzetét elfoglalni, azaz 
a lemezét úgy fordítani, hogy a színére merőlegesen essenek 
a nap sugarai.

Azon növény levelének epidermis-sejtjei, amelynél e sejtek 
külső-falán egy kis kúp- vagy lencsealakú sejtet találunk, tel
jesen hasonlítanak az állati szemhez, amelyeket épen ezért 
Haberlandt „oceJJu/?i“-oknak nevezett el. A kis kúp- vagy lencse
alakú sejtecske összegyűjti a fénysugarakat s az alatta levő 
epidermis-sejt belső-falához simúló protoplazmára vetiti a vilá
gos pontot s ilyen módon megvilágításbeli különbséget idéz elő 
a sejtfal közepén és szélén levő protoplazma között. Nincs 
azonban mindenik epidermis-sejt ilyen fénygyűjtő készülékkel 
ellátva, hanem körülbelül csak minden 10 — 15-ik. Ezek a sej
tek csak részben teljesitik az epidermis-sejtek szerepét, t. i. a 
védelmet, mert különösebben a fényérzékenység szolgálatába 
állottak. Ez az apparátus már sokkal tökéletesebb az egysze
rűen domború külső-fallal ellátott epidermis sejteknél, mert 
más sejt végzi a fénygyűjtést s más a fény irányának az észre-



vevését; itt tehát a szerv egy fénygyűjtő és egy fényérzékeny 
részből áll.

Több növény lomblevelének az „ocellum“-a, működését 
tekintve, hasonlít az állatországban ismeretes „ irányszem "-ék
hez, amelyek nemcsak a sötétség és világosság, hanem a fény 
különböző iránya között is képesek különbséget tenni. Bár a 
domború epidermis-sejt és az ocellumok belső-falán a sejtek 
előtt levő tárgy fordított képe is megjelenik, mégsem tehetjük 
fel azt, hogy a növény az egyes tárgyak alakjáról is képes 
volna tudomást szerezni. Az előtte levő tárgyak alakjának az 
ismerésére először is a növénynek semmi szüksége nincsen, 
mert a lomblevélre csakis a fény iránya fontos. Másodszor pedig, 
hogy valamely élőlény az előtte levő tárgyak alakjáról tudo
mást szerezzen, ahhoz egy számtalan csapocskákkal és pálcikák
kal ellátott fényérzékeny retina szükséges, amelyet a magasabb 
rendű állatoknál találunk; az ocellum hátsó-falához simúló 
plazmatömlő pedig igen messze áll az állati szem retinájától.

Ne gondoljátok, kedves tanítványaim, hogy a föld vonzó 
erejével s a fénnyel kimerítettem ama külső hatásokat, ame
lyekről a növények tudomást szereznek. Csíráztassunk lencsét 
vagy borsót egy nedves fűrészporral telt edényben, s egy bor- 
szesz-lámpával egyenletesen melegítsük az edény egyik oldalát. 
Rövid idő múlva azt fogjuk tapasztalni, hogy a fejlődő gyö
kérke nem halad egyenesen a föld középpontja felé, hanem 
attól az iránytól az edénynek melegített oldala felé néhány 
fokkal eltért. A csírázó növény gyökere megérezte az edény 
két vége között levő hőmérsékletben a különbséget, amely a 
protoplazmában elváltozást s az elváltozás ingert hozott létre, 
amely inger legyőzte a föld vonzó ereje által létrehozott ingert 
s a gyökérkét arra kényszerítette, hogy a meleg forrása felé 
vegye növekedésének az irányát. A növényi részeknek eme 
tulajdonságát term otrop izm us*)-nak nevezzük.

Nemcsak a föld vonzó ereje, a fény és a hő hat a növé
nyekre s képes az egyes növényi részeket mozgásra bírni, 
hanem még a különböző kémiai anyagok is. Vannak anyagok,

’) Thermos =  meleg.
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amelyeknek hatása a különböző növényi részekre kellemes s a 
kellemes inger a növényi részeket arra kényszeríti, hogy azok 
a hatást előidéző anyagokhoz közeledjenek, feléjök fordítsák 
növekedési irányukat. Más anyagok pedig ellenkezőleg kelle
metlenül hatnak a növényekre s ennek következtében azok 
menekülni igyekeznek a hatás forrásától; de a növény röghöz 
lévén kötve, máskép nem teheti, mint hogy az egyes szerveit 
olyképen növeli, hogy azok a kellemetlen hatás forrásától el
fordulnak. K em otiop/zm us-nak  nevezték a természetbúvárok 
a növényi részeknek ezen tulajdonságát, amelyet különösebben 
néhány gombánál és a pollen (virágpor) tömlőjénél figyeltek 
meg. E kérdéssel egy japán tudós M iyoshi foglalkozott beha
tóbban. ő  egy vastagabb lomblevél szövetébe alkoholt fecsken
dezett be, majd pedig a megnedvesitett levelet gombaspórával 
szórta be. Egy kis idő múlva megnézte a lomblevél felületét s 
azt látta, hogy valamennyi spóra kicsirázott, s a gombafonalak 
a levél felületén az epidermis-sejtek tetején nőnek s lassan az 
egész levelet behálózták. Egy másik lomblevélbe cukoroldatot 
fecskendezett be s azt a levelet is teleszórta gombaspórával. 
A spórák csírázásnak indultak, de a gombafonalak nem ma
radtak a levél felületén ; mert amint egy légző nyíláshoz értek, 
azonnal bekanyarodtak s a cukoroldattal átitatott levéllemez 
sejtjei között folytatták az utat. E kísérletből világosan láthat
juk, hogy az alkohol kellemetlenül hatott a gombafonalakra 
s így azok az alkohollal átitatott lemez belső részétől távol 
tartották magukat, megmaradtak a levél felszínén. Ellenben a 
cukoroldat kellemesen ingerelte a fejlődő gombafonalakat s így 
azok minden alkalmat megragadtak, hogy a cukoroldattal átita
tott levél belsejébe juthassanak s közvetlenül élvezhessék a 
cukoroldatot; erre pedig legkedvezőbb alkalomnak egy egy légző 
nyílás kínálkozott, mert az epidermis-sejtek vastag külső-falát, 
ba még oly nagy is volt a vonzalom, még sem tudták volna 
a gyenge gombafonalak keresztül törni.

Miyoshi a fent leírt módon végzett kísérletekkel kimutatta, 
hogy a szervetlen és szerves savak, alkáliak, alkohol, bizonyos 
sók, mint kaliumsalétrom, magnézium-szulfát, kalium s natrium 
kellemetlenül hatnak a gombafonalakra, s elűzik magoktól
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azokat; viszont az ammóniák- vegyületek, foszfátok, pepton, 
asparagin, cukor igen jó csalogató-anyagoknak bizonyultak.

Ugyancsak Miyoshi mutatta ki azt is, hogy a pollentömlők 
(amit a bibére esett virágpor a magrügyig hajt) a cukoroldattal 
szemben szimpátiával viseltetnek. Megvizsgálva a magkezdetet, 
abban nádcukrot talált. így most már megérthetjük, hogy a 
bibére esett virágpor miért hajtja tömlőjét minden esetben 
a magkezdet felé. A magkezdetben levő nádcukor hatást gya
korol a pollen tömlőre s az arra fog törekedni, hogy a kellemes 
hatást előidéző anyaghoz minél közelebb juthasson. A gyakran 
hosszú bibeszálon át a magkezdetig sokszor óriási hosszúságúra 
nyúlik, de végül mégis sikerül az ígéret földjét elérnie s behatol 
a magkezdetbe.

Nemcsak cseppfolyós anyagok, oldatok hatnak különböző
képen a növényi szervekre, hanem gáznemü testek is. Így 
kísérletekkel kimutatták, hogy a gyökerek szénsavra, oxige- 
niumra, hidrogeniumra, alkohol-, ammóniák-, éter-gőzökre 
negativusan heliotropikusan reagáltak, azaz elfordultak tőlük.

Még tudnék egynéhány tropizmust említeni, amelyek 
azonban még nincsenek kellően tanulmányozva s így biztos, 
minden irányban kipróbált és megvilágított tényeket nem 
tudnék, kedves tanítványaim, elibetek tárni. Épen ezért 
hagyjuk el a tropizmusok tömkelegét s figyeljünk meg még 
néhány oly mozgási tüneményt, amelyek mechanikai ingerekre, 
azaz érintésre avagy nyomásra, illetve meglökésre (Stoss) jön
nek létre, amelyek talán még kézzel-foghatóbban bizonyítják a 
növények érzékenységét.

Valamint a föld vonzó ereje, a fény, hő és különböző 
kémiai anyagok deformálták, elváltoztatták a protoplazmát s 
létrehozták az ingert, épen úgy képes az érintés, nyomás és 
dörzsölés is, (amelyeket egy szóval mechanikai ingereknek neve
zünk) a plazmában változást előidézni s az egyes növényi részeket 
oly mozgásra ösztönözni, amelyek biológiailag előnyére válnak. 
Mechanikai ingerek folytán előidézett mozgási jelenségek közül 
szolgáljanak az alábbiak érdekes példákul,

Vessünk egy pillantást a sző lő  (Vitis vinifera) fejlődő fiatal 
kacsaira. A fiatal kacsok a szőlővesszőről egyenesen nőnek,
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minden meghatározott irány nélkül. Az egyenes irányban való 
növekedés azonban csak addig tart. amig az valamely tárgyhoz, 
pl. a szőlőtőke mellett kifeszített dróthoz vagy karóhoz nem 
ér. Az érintésre megváltoztatja a növekedésének az irányát, s 
az útjába került tárgy körül dugóhúzószerüleg kezd csavarodni, 
s ezzel a szőlőtőke hosszú vesszőjét mintegy odaköti a neki 
támasztékul szolgáló dróthoz, illetve karóhoz. Kétségtelen, hogy 
a karó érintése a kacs sejtjeiben elváltozást hozott létre s az 
így keletkezett inger következtében, a már leírt egyenlőtlen 
növekedés folytán, a kacs spirálisan csavarodik. A kacs
nak ez a mozgása biológiailag előnyös, mert a vékony és haj
lékony szőlővesszőt odaköti a mellette levő szilárdabb tárgyhoz, 
megakadályozza, hogy az későbben a terméssel együtt a nedves 
földön heverjen, amely körülmény a termés biztos elpusztulá
sával járna.

Bizonyára mindnyájan ismeritek, kedves tanítványaim, a 
mezőnek egyik legkedvesebb virágát, a C entaurea cyanus t 
(kék búzavirág), amelynek fészek-virágzatából ha egy virágot 
megnézünk, látjuk, hogy a portokok egy csővé vannak össze
nőve, a porzószálak ellenben szabadok. A portokok összenövé
séből keletkezett cső belsejében van a bibe, amelynek azonban 
legfeljebb a vége látszik ki a csőből. Ha a szabad porzószála
kat egy szilárd tárggyal, mondjuk egy tűvel megérintjük, a 
porzószálak hirtelen megrövidülnek, magukkal húzzák a portok- 
csövet is s így az előbb teljesen eltakart bibe szabadon 
emelkedik ki. Ezen mozgásnak a biológiai jelentősége a követ
kező. A Centaurea cyanus bogárváró növény, azaz nála a virág
port a bogarak szállítják egyik virágról a másikra. Ha most 
egy bogár mézet keresve rászáll a virágra, a lábával megérinti 
a porzószálakat, amely érintést nyomban a porzószálak hirtelen 
összehúzódása követ. Ezen összehúzódás következtében a bibe 
szabaddá lesz s a bogár által hozott virágpor rátapadhat, meg
történhetik a beporzás. Viszont ezen hirtelen mozgás következ
tében a portokban levő virágpor is kiszóródik és a bogár újabb 
virágporral pakolhatja meg magát. Amint látjuk tehát, az egész 
mozgási tünemény a beporzás szolgálatában áll, azt segíti elő. 
Hasonló esetet még több növénynél is találunk, amelyek közül
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csak a B erberis  vulgaris-l (sóskafa) említem, amelynek a 
porzószálai szintén érzékenyek, s érintésükre abban a pillanat
ban gyors mozgással igyekeznek virágporkat a bogár hátára 
juttatni.

A Vitis vinifera, a Centaurea cyanus és a Berberis vulgaris 
a mechanikai ingerek iránt érzékeny és többé-kevésbbé gyors 
mozgással reagáló különböző szerveinél az epidermis-sejtek 
között találjuk azokat a sejteket, amelyeknek plazmájában az 
érintés elváltozást idéz elő, amely sejtek tehát a külső hatások 
iránt érzékenyek. Ezen sejteket általában az jellemzi, hogy 
külső-faluk egyes részletei vékonyak; a plazma a külső-falhoz 
is hozzásimul s az érintés által előidézett nyomás a vékony 
falrészen keresztül deformálja (elváltoztatja) a protoplazmát, 
a protoplazma a vékony falrészen keresztül mintegy átérzi a 
kívülről jövő nyomást.

Utoljára hagyom a növények érzékenységének legmeggyő
zőbb példáját, a Mimosa, p u d ic a  (Akác-féle) mozgási tüne
ményét. A kis Mimosán kétféle levélnyelet különböztetünk meg, 
u. m. egy elsőrendűt, amelyből 3 — 5 másodrendű levélnyél 
nő ki, amelyen a páratlanul szárnyalt levélkék (olyanok, mint 
a mi ákácfánk levele) foglalnak helyet. Rázzuk meg egy kissé 
a növény törzsét, s azt fogjuk tapasztalni, hogy az előbb ferdén 
felfelé álló elsőrendű levélnyelek lehajtanak s ugyancsak ferdén 
állnak, csakhogy most végeikkel lefelé. A másodrendű levél
nyelek is lehajlanak, közelednek egymáshoz, a páratlanul 
szárnyalt levélkék pedig — a szemben levők — egymásra bo
rulnak. Ez az állapot egy jó ideig tart, míg végre lassul, a 
levélnyelek és a levélkék ismét visszatérnek eredeti helyzetükbe. 
Kutassuk most ki azt a helyet, amely a rázást, tehát a mecha
nikai ingert a növénynek tudomására juttatta. Húzzuk végig a 
ceruzánkat a kis levélkéken, azután a másodrendű, majd pedig 
az elsőrendű levélnyélen. Ezen utunkban amint az elsőrendű 
levélnyél tövéhez értünk, ugyanazt a mozgási tüneményt fogjuk 
látni, mint amilyet a rázás következtében észleltünk. A kelle
metlen külső hatás felvételének a helye tehát az elsőrendű 
levélnyél töve. Csináljunk most ebből metszetet s vizsgáljuk 
meg mikroszkóppal: látni fogjuk, hogy azon a helyen több sejt
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bői álló kemény szőrképletek vannak, egy il>en szőrnek a tövén 
azonban vékony-falú, protoplazmában dús, nagy sejtmaggal el
látott sejteket találunk. Ha most a szőrképletet megérintjük, a 
felső része marad, de az alján levő vékonyfalú sejteknél meg
hajlik. A meghajlás következtében egyes sejtek összenyomóduak, 
amely nyomás az illető sejtek plazmáját elváltoztatja. Az ingert 
gyors mozgás követi s a levélnyél lehajlik.

Ezen mozgási tünemény, biológiai jelentőségét tekintve, úgy 
magyarázható meg, hogy számolunk a körülményekkel, amelyek 
a Mimosa igazi hazájában, a trópusi őserdőben uralkodnak.

A trópusok alatt ugyanis úgy déltájban mindennap meg
ered az eső, amelynek nagyságáról nekünk, akik a mérsékelt 
égöv alatt lakunk, jóformán fogalmunk sincs. Amint az első 
cseppek leesnek a földre, egynéhány ráesik a Mimosa levél
nyelére is és így az már az első esőcseppek után lehajlik 
úgy, hogy az egész lombsátor egy kunyhóhoz hasonlít, amely
nek a teteje meredeken emelkedik. Az eső mind hatalmasabban 
kezd esni s az óriási, sűrű esőcseppek könnyedén peregnek le 
a Mimosa lefelehajló, meredek lombsátoráról

Amint az eső elmúlik, a levélnyelek és a levélkék vissza
foglalják régi helyzetüket s a növény visszanyeri előbbi 
alakját.

A Mimosának ezen mozgási tüneménye nem egyéb, mint 
az eső ellen való védekezés. Ugyanis ha az apró, gyenge levél
kék, szétterülve maradnának s a levélnyelek felfelé állnának, a 
rohamosan zúgó eső összetépné a leveleket s összetörné a 
levélnyeleket. Már pedig, ha a levelek elpusztulnak, elpusztul a 
növény is. Hogy ez be ne következzék, az eső első hírnö
keinek a megérkezésére összeborúlnak az apró levélkék, lehaj
tanak a levélnyelek s az egész lombsátor oly alakot vesz fel, 
hogy róla az esőcseppek könnyen lecsúsznak, illetve leperegnek 
anélkül, hogy a növény legfontosabb szervében, a levelekben a 
legkisebb kárt is okoznák.

Ezzel be is fejezem a növények érzékenységéről szóló mondani
valóimat. Számtalan példát és esetet tudnék még felemlíteni, 
amelyek a növények érzékenysége mellett szólnak; de azt hiszem, 
hogy ez fölösleges, mert a leírt esetek teljesen meggyőzhettek
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benneteket, kedves tanítványaim, arról, hogy még az érzékeny
ség tekintetében sincs oly nagy különbség a növények és állatok 
között, amint azt a régiek hitték. Ne nézzük le tehát a növény
ország tagjait; irtsuk ki szívünkből az „emberinek velünkszü- 
letett gőgjét, s tekintsük a növényeket is élőlény-társunknak, 
meggondolva azt, hogy mi is tulajdonképen csak az ő kegyel
mükből élünk!

R adó E n d re
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1 L e f f l e r  S á m u e l ,
igazgató. 35 1874 Latin nyelv III. 

Bölcsészet VIII. 9

2 A d o r j á n  F e r e n c ,
r. tanár. 14 1898 Ev. vallástan I -VIII. 

M agyar nyelv III. 20

3 B o g á r  I s t v á n ,
h. tanár. 1 1908

Magyar II.
Latin II.
Ném et IV., VI., VII.

20

4
E l t s c h e r  S i m o n ,

r. tanár, a 11. o. főnöke, a 
természettani szertár őre, 

a filléregylet vezetője
22 1887

Mennyiségtan II., VI., 
VII., Vili.

Fizika Vili.
17

5
K o z á k  I s t v á n ,

r. tanár, a III oszt. főnöke, 
a rajzszertár őre.

8 1901
Rajzoló-geometria 1—IV. 
Szépírás I II. 
Görögpótlórajz V—VIII.

20

6
M é s z á r o s  F e r e n c ,

r. tanár, a fizikai szertár 
őre, tápintézeti eforus, a 

filléregylet vezetője.
37 1884

M ennyiségtan 1., 111., IV., V. 
Fizikai földrajz 111.
Fizika Vll.

19

7
M o r a v s z k y  F e r e n c ,

r. tanár, a V ili. oszt. főnöke 
a tanári könyvtár őre, 

tápintézeti eforus.
21

22

1888 Latin nyelv Vili.
G örög  nyelv VI., Vll., Vili. 18

8 D r. P o p i n i  A lb e r t ,
r. tanár, a VI. oszt. főnöke. 1899

M agyar VI , Vll. 
G örögpótló  magyar V. 
Latin VI., Vll.

19

9
P o r u b s z k y  P á l ,

r. tanár, a VII. oszt. főnöke, 
a Bessenyei-ónképzőkör 

elnöke.
27 1887

M agyar V., Vili. 
G örögpótló  magyar Vll. 
T örténelem  111., V., Vll.

18

10
D r .  P r ö h l e  V i l m o s ,

r. tanár, egyetemi magán
tanár, az V. oszt. főnöke.

13 1899
N ém et 111., V., Vili. 
G örög  V.
G örögpótló  magyar VI.

18
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11
R a d ó  E n d r e ,

r. tanár, a természetrajzi 
szertár őre, a daloskor és 

zenekör elnöke.
1 1908

Természetrajz 1., 11., IV., 
V., VI.

Földrajz 1., 11.
19

12 S i m k ó  G y u l a ,
gyakorló tanárjelölt. 1 1908 Történelem 111. 

Földrajz 1. 6

13 S z a l a y  S á n d o r ,
r. tanár, 1 1909

febr. 1.

Mennyiségtan 1., 111., IV., V. 
Fizika Vll.
Fizikai földrajz 111.

19

14 V á r i  S á n d o r ,
tornatanár. 1 1908 Torna 1 —Vili. 

Játék 1—Vili. 16

15
D r. V i e t ó r i s z  J ó z s e f ,

r. tanár, az 1. oszt. főnöke, 
a főgimnáziumi tanács és 

pártfogóság jegyzője.
18 1891

1901

Magyar nyelv 1.
Latin nyelv I., V. 
Görögpótló magyar Vili.

19

16
Z i m m e r m a n n  R e z s ő ,

r. tanár, a IV. oszt. főnöke, 
a tanári értekezletek jegy
zője, az 1 IV. oszt. ifjúsági 

könyvtár őre.

8
Magyar nyelv IV.
Latin nyelv IV. 
Történelem IV., VI., Vili.

19

II

Vallástanárok.

17
D r .  B a r t ó k  J e n ő ,

ref. lelkész, főgimn. vallás
tanár.

19 1903

Í9Ö7
áp rill.

Vallástan 1—Vili. 8

18 C s i m a  E m il ,
rom. kath. vallástanár. 3 Vallástan I Vili. 16

19
F á b i á n  F e r e n c ,

h. igazgató-tanító, izr. 
hitoktató.

9 1907 Vallástan HL, IV., VII., Vili. 4

420 F é n y e s  Á r m in ,
el. isk. tanító, izr. hitoktató. 1 1908 Vallástan I., 11., V., VI.

1 II

Főgim názium i orvos egészségtan tanára.

21 D r .  S z i l v á s i  G y u l a ,
oki. egészségtan-tanár. —

1908. 
okt. 1.

1 1908. 
dec. 31.

1909. 
jan. 1.

!március 
! 31-ig

Egészségtan Vll., Vili. 2

22 D r .  D e m j é n  J ó z s e f ,
oki. egészségtan-tanár. — Ugyanaz. 2

23 D r .  S a á r y  S á n d o r ,
városi orvos.

m últ
ban
6 és 

félévig

jelenleg 
ismét 

1909.ápr 
1. junius 
végéig

— —
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24 S a n t r o c h  A la j o s ,
ág. hitv. ev. énekvezető. 15 1892 Műének. Daloskor. 

Zenekör. 12

225 Z s á k  E n d r e ,
ág. hitv. ev, énekvezető. 21 1888 

jan. 15.
Egyházi ének 1—IV.
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26 C h o t v á c s  Á g o s t ,
r. tanár. 25 1899

jul. 27.
Német, görög nyelv és 
irodalom.

27

M a r t in y i  J ó z s e f ,
igazgató, a Ferenc József 

lovagrend keresztese, 
a f őgimnáziumi kormányzó 

tanács helyettes 
felügyelője.

36 1905
jan. 1.

Magyar nyelv, irodalom 
és történelem.

28 S z l a b o c z k y  I m r e ,
r. tanár. 36 1908

szept.l
Természetrajz, földrajz.



E l v é g z e t t  t a n a n y a g .
a) Renőes tantárgyak.

I. OSZTÁLY.
Osztályfő: D r .  U ie t ó r i s z  f ó z s e f .

1. Vallástan. Hetenként 2 óra. E v a n g é l ik u s . Az ó-szövetség 
története. A tíz parancsolat Luther magyarázatával. Egyházi énekek és 
imádságok. Tankönyv: Bibliai olvasókönyv és Bereczky: Bibliaismertetés. 
Tanár: A d o r já n  F eren c . R e fo r m á tu s . Az új-szövetség története. Egy
házi énekek. Tankönyv: Farkas: az ó- és új-szövetségi kijelentés törté
nete. Tanár: D r . B a r tó k  J e n ő . R ó m . k a th . A hitről, parancsokról, malaszt 
eszközeiről, a szentségekről és imádságokról. Tankönyv: Egri kis kate
kizmus. Tanár: C sim a  E m il .  I z r . A teremtés történetétől Mózes halá
láig. Héber szemelvények fordítása Mózes I. könyvéből. Hétköznapi és 
ünnepi imádságok. Tankönyv: Dr. Dékány Géza: A Tóra öt könyve. 
Tanító: F é n y e s  Á r m in .

2. Magyar nyelv. Hetenként 5 óra. Olvasmány: A magyar nép 
mesevilágából, a görög mondákból, hún és magyar mondák és történeti 
elbeszélések, a magyar föld és népe; ezek elemzése és költemények 
könyv nélkül. Nyelvtan: A beszédrészek, az egyszerű mondat részei 
szó- és mondattani elemzés alapján. Havonként két írásbeli dolgozat. 
Tankönyv: Andor-Szabó: Magyar olvasókönyv. Balassa I.: Kis magyar 
nyelvtan I. r. Tanár: D r. V ie tó r is z  J ó z s e f .

3. Latin nyelv. Hetenként 6 óra. Romulus és Remus történeté
nek és Róma alapításának olvasása, elemzése, fordítása alapján a fő- és 
melléknév declinatiója, comparatio, numerale, pronomen, adverbium, 
praepositio, a sum ige, a négy conjugatio az activumban. Fordítás ma
gyarról latinra. Néhány rövid mese fordítása és könyv nélkül tanulása. 
Havonként két iskolai dolgozat. Tankönyv: Hittrich: Latin olvasó- és 
gyakorlókönyv I. r. Latin nyelvtan I. r. T anár: D r . V ie tó r is z  J ó z s e f .

4. Földrajz. Hetenként 3 óra. Földrajzi előismeretek. A magyar 
szent korona országai. A Kis- és Nagy-Alföld. A Dunántúli-Dombvidék. 
Az Északnyugoti-, Északkeleti-, Délkeleti-Felvidék. A Dráva-Száva köze. 
A Karsztvidék és a Magyar-Horvát-Tengerpart. Általános viszonyok. 
Magyarország térképének rajzolása. Tankönyv: Dr. Némethy Károly. 
Tanár: R a d ó  E n d r e .

5. Természetrajz. Hetenként 2 óra. A virág és a termés a 
növény életében. Húsos termések. Száraz termések. Házi állatok. A ház

3
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környékén élő állatok. A mezei állatok. Az erdei állatok. A házi szár
nyasok. A tárgyalt állatok csoportosítása. Tavaszi növények. A növények 
szerveiről általában. Növénygyűjtés. Tankönyv: Paszlavszky József: Első 
rész. Tanár: Radó Endre.

6. Szám tan. Hetenként 4 óra. A négy alapművelet egész, tizedes 
és közönséges törtszámokkal. A számok oszthatósága. Tényezőkre bontás. 
Közös osztó, közös többszörös, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös 
többszörös. Mértékek. Időszámítás. A négy alapművelet küiönnevű szá
mokkal. Havonként iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyv: Arany-Szíjártó: 
Számtan I. T anár: Szalay Sándor.

7. Rajzoló 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. Egyenesszög. Háromszög. 
Téglalap. Szimmetria, összeillőség. A körvonal és szögmérés. Alapműve
letek szögekkel. Szögpárok. Idomok kerülete és területe. A métermér
tékek. Rombusz. Romboid. A háromszög területe. Trapez, trapezoid, 
deltoid. Sokszögek. A körvonal, két kör kölcsönös helyzete. A kör kerü
lete és területe. Sík díszítmények rajzolása kapcsolatban a végzett tan
anyaggal. Tankönyv: Huszka József: Rajzoló geometria I. r. Tanár: 
Kozák István.

8. Szépírás. Hetenként 1 óra. A magyar nagy és kis betűk. 
Folyóírás. Szépírási szabályok. Tanár: Kozák István.

9. Testgyakorlás. Hetenként 2 . óra. Fegyelemhez és rendhez 
való szoktatás. Rendgyakorlatok: állások, igazodás, fedezés, fordulatok, 
arc- és oldalsorok, szakasz-alakítás, járás, rendek és kettős rendek hely
ből. Szabadgyakorlatok: 2—4 ütemes taggyakorlatok fabottal és anélkül. 
Szergyakorlatok: alapgyakorlatok az összes szereken. Gyakorlatok a sza
badban: ugrások különféle nemei és futás. Játékok: kör- és labdajáték. 
Svédgyakorlatok. Tanár: Vári Sándor.

10. Ének. Hetenként 1 óra. A legszokottabb egyházi dallamok 
gyakorlása az ág. h. ev. tanulókkal. Zeneelm élet: a vonalrendszer, hang
jegyek és azok értéke, kulcsok, szünetjelek, leggyakoribb ütemfelosztások, 
hangtaláló gyakorlatok. Tanár: Zsák Endre.

II. OSZTÁLY.
Osztályfő: Eltscher S im o n .

1. Vallástan. 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: Bibliai 
olvasókönyv. Tanár: Adorján Ferenc. Református. Úgy, mint az
I. osztályban. Róm. kath. Ö-szövetségi bibliai történetek. Tankönyv: 
Pokorny: Ó-szöv. bibliai történetek. Tanár: Csima Emil. Izr. A hon
foglalástól —- Jósua, a birák, Sámuel és Királyok könyve — a birodalom 
kettészakadásáig. Szemelvények ford. Mózes II. könyvéből; a tíz ige 
könyv nélkül is. Ünnepeink, imádságok. Tankönyv: Dr. Weisz Miksa: 
A szentírás történeti könyve II. rész. Tanító: Fényes Ármin.
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2. Magyar nyelv. Hetenként 5 óra. Olvasmány: Rövid rajzok, 
elbeszélések és tanító mesék, a magyar föld és népe, történeti elbeszé
lések a tatárjárásról, Nagy Lajos és a Hunyadiak korából, költemények 
könyv nélkül s azok tartalmi ismertetése. Nyelvtan: Olvasmányok elem
zése alapján az egyszerű mondat elemzésének ismétlése s az összetett 
mondat tárgyalása, a szórend főbb szabályai, szóalkotás. Havonként két 
iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyv: Lehr-Riedl: Magyar olvasókönyv 
II. r. Balassa: Kis magyar nyelvtan II. r. Tanár: Bogár István.

3. Latin nyelv. Heti 6 óra. Összefüggő olvasmányok: a római 
királyok története és a magyar honfoglalásból néhány fejezet. Tíz mese 
és közmondások fordítása és betanulása. Beszédgyakorlat és szócsoportok, 
Elemzés latinul és magyarul. Nyelvtan : a négy conjugatio, a perfectum 
és supinumképzés; rövidített és eltérő igealakok; conjugatio periphrastica. 
hiányos, rendhagyó és személytelen igék, szóképzés. Acc. c. inf., nőm. 
c. inf., ablativus abs. s egyéb gyakrabban előforduló mondattani 
alak. Kéthetenként iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyv: Dr. Hittrich 
Ödön: Latin nyelvtan I. r. Latin olvasó II. r. Tanár: Bogár István.

4. Földrajz. Hetenként 3 óra. Magyarország összefoglalása. 
Európa, Ázsia és Afrika fekvése, vízszintes és függőleges tagosúltsága, 
növény- és állatvilága, lakosai és nevezetesebb városai. Az említett 
földrészek térképvázlatainak készítése. Tankönyv: Dr. Némethy Károly. 
Tanár: Radó Endre.

5. Természetrajz. Hetenként 2 óra. Rövid bevezetés a növé
nyek külső tagozottságáról. Városunk környékén gyakrabban előforduló, 
ősszel virágzó növények leírása. A gerincesek külső tagozottsága és 
csontváza. A majmok. A tengeri emlősök. Az erszényes emlősök. A 
madarak. A csúszómászók. Kétéltűek. Halak. Csigák. Kagylók. Bogarak. 
Szöcskék. Szitakötők. Méhek. Lepkék. Legyek. Poloskák. Pókok. Száz
lábúak. Rákok. Férgek. A tavaszi flóra nálunk előforduló tagjainak a 
leírása. Növény, illetve rovargyűjtés. Tankönyv: Paszlavszky József: 
Második rész. Tanár: Radó Endre.

6. Számtan. Heti 4 óra. Számolásbeli előnyök a szorzás és osztás 
műveleteiben. Számműveletek korlátolt pontossággal. Hármasszabályhoz 
tartozó feladatok megoldása következtetéssel. Százalékszámolás. Nyere
ség, veszteség, teljes-, tiszta- és burkolatsúly, lerovat-, alkusz- és bizto
sítási díj kiszámítása. A viszonyok és arányok ismertetése és alkalma
zása a hármasszabályú feladatoknál. Havonként iskolai írásbeli dolgozat. 
Tankönyv: Arany-Szíjártó: Számtan II. Tanár: Eltscher Simon.

7. Rajzoló mértan. 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-számitás. Tankönyv: Hi^zka József: 
Rajzoló geometria II. r. Tanár: Kozák István.

8. Szépírás. Hetenként 1 óra. Magyar és német nagy és kis 
betűk. Folyóírás, felváltva magyar és német. Tanár: Kozák István.
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9. Testgyakorlás. Hetenként 2 óra. Úgy, mint az I. osztályban.

10. Ének. Hetenként 1 óra. Úgy, mint az I. osztályban.

III. OSZTÁLY.
Osztályfő: K o zá k  l s tu á n .

1. Vallástan. Hetenként 2 óra. Evangélikus. Keresztyén egyház- 
történet, különös tekintettel a reformáció korára s a hazai prot. egyház 
kifejlődésére, szervezetére és intézményeire. Az Apostolok Cselekedetei
nek s az I. és II. Korinthusi levél egyes részeinek magyarázása. Tan
könyv: Bereczky kis egyháztörténete és Bibliai olvasókönyv. Tanár: 
Adorján Ferenc. Református. Kér. erkölcstan. Kézikönyv: B arta: Kér. 
erkölcstan. T anár: Dr. Bartók Jenő. Róm. kath. Új-szövetségi bibliai tör
ténetek. Tankönyv: Pokorny: Új-szövetségi bibliai történetek. Tanár: 
Csima Emil. Izr. A zsidók a babiloni fogságban és a perzsa uralom 
alatt. A görög uralom ideje és a makkabeusi harcok. A főpapi királyok 
a Hasmoneus-házból. A rómaiak uralma és a zsidó állam pusztulása. 
Ágádai részek a talmudból. Az ünnepek és ünnepjellegü napok. Ima
olvasás. Tanító : Fábián Ferenc.

2. Magyar nyelv. Hetenként 4 óra. A magyar nyelvtan rend
szeres, összefoglaló áttekintése. Olvasmányul leírások, elbeszélések, képek 
a magyar történelemből, a görög világból, a találmányok és felfedezések 
köréből. Költemények könyv nélkül. Havonként két iskolai írásbeli dol
gozat. Tankönyv: Balassa: Rendszeres magyar nyelvtan; Lehr-Riedl: 
Magyar olvasókönyv III. r. Tanár: Adorján Ferenc.

3. Latin nyelv. Hetenként 6 óra. Prózai olvasmány: Cornelius 
Neposból: Miltiades, Themistocles, Aristides, Cimon, Alcibiades, Epami
nondas. Liviusból: Brutus, Horatius Cocles, Mucius Scaevola. A nép 
bajai, a nép kivándorlása. Menenius meséje. Coriolanus. Költői olvas
mány : Phaedrusból a Prologus-on kívül még 22 mese. Nyelvtan II. 
rész. Az egyszerű mondat és részei, az esetek használata, az infinitivus, 
accusativus cum infinitivo. Participium. Gerundium. Supinum. Havonként 
két iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyv: Dr. Hittrich Ödön: Latin nyelv
tan II. rész. Mondattan. T anár: Leffler Sám uel.

4. Német nyelv. Hetenként 4 óra. Az írás és olvasás begyakor
lása után a főnevek, melléknevek, névmások és igék ragozása megfelelő 
olvasmányok alapján. Apróbb költemények olvasása, elemzése és könyv 
nélkül tanulása. Az olvasmányok alapján az előforduló praepositiók vonzása, 
a szórend főbb törvényei. Havonként két írásbeli dolgozat. Tankönyv: 
Kemény F .: Német nyelvtan és olvasókönyv. Tanár: Dr. Profile Vilmos

5. Fiz. földrajz. Hetenként 2 óra. Amerika és Ausztrália. Sark
földek. Földségek és óceánok. Körrajz és domborzati viszonyok. A víz és 
levegő s ezek mozgása. Légköri lecsapódások. A víz körútja. Jégárak, tűzhá
nyók és földrengések. Elektromosság és mágnesség. Az égboltozat és a 
nap látszólagos mozgása. A föld mozgásai, alakja és méretei. Holdunk. 
A naprendszer. Állócsillagok és csillagképek. Tankönyv: Dr. Némethy 
Károly: Földrajz III. r. Tanár: Szalay Sándor.
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6. Történelem. Hetenként 3 óra. Hazánk a magyarok beköltö
zése előtt. A honfoglalás. A fejedelmek kora. Az Árpád-házból és vegyes 
házakból származott királyok kora bezárólag a mohácsi vészig. Tankönyv: 
Baróti-Csánki: Magyarország története I. r. Tanárok: Porubszky Pál r. 
és Simkó Gyula gyakorló tanár.

7. Számtan. Hetenként 3 óra. Az összetett hármasszabályhoz 
tartozó feladatok megfejtése a következtetés különböző módjaival. Ka
matszámolás évekre, hónapokra és napokra. Értékpapírok adásvétele. 
Váltóleszámítolás. Egyszerű és összetett arányos osztás. Középértékek. 
Vegyítés- és láncszabály. Arany és ezüst tárgyak és pénzek érték
számolása. Kamatos-kamatok. Havonként iskolai írásbeli dolgozat. Tan
könyv: Arany-Szíjártó: Számtan II. r. Tanár: Szalay Sándor.

8. Rajzoló mértan. 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. Koordináta rendszer. Síkidomok átalakítása. Rajzok készítése a 
tananyaggal kapcsolatban. Tankönyv: Huszka József: Rajzoló geometria 
III. r. Tanár: Kozák István.

9. Testgyakorlás. Hetenként 2 óra. Rendgyakorlatok: fejlődés, 
kanyarodás, rendek és kettős rendek képzése, menetelési gyakorlatok. 
Szabadgyakorlatok: 4—8 ütemes taggyakorlatok fabottal, súlyzóval s 
vasbottal. Szergyakorlatok az összes szereken hajlított és nyújtott támasz
ban. Szabadban gyakorlatok: magas és távugrás földről, síkfutás. Játé
kok: kör-labdajáték. Svédgyakorlatok. Tanár: Vári Sándor.

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. C-dur, A-moll, G-dur, E-moll, F-dur, 
D-moll hangsorok összeállítása, egyszerű hármas és hetes (sept) akkord 
éneklése, megfelelő gyakorlatok. Tanár: Zsák Endre.

IV. OSZTÁLY.
Osztályfő: Z i m m e r m a n n  R e z s ő .

1. Vallástan. Hetenként 2 óra. Evangélikus. Keresztyén hittan 
és erkölcstan. Márk evangeliomának tárgyalása. Tankönyv: Bereczky: 
Kér. hittan és erkölcstan és Bibi. olvasókönyv. Tanár: Adorján Ferenc. 
Református. Úgy, mint a III. osztályban. Róm. kath. Szt. idők, helyek 
és cselekmények. Tankönyv: Pokorny: Róm. kath. egyházi szertartástan. 
Tanár: Csima Emil. Izr. A zsidók a római birodalomban. A zsidók a 
mohamedán uralom alatt. A zsidók története Magyarországon. A karai- 
ták, kazárok, Sabatay Cevi, Mendelssohn Mózes, az ünnepek és ünnep- 
jellegü napok. Imaolvasás. Tanító: Fábián Ferenc.

2. Magvar nyelv. Hetenként 4 óra. A stilus tulajdonságai. 
Metrika ; a nemzeti, a klasszikus és nyugoti versformák. A gyakoribb
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polgári ügyiratok. Arany Toldija. Olvasmányok, költemények. Havonként 
két iskolai dolgozat. Tankönyvek: Góbi Stilisztikája és Lehr Arany 
Toldija. Tanár: Zimmermann Rezső.

3. Latin nyelv. Hetenként 6 óra. Prózai olvasmány: Caesar 
galliai hadjáratából: Gallia leírása, a gallok nemzeti intézményei, szo
kásai, műveltsége; Curtius Rufusból az arbelai csata. Költői olvasmány: 
Ovidiusból a világ teremtése, Daedalus és Icarus, Philemon és Baucis. 
Mondattan: az összetett mondat, latin verstan, római naptár. Havonként 
két iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Fodor-Kurtz: Latin olvasmá
nyok a III—IV. oszt. számára. Fodor-Kurtz: Stílusgyakorlatok. Hittrich:
I iUtin nyelvtan II. r. Tanár: Zimmermann Rezső.

4. Német nyelv. Hetenként 3 óra. Az alaktan kiegészítése. 
A melléknév változásai, ragozása, a szórend törvényei. Az összetett 
szavak, igekötős igék. Prózai olvasmányok fordítása, elemzése; kisebb 
költemények fordítása, elemzése és könyv nélkül való megtanulása. 
Havonként két iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyv: Miklós-Kaiblinger: 
Német nyelvkönyv II. rész. Tanár: Bogár István.

5. Történelem. Hetenként 3 óra. Magyarország történelme a 
mohácsi vésztől az 1867-iki kiegyezésig. A mai Magyarország állapota. 
Az osztrák-magyar monarchia. Tankönyv : Baróti-Csánki: Magyarország 
története II. r. Tanár: Zimmermann Rezső.

6. Mennyiségtan. Hetenként 3 óra. Bevezetés az algebrába. 
Alapműveletek algebrai egész- és törtszámokkal. Két- és többtagúak és 
számok négyzete és köbe. A számok oszthatósága, közös osztó és közös 
többes. Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többes keresése. 
Különleges szorzatok. Elsőfokú egyismeretlenü egyenletek. Havonként 
iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyv: Arany-Szíjártó: Algebrai, r. Tanár: 
Szalag Sándor.

7. Rajzoló mértan. 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 vetítés fogalma; pont, 
egyenes, síkidomok és egyszerűbb testek vetülete egy és két képsíkon. 
Rajzok készítése a végzett anyaggal párhuzamban. Tankönyv: Huszka 
József: Rajzoló geometria IV. rész. Tanár: Kozák István.

8. Természetrajz. Hetenként 3 óra. Egynéhány őszi növény 
leírása. A növények külső morfológiája. Az egyes szervek biológiai 
jelentősége. Chemiai alapismeretek. A növények fiziológiai anatómiája 
Haberlandt által alkotott 11 rendszer alapján. A növények rendszertana. 
Növénygyűjtés és meghatározás. Tankönyv : Dr. Szterényi Hugó : Növény
tan. Tanár: Radó Endre.

9. Testgyakorlás. Hetenként 2 óra. Ügy. mint a III. osztályban.

10. Ének. Úgy, mint a III. osztályban.
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V. OSZTÁLY.
Osztályfő: Dr. Pröhle Uilm os.

1. V allástan. Hetenként 2 óra. Evangélikus. Az ó- és új-szövet
ségi könyvek ismertetése. Megfelelő bibliai szakaszok magyarázata. Tan
könyv: Bibliai olvasókönyv és Bartók: Bibliaismertetés. Tanár: Adorján 
Ferenc. Református. Kér. egyháztörténet az egyház megalapításától a 
reformációig. Kézikönyv: S. Szabó: Kér. egyháztörténet I. köt. Tanár: 
Dr. Bartók Jenő. Róm. kath. Isten léte, lényege, tökéletességei. Szent- 
háromság. A teremtés. Megváltás. Megszentelés. A külön és általános 
ítélet. Tankönyv: Matuszka: Kér. kath. hittan. Tanár: Csima Emil. 
Izr. A szóbeli hagyomány. Haláchá és Agádá-Hiilél és Sammaj. Bar 
Kochba felkelése. R. Akiba és tanítványai. A Misna tartalma és felosz
tása. A Targumok. Az amórák és gáónok kora. Ünnepek, szertartások. 
Szemelvények ford. Ámosz könyvéből. Tankönyv: Dr. Neumann Ede: 
A zsidók irodalma és története. Tanító: Fényes Ármin.

2. Magyar nyelv. Hetenként 3 óra. Olvasmányok: Márk króni
kájából: Salamon király bujdosása; Salamon Ferenc: Hunyadi János; 
Istvánfi Miklós: Szondi halála; Tinódi Sebestyén: Szondi históriája; 
Greguss Ágost: Szondi két apródja. A költő Zrínyiről Salamon F., 
Cserei Mihály, Bethlen Miklós, Pauler Gyula, Tollius Jakab munkáiból. 
Kossuth Lajos beszéde a haderő megajánlása végett; Deák Ferenc fel
irati javaslata; Periklész és Mirabeau beszédei. Széchenyi István önma
gáról; Beöthy Zs.: Mikes Kelemen; Kölcsey Ferenc Parainesiséből; 
Viktor Hugó: Az elszabadult ágyú. Ezek alapján az írásmü tárgya, az 
anyaggyűjtés, anyagelrendezés. A próza fajai: történetírás, beszéd, 
értekezés, leírás, levél. Megfelelő írásbeli dolgozatok. Tankönyv: Riedl 
Frigyes: Retorika és olvasókönyv. Tanár: Porubszky Pál.

3. Latin nyelv. Hetenként 6 óra. Prózai olvasmány: M. Tullii 
Ciceronis oratio de imperio Cn. Pompeii; pro Archia poeta. Költői 
olvasmány: P. Ovidius Maró műveiből: Róma alapítása, Remus halála, 
Gabii elfoglalása, A Fabiusok veszte, Űjév napja, Janus, Terminalia, 
Arion, részben könyv nélkül is. Ez írók élete. Régiségek: Róma kelet
kezése, a forum Romanum, a római birodalom lakosai (cives, peregrini, 
servi), a népgyűlések, a senatus, a magistratusok, a római vallás. 
Nyelvtanismétlés. Havonként két iskolai dolgozat stílusgyakorlatul. Tan
könyv : Zsámboki: Ciceronis de imperio Gn. Pompeii oratio ; Kapossy: 
Ciceronis pro Archia poeta oratio; Gsengeri: Szemelvények Ovidiusból; 
Cserép: Római régiségek. Tanár : Dr. Vietórisz József.

4. Görög nyelv. Hetenként 5 óra. Olvasmány: Homeros Odys- 
seiájának I. 1—10. és IX. ének teljesen. Nyelvtan: a homerosi nyelv
járás alaktana. Kéthetenként írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Kempf: 
Szemelvények az Odysseiából. Cserép: Homerosi görög nyelvtan. Tanár 
Dr. Pröhle Wilmos.

5. G örögpótló írod. olvasmány. Hetenként 3 óra. Költői 
olvasmány: Homeros Iliása és Odysseiája. Arany János: Buda halála. 
Történeti olvasmány: Herodotos müvéből, továbbá Kemény János, Sza- 
lárdi János, Horváth Mihály, Salamon Ferenc, Gr. Bethlen Miklós, Cserei
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Mihály és Br. Apor Péter munkáiból vett szemelvények, az írók életraj
zával kapcsolatban. Tankönyvek: Kempt: Homeros lliása és Odysseiája; 
'roncs: Magyar irod. olvasókönyv I. ; Geréb : Szemelvények Herodotos 
történeti művéből. Tanár: Dr. Popini Albert.

6. Ném et nyelv. Hetenként 3 óra. A nyelvtani ismeretek ismét
lése és kibővítése, különösen a szóképzés terén, a mondattan és szórend 
főbb törvényei. Könnyebb elbeszélések, mesék, történelmi tárgyú olvas
mányok. Lírai és elbeszélő költemények olvasása, elemzése és könyv 
nélkül való tanulása. Havonként két írásbeli iskolai dolgozat. Tankönyv: 
Hirn-Paulay: Német olvasókönyv a gimn. V—VI. oszt. számára. Tanár : 
Dr. Pröhle Vilmos.

7. Történelem . Hetenként 3 óra. Egyiptom. Eiő-Ázsia népei. A 
görögök története. Macedónia és Nagy Sándor. Róma: Királyság, köz
társaság, császárság Kr. u. 476. Tankönyv: Mika Sándor: Világtörténet 
1. k. Tanár: Porubszky Pál.

8. M ennyiségtan. Hetenként 3 óra. a) Algebra. Elsőfokú hatá
rozott egyenlőségek két és több ismeretlennel. A négyzetgyök és a 
másodfokú egyenlőség egy ismeretlennel. A nevező gyöktelenítése. 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-Szíjártó: Algebra I. Ábel Károly: Mértan I. Dr. Lévay 
és Polikeit átdolgozásában. Tanár: Szalay Sándor.

9. T erm észetrajz. Hetenként 3 óra. Általános állattan. Az állat 
testének belső szerkezete. A kültakaró. A mozgás és helyváltoztatás, 
a táplálkozás, a vérkeringés, a lélekzés, kiválasztás, az érzés, a hang 
szervei. A létért való küzdelem, a szervek alkalmazkodása az életviszo
nyokhoz. Az élősdiség. Az állatok csoportosításáról általában. Az állatok 
rendszerbe foglalása. Bogárgyűjtés. Tankönyv: Dr. Szterényi Hugó: 
Állattan. Tanár: Radó Endre.

10. Görögpótló rajz. Hetenként 2 óra. A görög díszítő stil és 
renaissance ismertetése a Várdai-féle lapminták után. Kézügyesítö gya
korlatok. Vázolás. Egyszerűbb szögletes testeknek természet után való 
rajzolása, különböző kivitelben. Vázlatkönyvben való rajzolás. Tanár : 
Kozák István.

11. Testgyakorlás. Hetenként 2 óra. Rendgy.: kettős rendek és 
rendekre szakadozás menetközben. Szabadgy.: 4—8 ütemes ellenoldalú 
taggyakorlatok súlyzóval, buzogánnyal, fa- és vasbottal. Társas gya
korlatok. Kötélhúzás. Szergyakorlatok: csapattornázás az összes szereken. 
Gyakorlatok a szabadban ; futás, rúdugrás. Játékok: kör- és labdajátékok. 
Svédgyakorlatok. Tanár: Vári Sándor.

VI. OSZTÁLY.
Osztályfő: D r. P o p i n i  H lb e r t .

1. Vallástan. Hetenként 2 óra. Evangélikus. Egyetemes kér. egy
háztörténet. A Korinthusi levelek főbb részeinek magyarázata. Tankönyv :
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Bereczky: Kér. egyháztörténet. Tanár: Adorján Ferenc. Református. 
Ugyanaz, mint az V. osztályban. Róm. kath. A parancsok. Isten tíz és 
az anyaszentegyház öt parancsa. Tankönyv: Dr. Titz : Erkölcstan. Tanár: 
Csima Emil. Izr. A papi túlsúly kora. A görög uralom. A Makkabeusok 
harcai. A vallási pártok. A Synedrion. Istentiszteleti intézmények. A 
szentírásnak kánonba való foglalása. Az alexandriai bibliafordítás. 
Apokrif könyvek. A római hódítás kora. Pirké Abóth I—II. szakasz for
dítása. Ünnepek, szertartások. Tankönyv: Dr. Neumann Ede: Zsidó tör
ténet. II. köt. Tanító: Fényes Ármin.

2. Magyar nyelv. Hetenként 3 óra. Házi és iskolai olvasmányok 
alapján a lírai, epikai, leíró és drámai költészet elmélete. Megfelelő házi 
és iskolai dolgozatok, havonként egy-egy. Tankönyv: Riedl Frigyes: 
Poétika és olvasókönyv. Tanár: Dr. Popini Albert.

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

4. Görög nyelv. Hetenként 5 óra. Költői olvasmány: Homeros 
Odysseiájának XVI, XVII., XIX., XXIII. és XXIV. énekéből vett szemel
vény, körülbelól 700 sornyi terjedelemben, részben cursorius olvasmányul, 
(könyv nélkül mintegy 120 sor), a homerosi költészet és világ ismerteté
sévei. Prózai olvasmány: Herodotos írói munkásságának ismertetése után : 
Kroisos és Solon (könyv nélkül is.) Perzsa, babyloni, egyiptomi szokások. 
A marathoni, thermopylai-i, salamisi csata, részben cursorius olvasással. 
Nyelvtan: Az alaktan rendszeres kiegészítése s az egyszerű mondat 
részeinek szabályai. Kéthetenként iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyvek: 
Kempf J. Szemelvények az Odysseiából. Vietórisz J. Szemelvények 
Herodotos történeti munkájából. Cserép J. Homerosi görög nyelvtan. 
Tanár: Moravszky Ferenc.

5. Görögpótló írod. olvasmány. Hetenként 3 óra. a) Szemel
vények a görög lírikusokból s a magyar óklasszikai irányú költők művei
ből. b) Sophokles Elektrája és Antigonéja elemezve. Ennek alapján 
Sophokles élete, a görög dráma és színház, a görög drámai költészet 
történetének áttekintése. Tankönyv: Badics Ferenc: Magyar irodalmi 
olvasókönyv II., Elektra ford. Csiky Gergely, magyarázta dr. Losonczy 
Lajos. T anár: Dr. Pröhle Vilmos.

6. Német nyelv. Hetenként 3 óra. Prózai olvasmányok fordítása 
és elemzése. Költői olvasmányok fordítása, alaki és tartalmi fejtegetése 
és könyv nélkül való megtanulása, különösen a balladák köréből. Az 
alaktani és mondattani ismeretek ismétlése s bővítése. Az átvett költe
mények verstani fejtegetése. Havonként két írásbeli iskolai dolgozat 
(fordítás magyarról németre.) Tankönyv: Hirn-Paulay: Német rhetorikai 
és poétikai olvasókönyv. T anár: Bogár István.
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7- Történelem. Hetenként 3 óra. Középkor. Népvándorlás. A 
középkori intézmények megalakulása: hűbériség, pápaság, császárság. 
Ezek virágzása: államalakúlások ; császárság és pápaság harca ; keresztes 
hadjáratok; pápai hatalom. A hűbériség, császárság, pápaság hanyatlása ; 
nemzeti királyságok keletkezése. A renaissance, a fölfedezések. A refor
máció kora a westfaliai békéig. Tankönyv : Mika Sándor: Világtörténet. 
II. r. Tanár: Zimmermann Rezső.

8. Mennyiségtan. 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. Goniometriai egyenlőségek. Derékszögű, egyenlő
szárú és általános háromszögek, négyszögek és szabályos sokszögek 
megfejtése szögfüggvényekkel. Feladatok a gyakorlati mértan köréből. 
Havonként iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Arany-Szíjártó : Algebra
II. Ábel-Lévay-Polikeit: Mértan I. Lutter N .: Szorszámi táblák. Tanár:
Eltscher Simon.

9. Természetrajz. Hetenként 3 óra. A levegő. A víz. A kén. 
Általános kémiai fogalmak. Fontosabb fémek és terméselemek. A kősó. 
A íluorit. A kvarc. Az opál. A gránit. Drágakövek. Kristályrendszerek. 
A szabályos rendszer, a hatszöges rendszer, a négyzetes rendszer, a 
rombos rendszer, az egyhajlásu rendszer és a háromhajlásu rendszer 
alakjai s az illető rendszerekben kristályosodó fontosabb ásványok leírása, 
kémiai összetételének kimutatása kísérletek alapján. Az ásványok 
fizikai tulajdonságai. A borostyánkő. A petroleum. A kőszén. Szerves 
vegyületek. A víz geológiai működése. A vulkanizmus. Fontosabb üledékes 
és eruptivus kőzetek. A levegő és az élet geológiai működése. A Föld 
geológiai korszakai. Kristályminták készítése. Tankönyv: Dr. Szterényi 
Húgó : Ásványtan és chemia. Tanár: Radó Endre.

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

11. Testgyakorlás. Hetenként 2 óra. Mint az V. osztályban.

VII. OSZTÁLY.
Osztályfő: P o ru b s z k y  P á l.

1 Vallástan. Hetenként 2 óra. Evangélikus. Magyar ev. prot. 
egyháztörténet. A Galáciabeliekhez és a Rómaiakhoz irt levelek főbb 
részeinek magyarázata. Tankönyv : Bereczky, Magy. prot. egyháztörténet. 
T anár: Adorján Ferenc. Református. Magy. prot. egyháztörténet. Far
kas: A magy. prot. egyház története. Tanár : Dr. Bartók Jenő. Róm. kath. 
Az egyház alapítása, terjedése, megszilárdulása, a Szentlélek eljövetelé
től napjainkig. Tankönyv: Dr. Titz : Egyháztörténet. Tanár: Csima Emil. 
Izr. A szentírási könyvek tartalma. A prófétiáról. A biblia nyelve, a 
héber költészet formái, a masszora, a bibliafordítások. Szertartásaink. 
Imarendünk. Ünnepeink jelentősége. Imaolvasás. Tanít6 •. Fábián Ferenc.
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2. Magyar nyelv. Hetenként 3 óra. Olvasmányok alapján a ma
gyar nemzeti irodalom és műveltség története a pogányság korától 
Kisfaludy Károly föllépéséig. Havonként egy házi vagy iskolai írásbeli 
dolgozat. Tankönyv : Dr. Váczy János. A magyar irodalom története. I. r. 
Tanár : Dr. Popini Albert.

3. Latin nyelv. Hetenként 5 óra. Költői olvasmány: P. Vergilius 
Maró Aeneisének IV. és VI. énekéből vett szemelvények, részben könyv 
nélkül. Prózai olvasmányok: C. Sallustius Crispus : Bellum Jugurthinum 
c. művéből és M. Tullius Cicero : Verres ellen írt beszédéből szemelvé
nyek. A tárgyalt írók életrajzának, írói munkásságának ismertetése. 
Nyelvtani ismétlések. Római régiségek. Havonként két iskolai írásbeli 
dolgozat. Tankönyvek: Hittrich: Sallustius Bellum Jugurthinum ; Köpesdy- 
Cieero : Orat. Verrina IV. ; Cserép : Szemelvények Vergilius Aeneiséből; 
Cserép: Római régiségek. Tanár: Dr. Popini Albert.

4. Görög nyelv. Hetenként 5 óra. Költői olvasmány: Homeros 
Iliasának I., IX., XVI. és XXII. énekéből vett szemelvény, részben könyv 
nélkül is, a homerosi költészet méltatásával. Prózai olvasmány : Xenophon 
műveiből: Kyros neveltetése. Sokrates vallásossága, hatása az ifjúságra, 
halála. Műveltség, igazságosság, önismeret. A homerosi nyelvtan ismétlése, 
az attikai nyelvjárással párhuzamban. Görög irodalomtörténet: Az epos- 
és történetírás, az ión, aiol és dór líra, megfelelő szemelvényekkel 
magyar fordításban. Havonként egy iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyvek : 
Kempf J., Szemelvények az Iliásból. Geréb J., Görög prózai szemelvények. 
Jebb-Fináczy : Görög irodalomtörténet, Baksay, Kempf. Sarudy, Hegedűs 
fordításaiból vett szemelvényekkel. Tanár: Moravszky Ferenc.

5. Görögpótló írod. olvasmány. Hetenként 3 óra. Magyar 
olv. : Virág B., Kazinczy F., gr. Teleky J., Horváth M., Szalay L. törté
nete. Kölcsey F., b. Wesselényi M., gr. Széchenyi I., Kossuth L. és 
Deák F. szónoki műveiből. Görög: A görög irodalom története ; össze
függő részek Thukydides történeti művéből; Demosthenes első Philippi- 
kája. Tankönyvek: Badics F .: Magyar irodalmi olvasókönyv, III. k. Jebb- 
Fináczy : A görög irodalom története. Hegedűs: Összefüggő olvasmányok 
Thukydides munkájából. Borsos Károly : Demosthenes Philippikái. Tanár : 
Porubszky Pál.

6. Német nyelv. Hetenként 3 óra. A Nibelungen-ének tárgyalása 
s ezzel kapcsolatban a középkori német irodalom áttekintése. Nagyobb 
olvasmányként Goethe Hermann und Dorotheája alaki s tartalmi fejte
getése a szükséges magyarázatokkal. Havonként egy iskolai írásbeli dol
gozat. Tankönyvek : Hirn-Paulay : Német irodalmi olvasókönyv a főgimn. 
VII. oszt. számára. W eber: Goethe Hermann und Dorotheája. Tanár: 
Bogár István.

7. Történelem és pol. földrajz. Hetenként 3 óra. Az európai 
nagyhatalmak megalakulása és az állami élet kifejlődése. A felvilágosult 
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 szempontból. Tankönyv: 
Varga Ottó: Világtörténet III. k. Tanár: Porubszky Pál.



44

8. Mennyiségtan. Hetenként 3 óra. a) Algebra. Kamatos-kamat- 
és járadékszámítás. Kölcsöntörlesztés. A végtelen geometriai sor. Az 
algebra és geometria kapcsolata. A függvény értelmezése. Első és másod
fokú függvény ábrázolása. A másodfokú egyenlőség elmélete. Két négy
zetes egyenlőség közös gyöke. Négyzetes egyenlőség két ismeretlennel. 
Másodfokú függvény maximuma és minimuma, b) Geometria. A térmértan 
tételei. Szögletes és gömbölyű testek felszíne és térfogata. Havonként 
iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Arany-Szíjártó : Algebra II. Ábel- 
Lévay-Polikeit: Mértan II. Lutter N .: Szorszámi táblák. Tanár : Eltscher 
Simon.

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

10. G örögpótló 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. Tanár: Kozák István.

11. Testgyakorlás. Hetenként 2 óra. Rendgyakorlatok: fejlődések, 
kanyarodások és kettősrendek menetközben. Szabadgyakorlatok: 4—8 
ütemes egyenlő- és ellenoldalú taggyakorlatok: súlyzóval, buzogánnyal, 
fa- és vasbottal. Szergyakorlatok: csapattornázás az összes szereken. 
Gyakorlatok a szabadban, futás és rúdugrás, súlydobás magasba és tá
volba. Labdajátékok, füles labda, football. Svédgyakorlatok. Tanár: 
Vári Sándor.

VIII. OSZTÁLY.
Osztályfő: (Tlorauszky Ferenc.

1. Vallástan. Hetenként 2 óra. Evangélikus. Keresztyén hittan 
és erkölcstan. János evangéliuma főbb részeinek magyarázata. Tankönyv: 
Bereczky: Kér. hittan és erkölcstan. T anár: Adorján Ferenc. Református. 
Ugyanaz, mint a VII. osztályban. Róm. kath. Az apologetika fogalma. 
A hit előzményei. Isten létének egyenes és közvetett bizonyítékai. Embertan. 
A vallás. A kinyilatkoztatás általában. A kereszténység előtt adott ki
nyilatkoztatás. Á keresztény kinyilatkoztatás. Tankönyv: Uhlyárik Jenő: 
Apologetika. Tanár: Csima Emil. Izr. A zsidó istentisztelet. Istenismeret. 
A vallásról általában. A monotheizmus. Az istentisztelet külső formái. 
Erkölcs és vallás. Tisztasági törvények. Szertartásaink. Imarendünk. 
Ünnepeink. Imaolvasás. Tanító: Fábián Ferenc.

2. Magyar nyelv. Hetenként 3 óra. A magyar nemzeti irodalom 
története Kisfaludy Károly fellépésétől napjainkig, különös tekintettel a 
műveltség történetére. Megfelelő olvasmányok és dolgozatok. Tankönyv: 
Góbi Imre: A magyar nemzeti irodalom története II. k. Tanár: 
Porubszky Pál.

3. Latin nyelv. Hetenként 4 óra. Prózai olvasmány: M. Tullii 
Ciceronis de officiis lib. 1. c. 1—20., részben házi s cursorius olvas
mányul. Q. Horatii Flacci Carm. I. 1., 3., 9., 14., 20., 24., 31., 38. II.
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2 , 3., 10., 14, 20. III. 2 ,  3 , 13, 30. IV. 3 , 7. Epod. lib. 2. Sat. I. 1. 
Epist. II. 3 ,  részben könyv nélkül is. A nyelvtan és régiségek ismétlése. 
Római irodalomtörténet. Kéthetenként iskolai írásbeli dolgozat. Tan
könyvek : Csengeri J ,  M. Tullii Ciceronis De ofíiciis libri tres. Cserép J . : 
Szemelvény Q. Horatius Flaccus költeményeiből. Leffler S . : Római 
irodalomtörténet. Cserép J. : Római régiségek. Dávid S .: Latin nyelvtan. 
Tanár: Moravszky Ferenc.

4. Görög nyelv. Hetenként 4 óra. Prózai olvasmány: Szemelvé
nyek Platon Sokrates Apológiájából, Kritonjából és Phaidonjából. Költői 
olvasmány: Sophokles Antigonéjának prológusa, első és második epeiso- 
dionja, alak- és mondattani ismétlés. A görög bölcsészet, szónoklat és 
dráma története az attikai korszakban, megfelelő szemelvényekkel, magyar 
fordításban. Havonként egy iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Simon 
J. S , Platon-szemelvények. Csengeri J . : Sophokles Antigonéja. Jebb- 
Fináczy: Görög irodalomtörténet. Alexander, Gyomlay, Csengeri, Csiky, 
Arany fordításaiból vett szemelvénnyel. Tanár: Moravszky Ferenc.

5. G örögpótló írod. olvasmány. Hetenként 2 óra. Olvasmány : 
Platon Apológiája, Kritonja, Phaidonja ; részletek Aristoteles Ethikájából. 
Műtörténet: A görög szobrászat kiválóbb alkotásainak ismertetése szemlélet 
alapján. Tankönyv: Simon József: Platon-fordítása és Zsámboki Gyula 
műtörténeti tankönyve. Tanár: Dr. Vietórisz József.

6. Német nyelv. Hetenként 3 óra. Olvasmányok : Schiller Wil
helm Telije. Szemelvények német lírikusokból. A német irodalom és 
nyelv fejlődésének áttekintése; tüzetesebben: Goethe, Schiller s a német 
romantika korszaka. Havonként egy írásbeli dolgozat. Tankönyvek: 
Endrey-Lenkei: Német olvasókönyv. IV. Heinrich: Schiller Wilhelm 
Telije. Tanár: Dr l'röhle Vilmos-

7. Történelem. 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: Kiss Lajos: Magyarország történelme. Tanár: 
Zimmermann Rezső.

8. Mennyiségtan. Hetenként 2 óra. a) Algebra: Kombinációk 
tana. Binomiális tétel. Az algebra ismétlése, b) Geometria. A gömb
háromszögtan cosinus-tétele. Két földi hely távolságának meghatározása. 
A geometria ismétlése. Havonként iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyvek : 
Arany-Szíjártó : Algebra I—II. Ábel-Lévay-Polikeit: Mértan I—II. Lutter N. 
Szorszámi táblák. T anár: Eltscher Simon.

9. Természettan. Hetenként 4 óra. Hőtan. Mágnesség. Elektro
mosság. Kozmográfia. A hetedik osztálybeli anyag ismétlése. Tankönyv: 
Makay I . : Fizika. T anár: Eltscher Simon.

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

11. G örögpótló rajz. Hetenként 2 óra. Fejrajzolás különböző 
technikával nevesebb lapminták után. Aktrajzok. Színes felvételek tér-
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méSzet után, madarak, fegyverek, termések, lepkék ; használati tárgyakból 
összeállított csendéletek. T anár: K ozák István.

12. Testgyakorlás. Hetenként 2 óra. Mint a VII. osztályban.

bj R e n d k í v ü l i  t a n t á r g y a k .

1. Szabadkézi rajz. Kézügyesítő gyakorlatok, ékítményes rajz és 
festés. Egyszerűbb testeknek természet után való rajzolása. A vázolás 
módja, összetett ékítmények, dekorativ rajzok festése. Felvételek termé
szet után. Virág- és tájképfestés, aquarellek. Vázlatkönyvben való fel
vételek természet után. A növendékek (összesen 60) heti 4 órában, 2 
csoportban vettek részt a rajzórákon. Tanár: Kozák István.

2. Gyorsírás. Gabelsberger-Markovits rendszerű gyorsírás. Az V. 
osztályból tanulták 3-an. írás és olvasási gyakorlatok a levelező gyors
írásban.

c)  M a g y a r  í r á s b e l i  d o l g o z a t o k .

V. osztály. Hunyadi János mint hadvezér. (Olvasmány alapján.) 
A tudomány drága kincs. (Érvelés.) Mire int bennünket az ősz hervadása ? 
(Zárthelyi dóig ) Zrínyi a költő jellemzése. A magyar történelem tanulása 
érdekes és fontos. Ora et labora. (Érvelés.) Mitől függ a tanúvallomások 
értéke? Felköszöntő beszéd az igazgató úr nevenapján. Toldi Miklós és 
Coriolanus. (Párhuzam.)

VI. osztály. A költészet és a többi művészetek. Szívet cseréljen 
az, aki hazát cserél. Berzsenyi Dániel „Fohászkodás“ c. költeményének 
méltatása. Petőfi életének rövid foglalata. Kisfaludy Károly Mohács c. 
elégiájának méltatása. A ballada és a románc. A Zrinyiász szerkezete.

VII. osztály. Ösmondáink történeti alapja és irodalmi jelentősége. 
A Kőnigsbergi Töredék fejtegetése. A protestántizmus és a magyar iro
dalom. Tinódi Lantos Sebestyén irodalmi munkásságának fontossága. 
Zrínyi és Gyöngyösi. A XVI. század irodalmi termékeinek hatása az 
utókorra. Bessenyei György működésének egyetemes jelentősége.

VIII. osztály. Kik voltak az írókon kivül a magyar irodalom fej
lődésének előmozdítói a XIX. század első felében? Főbb jellemek Katona 
Bánk-bánjában. Az Athenaeum-kör kritikai iránya, Eötvös József br. A 
falu jegyzője c. regényének irányzatossága s jellemei. Tompa allegóriái 
költői és ház ifias szempontból. Széchenyi és Kossuth. Harag és gyűlölet. 
(Lélektani párhuzam.)



V I.

Évi jelentés.
Tanulók felvétele. A tanév kezdete.

Az a tolongás, mely évek óta volt észlelhető a főgimná
zium első osztályába való felvételnél, ez idén lényegesen alább 
szállott. A szülők egyrésze, gyermekeik hajlamainak s tehet
ségeinek józan megfigyelése alapján, a ján la tunkra  is, szívesen 
kereste fel azt az iskolát, ahol fiaik a jövő élethivatásra keve
sebb fáradsággal készülhetnek elő és számos téren ugyanazon 
eredményt érhetik el s ugyanazon előnyben í'észesülhetnek, 
mint a gimnáziumi, latinnal nehezbbített osztályok látogatása 
után. Ez év elején már nem vált szükségessé a nagyobb 
számból való selectio; az első osztályba jelentkezettek kevés 
kivétellel csaknem mindnyájan felvétettek.

Az I—II. osztályokba június hó 30. és július hó 1—2-ik 
napjain vettük fel a tanúlókat; a többi, III—VIII. osztályok 
növendékei szeptember hó első három napjain vétettek fel. 
A felvételt megelőzőleg augusztus hó 30. és 31-ik napjain a 
ja v ító , pó tló  s egyes esetekben a polgári iskolából átlépők
nél a tantervek között fennálló kü lönbözeti, k iegészítő  
vizsgálatokat tartottuk meg.

Az év kezdetén felvett tanúlók száma 461 ; ezek között 
nyilvános 441, magán 20; ezen létszám részint a katonai 
intézetbe jelentkezett, nálunk előjegyzett s ott fel nem vett 
ifjaknak bevonásával, részint a rendes időn túl elfogadható 
indokok alapján jelentkező ifjakból való növekedéssel
495-re emelkedett; nyilvános 455, magán 40 tanúló.

A tanévet szeptember hó 4-én d. e. 9 órakor nyitottuk 
meg. Az egek Urát, az ő  szent Lelkét hívtuk le hozzánk 
segítségül, aki nélkül eleped a mi lelkünk, mint a szomjuhozó
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szarvas eleped hűvös kútfő nélkül! Buzgó éneklésben és imád
kozásban emelkedtek fel szíveink az Úrhoz! Igazgatónak az 
ifjúsághoz intézett alkalmi beszéde után az iskola törvényei 
olvastattak fel és magyaráztattak meg. Azután az ifjúság osz
tályaiba vonult, hol a vezető tanárok részletes utasításait hall
gatta meg s az órarendet vette át. Délután már a rendes 
tanítás vette kezdetét.

Tanári kar. Alakulás. Értekezletek.
M egalakúlás. Testben és lélekben felüdülve jött össze 

a tanártestület augusztus 30-án az első értekezletre. A tanév 
elején felmerülő teendők elintézése felől még az évzáró érte
kezlet intézkedett. Az új iskolai évben jegyzőül ismét Zimmer
mann Rezső választatott meg, a „Bessenyei“ magyar önképző
kör elnökéül Porubszky Pál (kezdettől fogva elnök), a szertárak 
őrei és egyéb ifjúsági egyesületek vezetői a régiek maradtak. 
Ez irányban azonban változást hozott létre az, hogy Szlaboczky 
Imre tanár nyugalomba vonúlván. a Daloskor és megalakú- 
landó Zenekör elnökéül Radó Endrét, a távozó kartárs 
utódját, jelölte a kar. Meghatároztuk a rendes havi értekezletek 
idejét, ugyancsak minden hó első csütörtök délutánjára tűz
vén azt ki; míg az írásbeli dolgozatok idejének arányos és az 
ifjúságot meg nem terhelő elosztására és pedig tárgyak és 
egyes osztályok szerint való elosztására, szept. hó 22-ik napját 
tűztük ki.

A tanártestületben k ö v e tk e z ő  vá lto zás  állott e lő : Ka- 
m e n ic zk y  A ndrás  helyettes tanár, ki működésében dicséretes 
eredményeket ért el, a tanév végén önként megválván állásától, 
helyette B ogár Is tv á n  tanárjelöltet választotta meg a kor
mányzó tanács július 2-án tartott ülésében. A tornatanári 
állásra is, mely a lefolyt évben csak ideiglenes minőségben 
töltetett be, a pályázat kiírását rendelte el a tanács, mely
nek lejárása után a július hó 10-ik napján tartott tanácsülés
ben Vári Sándor  (békési születésű s illetőségű) főgimnáziumi 
képesítéssel bíró tornatanár lett egyelőre ideiglenes minőségben 
megválasztva.
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Az intézetnek kipróbált hűségű, derék, becsületes veterán 
munkása vált meg e tanév végével 36 éven át elfoglalt tanári 
állásától. S z la b o c zk y  Imre, a természetrajz és földrajz tanára, 
nyugalomba vonúlt. A tanácshoz intézett beadványában így 
szól: „Nem volt könnyű ezen elhatározásom, mert nagyjelen
tőségű és életbe vágó lépés az, megválni ily hosszú időn át 
elfoglalt és kedvelt munkatértől, megválni szeretett munkatár
saktól és elöljáróktól, kiknek részéről évtizedek folyása alatt 
csak rokonszenvet, támogatást, figyelmes gyöngédséget és a 
legjobb indulatot volt alkalmam mindenkor tapasztalni. De bár
mily nehezen, mégis meg kellett tennem, mert az idő felettem 
sem repült el nyomtalanul és bizony megfogyatkoztak az erők, 
melyek a tanári magasztos hivatás sikeres betöltéséhez meg
kívántainak.“

A kormányzó tanács megilletődéssel hallgatta meg S zla 
boczky Im rén ek , a tanártestület és az ifjúság szeretett, őszinte 
barátjának a tanácshoz benyújtott lemondó kérelmében foglalt 
búcsúzó szavait. Figyelembe véve a komoly elhatározást, a 36 
évi működést, nem zárkózik el kérelme elől. „De m időn  
kérését te ljes ítve  a lem ondást tudom ásu l veszi, nem  
m u la sz th a tja  el, hogy há lás e lism erését k i  ne fe jezze  
azért a le lk e s  és odaadó m űködésért, m e lye t oly hosszú  
időn á t in té ze tü n k  ifjú ságának  nevelése érdekében k i
fejtett. E lévü lhe te tlen  érdem eit a korm ányzó  ta n á cs  
köszöneté m e lle tt őrizze m eg e jegyzőkönyv , az igaz  
harcosnak p ed ig  hosszú nyuga lm as éveke t s  azokban  
igaz boldogságot adjon a m inden  jó k  adója .“

Szlaboczky Imrétől augusztus hó 30-ik napján tartott érte
kezleten vett búcsút az egész testület nevében az igazgató, 
kérve őt arra, hogy tekintse magát ezután is, holta napjáig, 
ezen testület tagjának s a kölcsönös szeretet melege hassa 
át szívét mindnyájunknak.

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr folyó évi 
július hó 28-án kelt 83395. számú leiratában Szlaboczky Imrét 
nyugdíjazta s illetményeit 1908. évi szeptember hó 1-ső napjá
tól tette folyóvá.

4



50

Helyére a kormányzó tanács július 2-án, majd 10-én kelt 
elhatározásával R adó E ndre  okleveles szaktanárt ajánlotta 
kinevezésre a nagymélt. kultuszminiszternek. A nagymáit. 
vallás- és közoktatási miniszter 89824. sz. a. 1908. szept. 24-én 
kelt leiratában őt intézetünkhöz egyelőre ideiglenes minőségben, 
de rendes tanári illetményekkel, kinevezte.

Ugyancsak ez évben nyert első ízben a'kalmazást a tanár- 
testület kebelében Sim kó Gyula, gyakorló tanárjelölt is, ki 
intézetünknek a múltban szorgalmas, kiváló tanítványa volt, 
s ez év folyamán ugyanolyan tanítónak bizonyult.

Az izraelita hitközség elöljárósága vallástanítókul Fábián 
Ferenc h. igazgató-tanítót és Fényes Ármin tanítót alkalmazta.

A távozók fogadják búcsú-jobbunkat, a belépő kartársakat 
szeretette] üdvözlöm.

A tanári karban előforduló változást, fájdalom, a 
fentebbi adatok elősorolása még nem meríti ki. M észáros 
Ferencet, mindnyájunk szeretett kaitársát, az odaadó szor
galmú, ügybuzgó tanárt, az ifjúság melegkeblü barátját, a 
gyilkos kór 1908. évi december 20-án este 10 órakor döntötte 
le; mígnem 1909. január hó 4-én reggel 8 órakor nemes lelke 
az égiekhez tért meg. Erről más helyen emlékezünk meg 
részletesen.

Tanóráit január hó folyamán B e re g i Ernő és N agyvá thy  
Ferenc J ó zse f  urak, a helybeli polgári fiúiskola tanárai, mint 
szaktanárok látták el, s nehány órában L effler B éla  tanárjelölt, 
a báró Eötvös József collegium tagja, segédkezett. A tisztelt 
kartársak igaz hálára köteleztek minket, akik minden anyagi 
érdek nélkül, tisztán kartársi együttérzés által vezéreltetve, 
jöttek el hívásunkra segítségünkre. Fogadják ezúton is köszö
netemel !

Az elhúnyt kartárs helyére S z a la y  Sándor okleveles 
középisk. tanárt s a kolozsvári tud. egyetemi fizikatanszék első 
assistensét hívta meg a kormányzó tanács rendes tanárul, bár 
egyelőre ideiglenesen, a folyó tanév végéig, ki a meghívást el
fogadva, tanszékét február hó 1-én foglalta el.

Mind a két rendes tanszékre megválasztott r. tanár 
állandósítását e folyó tanév végével biztosan remélhetjük.
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A tápintézeti felügyelettel január 1-től M oravszky Ferenc  
tanár bízatott meg a tanács által; a filléregylet vezetését pedig 
E ltscher Sim on  kartársra bízta a testület; ugyanő vette át 
a fizikai szertár felett való felügyeletet is.

A tanártestület a lefolyt év folyamán 31 értekezletben 
intézte el az iskola beléletére vonatkozó ügyeket. A rendes 
folyó ügyeken kívül, melyek minden esztendőben előfordulnak, 
ez évben különösen u. n. oszta tlan  ta n ítá s  kérdésével 
foglalkozott behatóan; állást ezideig még nem foglalt, a kér
dést napirenden tartja.

A vallásos és hazafias érzés ápolása. Ünnepélyek.
Soha annyira nem láttuk szükségét annak, hogy az ifjúság 

fogékony szívébe a vallás-erkölcsi igazságokat beplántáljuk, s 
egyéni életünkkel is a nemes érzelmeket, az emberszeretetet, 
tiszta erkölcsi eszméket képviseljük, mint épen ebben az anya
gias irányú korban. Rossz példák gyakori látása a társadalom
ban, az egyházak iránt való elhidegülés itt-ott a családban, 
megfertőztető és lelketírtó h írek  kiszínezése a sajtóban, por
nografikus iratok özöne mindenfelé, melyekhez olcsó pénzen 
hozzájutni segítik a kapzsi emberek a kíváncsi ifjúságot, mind
megannyi forrásaivá kezdenek lenni a ferde irányú fejlődésnek, 
az erkölcsi romlásnak, a korai életuntságnak. Mindezek látása 
kétszeres kötelességet ró mireánk, hogy egyrészről a jóban 
erősítsük, építsük a zsenge szíveket, másrészről megóvjuk őket 
a számos, kívülről fenyegető veszélyektől, bűnöktől.

Nem is múlaszt el a tanártestület egyetlen alkalmat sem, 
melyben az ifjúság jellemét a szép, jó és nemes eszmék által 
fejlesztheti, s arra törekszik, hogy bármely tudomány körén 
belül kifejezésre juttassa az Isten iránt való alázatos tiszteletet 
és az életre szükséges erényszeretetet. A mindennapi tanítás 
kezdete imádság, vége szintén hálaadás. Minden, bármely 
vallásfelekezethez tartozó tanúlótól megköveteljük, hogy a saját 
templomában az egyházhívek ájtatoskodásában részt vegyen; 
az evang. tanúlók vasárnapokon a tanárok kísérete mellett 
járnak el a magyar istenitiszteletre ősszel és tavasszal; míg a 
téli hideg idején a vallástanár épületes egyházi beszédeit hall-
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gatva, a díszteremben dicsérik az Urat, buzgó énekléssel és 
imádsággal. Az egyházi éneket szakképzett tanító oktatja heti 
két órában, főleg az alsó négy osztályban. Súlyt helyezünk 
arra, hogy az ifjúsági könyvtár szintén erkölcsnemesítő olvas
mányokkal lássa el az egcsz ifjúságot; a magyar dolgozatok 
tárgya is gyakran nyújt alkalmat a vallás-erkölcsi eszmék el- 
merűlésébe s a mindennapi élet zaján való felülemelkedésére. 
Az evang. tanúlók az Úrnak szent vacsorájához május hó 16-án 
járúllak a tanártestülettel egyetemben.

A vallásos érzéssel karöltve jár a hazafias eszmék ápolása 
is. A haza szeretete szent kötelesség; érette élni, munkás, be
csületes, tiszta jellemes élettel, érette, ha kell, meghalni 
tudni, minden igaz magyar ember élethivatása, komoly feladata.

Mindezen eszmék, érzelmek terjesztésére, ébrentartására, sőt 
fokozására igen alkalmasak az évközben előfordúló iskolai 
ünnepek. Ezeknek sora

1. A tanév  m eg n y itá sá va l kezdődik. Az Úr szent lelké
nek segítségül hívása, az Úr megsegítő kegyelméért való alázatos 
könyörgés és a kötelesség hű teljesítésére, egymást megbecsülő 
testvérszeretetre való buzdítás képezi rendesen magvát, irányító 
eszméjét az év ünnepélyes megnyitásának.

°2. Nemzetünk dicső emlékű mártírjai, az Aradon k ivég 
z e t t  hős vérta n ú k  h a lá lá n a k  gyászos évfordúlóján, október 
hó 6-án, a protestáns ifjúság rendesen részt vesz az evang. 
templomban tartott gyász-istentiszteleten. Azért emelem ki ezt, 
hogy „prot. ifjúság“, mert. még ilyen hazafias ünnep alkal
mából se kívánjuk azt, hogy más vallásfelekezethez tarlozók 
kényszerűségből lépjék át a mi templomunk küszöbét. Ha mi 
magunk valljuk és követjük a le lk iism e re t szabadságát, 
ugyanazt tiszteletben kell tartanunk másokkal szemben is!

3. A reformáció emlékünnepét október hó 31-én ez évben 
is áhítatos buzgósággal ültük meg. A kormányzó tanács, sőt 
az ifjúságot szerető tanügy barát ok is, képviselve voltak ez 
ünnepen

Az ünnep sorrendje ez volt:
1. „Dicsérjük az Urat“, Klopstocktól- Énekli a főgimn. daloskor.
2. Az elveszett frigyláda, Gsengey Gusztávtól. Szavalja: Valen 

József VIII. o. t.
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3. Ünnepi beszéd. T artja: Porubszky, Pál főgimn. tanár.
4. Erős vár a mi Istenünk, közének.
5. „Az 1859. évi pátens és Nyíregyháza“. Irta : Novák Jenő VIII. o. t.
6. Az agg prédikátor, Kozma Andortól. Szavalja: Budaházy M. 

VII. o. t.
7. Ima. Haydntól. Énekli a főgimn. daloskor.
Az ünnepélyt az igazgató záró szavai fejezték be.
Porubszky Pál tanárnak ez alkalommal elmondott ünnepi 

beszéde a következő :

Kedves Ifjúság!
Október 31-ike szorosabb értelemben a protestáns világ ünnepe. 

Ünnepeljük Luther Mártonnak 1517-ben Wittenberg városában történt 
fellépését, ki tudományával írásban kárhoztatta a keresztyén egyházba 
bejutott visszaéléseket, amik teljesen ellenkeztek Krisztus urunk igaz 
tanításával. A vártemplom ajtajára kiszegezett 95 tétel volt az első 
lökése annak a nagy földindulásnak, mely lerombolta a régi bálvány
isteneket ; csak egy maradt utána épségben: az örök, igaz szentháromság 
egy Isten.

Vallási értelemben tehát a protestánsok ünnepe október 31. De ha 
általánosabb szempontokat veszünk tekintetbe, akkor ez az ünnep más 
vallásuaké is lehet, azoké t. i., akik bármi felekezethez tartozzanak, lel
kűkből szeretik a szabadságot, a testvériséget, akik büszkék nemzetükre- 
nemzetük nyelvére és irodalmára.

A középkor sötét századai vakhitben nevelték az emberiséget, 
béklyóba verték az emberi szellemet. Sem lelke, sem teste nem volt 
szabad a szerencsétlen halandónak. Politikailag a hűbériség láncai kötöz
ték le a jobbágyot földesurához, a papot püspökéhez, a földesurat her
cegéhez vagy királyához, a püspököt, érseket a római pápához. Igaz, a 
keresztyénség igy is nagy dolgokat művelt a civilizációban: Európa 
barbár népeit megszelídítette, felfogásában, erkölcseiben emberiebbé 
tette s a keresztyén műveltséget elfogadtatta velők. Ámde midőn az 
egyház már magáénak vallhatta egész Európát, akkor megfeledkezett 
hivatásáról. Elfelejtette, hogy az emberi szellem és kedély folyton 
működő és fejlődő orgánum, melyet a maga munkásában legfölebb irá
nyítani, de meggátolni nem szabad, mert nem is lehet. És midőn Európa 
népei hitbeli meggyőződésüket és hűségüket a római keresztyén egyházhoz 
bebizonyították a keresztes háborúk századokig tartó óriási véráldozatá
val, s midőn úgy érezték, hogy sem e véráldozatok, sem az itthon ma
radottak aszketikus élete, vakbuzgalma nem javította meg az emberiség 
sorsát, s midőn látta az egyház, hogy a keresztyén népek a vallás 
mellett a tudomány, művészet és nemzeti műveltség fejlődésében és 
fölvirágoztatásában látják jövendő boldogulásukat: akkor az egyháznak,
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ha hivatása magaslatán áll vala, nem lett volna szabad gátat vetni az 
emberi szellem fejlődésének. Pedig az egyház ezt akarta, mert tudta, 
hogy a szellem szabad fejlődésével megszűnik majd az a korlátlan ha
talom is, melyet eddig gyakorolt a népek fölött. S valamint a középkor 
derekán a hatalomért élethalál-harcot folytatott a császársággal, úgy a 
XIV. századtól a fejlődő emberi szellemmel vette föl a baljóslatú küz
delmet. De hiábavaló volt a harc. A szellem megértette már az ő szabad 
voltát s hasztalan volt az egyháznak minden üldözése; épen az ő tagjai 
voltak azok, kik a theologia, bölcselet és természettudományok utján 
ütöttek egy-egy rést az egyház tekintélyén.

A kinpad és máglya sok ideig te tt hasznos szolgálatot. Egy Valdus 
Péter, egy Huss, egy Wikliff, egy Kopernikus, egy Gallilei és még számos 
vértanúja a szabad gondolkodásnak és tudománynak sínylette a penészes 
börtönt, vagy végezte nemes életét máglyán vagy vérpadon; de eszméik 
nem haltak meg velők. Haláluk ezer és millió új hívet teremtett esz
méiknek. A renaissance ragyogó költészete és képzőművészete e szellem 
hajtása, s azért tökéletes, mert szabadabban virágozhatott; a tudomány 
csak titokban ereszthette sápadt leveleit. De végre megjött erre is az 
éltető napsugár.

Mert midőn az egyház saját legbelsőbb híveinek, legtekintélyesebb 
világi és egyházi nagyjainak zaklató felhívására sem hallgatott, s tartóz
kodott a kor kívánalmaihoz mért reformok behozatalától: végre is meg
érett az idő arra, hogy a szabad szellem bátran és biztosan hallassa 
hangját, odadörögvén az elnyomónak, hogy íme itt vagyok, gyere, győzz 
le az örök tudománynak, a bibliának szavaival s akkor híved leszek 
újból örökre; de ha ezt nem bírod, akkor cselekedjél te is a biblia 
szerint; mert a biblia nem a hatalmat és uralkodást, hanem az aláza
tosságot és testvériséget, nem a szolgaságot, hanem a szabadságot, nem 
a sötétséget, hanem a világosságot h ird e ti; te pedig már századok óta 
megfeledkeztél nagy hivatásodról s csak a hatalmat és uralkodást gya
koroltad, a szolgaságot és sötétséget terjesztetted.

A Luther hangja volt ez, az ő ajkáról repült világgá a szabad szó 
1517-ben, október 31-én. S ki nem tudja, aki csak hézagosán is ismeri 
a történelem lapjait, hogy Luther fellépésével szabadul fel a szellem 
a skolasztika járma aló l: az ő fellépésével veszi kezdetét a szabad 
gondolkodás, az új bölcselet; az újkor nagy elméi állnak elő, kik már 
nemcsak gondolati, hanem az általános emberi szabadságot hirdetik, 
melyet végre századokig tartó forradalmak árán sikerült kivívni Európa 
népeinek.

Luther volt az első győzelmes hirdetője az ember lelki szabadsá
gának. És ha mi szeretjük a szabadságot, s van-e ember, ki nem ezt 
tartaná egyik legnagyobb kincsének ? akkor lehetetlen, bármily vallá- 
suak legyünk is, hogy tisztelettel meg ne hajoljunk a Luther nagysága előtt-
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De Luther nemcsak e tekintetben érdemli meg mindnyájunk tisz
teletét. Nem kisebb érdeme van neki nemzeti szempontból nemcsak a 
németeknél, de Nyugat-Európa egyéb népeinél; sőt nálunk kétszeresen is.

A reformációt szeretik némelyek úgy feltüntetni, mint amely nem
zetünket két ellenséges pártra szakította. Hát vájjon 1527-ben, midőn a 
kettős királyválasztás történt, nem-e a szó legszorosabb értelmében két 
pártra volt szakadva a nemzet. A reformáció kettészakadt nemzetet 
talált itt, s hogy e szomorú állapotában végleg idegen járomba nem 
került Magyarország, azt nagyrészt a protestantizmusnak, a reformációnak 
köszönheti. A XVII. századnak s a XVIII. század elejének szomorúan 
dicsőséges szabadságharcai igazolják, mit tett a hazáért a reformáció. 
Tudni kell ugyanis elsősorban, hogy az antireformáció nem csupán a 
katholicizmus harca volt a protestantizmus ellen, hanem, különösen ha
zánkban, az abszolutizmus harca is az alkotmányos Magyarország ellen. 
S kik voltak azok, kik a vallás szabadságával együtt a haza alkotmányát 
is fegyverrel, dicsőséges fegyverrel védelmezték. Csak neveket említek, 
kedves ifjúság! Bocskay, Bethlen három ízben, Rákóczi György, Tököli 
Imre. Mind protestáns fejedelmi nevek, melyekhez a XVII. században 
hazánknak dicsőséges szabadságharcai fűződnek. Ha ők nincsenek, kérdés, 
hova jutott volna szegény hazánk oly fanatikus és zsarnokságra hajló 
uralkodók alatt, mint ama kor királyai voltak, különösen Rudolf, II. 
Ferdinand, I. Lipót. S hogy van az, hogy I. Lipót uralma alatt már 
nemcsak protestánsok, hanem katholikus főurak is vérzenek a nemzet 
szabadságáért, végre pedig a nagy II. Rákóczi Ferenc, ki szintén buzgó 
katholikus már, veszi kezébe a kardot s vezeti szabadságáért nemzetét 
a küzdelembe? Azért van ez, kedves ifjúság, mert ők is belátták, hogy 
a reformáció hívei a legszentebb harcot folytatják hazánk érdekében, 
belátták, hogy ily honfitársakat nem üldözni kell, mint azt a hatalom 
teve, hanem velők kezet fogva hazánkat kell megmenteniük a leggalá- 
dabb ellenségtől, az idegen uralomtól.

íme a nemzeti politika érdekében ily szolgálatot tett hazánknak a 
reformáció.

De még ez nem utolsó, kedves ifjúság! Nemzeti nyelvünknek, 
nemzeti irodalmunknak ép oly nagy szolgálatot tett a reformáció, mint 
nemzeti szabadságunknak.

Nyelvében él a nemzet. Ez örök igazság marad, mig nemzetek 
lesznek a földön. Ámde a XVI. század előtt nem ismerték ez igazságot. 
Az emberek imádkoztak magyarul, beszéltek, tanácskoztak magyarul, de 
ha valamit írtak, azt latinul írták fel. Hát akkor latinul jobban tudtak 
a magyarok, mint magyarul? Nem úgy van. Hanem az az igaz, hogy 
írni csak kevesen tudtak; többnyire csak papok és szerzetesek; és latin 
évén az egyház nyelve, latin lett az irodalom nyelve is. Ez az oka 

aztán, hogy a XVI. századig csak elvétve itt-ott maradt fenn valami 
irodalmi mű.
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A reformáció behozta az anyanyelven való istentiszteletet, lefor
dította a bibliát, írt énekes és imakönyveket; iskolában tanította a népet 
írni-olvasni, ehhez könyveket nyomatott; mindezzel aztán magára vonta 
a katholikus papság figyelmét is, kik szintén hasonló munkássághoz fog
tak, s már nem egészen egy század múlva oly hatalmas irodalmi élet 
fejlődött ki hazánkban, hogy a XVII. századot irodalmunk első virágzási 
korának is szokás nevezni.

Ma is dicsőségesen zengő édes magyar nyelvünknek a reformációt 
mondhatjuk bölcsőjének. Ki tudja, hol volna még az éji homályban 
mostani gazdag irodalmunk, ha a reformáció áldásos munkája, buzgó 
terjesztői nem pallérozzák hűséggel, szorgalommal az ő szomorú sor
sukban is.

íme, kedves ifjúság, mily sok jóban részesítette az emberiséget és 
hazánkat a reformáció! Csak amiket én említettem: örökre szabaddá 
tette a gondolatot s a lelkiismeretet; hosszú küzdelemben megvédel
mezte hazánk alkotmányos és vallásszabadságát; megteremtette irodalmi 
nyelvünket s nemzeti irodalmunkat.

Leróhatjuk-e csak ezekért is örök hálánkat azzal, hogy megüljük 
évenként a reformáció ünnepét? Ez nem elég kedves ifjúság. Hálánk 
csak úgy lesz igazi, ha nemcsak emlékezünk ama nagy reformátorokra : 
Lutherre, Kálvinra és Zwinglire, hanem akkor, ha keblünkben hordjuk 
tanításaikat; ha Istent gyermeki szeretettel imádjuk, egyházunkhoz tör- 
hetlen hűséggel ragaszkodunk és honfitársainkat, ha azok jó magyarok 
és becsületesek, bármilyen vallásuak is, testvérekként keblünkre fogadjuk. 
Ezeket fogadjuk ma s talán akkor igaz emlékünnepét ültük meg a refor
mációnak. Ügy legyen!

4. Március hó 15-én igaz lelkesedéssel, őszinte hazafiúi 
érzelmekkel ünnepelt az ifjúság és tanártestület. Megjelentek az 
ifjúság ünnepén számosán a kormányzó-tanács kebeléből és a 
tanügybarátok köréből is. Egyik kiemelkedő pontját képezte a 
szép ünnepélynek az a része, midőn Martinyi József li. főgimn. 
felügyelő igaz, lelkes, gyújtó és serkentő szavak kíséretében 
adta ki a pályadíjnyertes ifjú jutalmát.

Az ünnep sorrendje a következő volt:
1. Himnusz. Énekli az ifjúsági Daloskor.
2. Nemzeti dal. Szavalja Murányi Kálmán VIII. o. t.
3. ünnepi beszéd. Tartja Schönfeld Péter VIII. o. t.
4. Talpra magyar! Énekli a Daloskor.
5. »A Kossuth Lajos emlékalapitvány« pályázat eredményének 

kihirdetése.
A tanártestületből alakult bíráló bizottság jelentését, mint már 

a tanács által is elfogadott javaslatot, felolvassa Zimmermann Rezső
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tanár; a 100 korona pályadijat kiadja Martinai József h. főgimn. 
felügyelő.

6. Részlet a megjutalmazott műből. Felolvassa a szerző, Murá
nyi Kálmán VIII. o. t.

7. Vándor madár. Ábrányi Emiltől. Szavalja Zitás Bertalan 
VII. o. t.

8. Szózat. Énekli a Daloskor.
Üdvözlő és köszönő zárószavak az igazgató részéről fejezik 

be az ünnepet.

J e l e n t é s
a K o s s u t h  L a j o s  e m l é k a l a p i t v á n y  k a m a t a i r a  h ir d e te t t  p á ly á z a t

e r e d m é n y é r ő l .

A tanártestület a folyó tanévben a Kossuth Lajos emlékalapit
vány kamataira pályázati tételül a következő feladatot tűzte k i:

Nagy Lajos alkotásai.
A tétel a VIII. osztály tanulói előtt kellő időben, a pályázati 

feltételekkel együtt kihirdettetett és megmagyaráztatott.
Célunk ez volt:
Növelni akartuk a pályázókban annak belátását, hogy Nagy 

Lajos a magyar nemzetnek sorsát minden más nemzettől függetlenül 
a legmélyebb államférfim bölcseséggel intézte; hogy azokon a nyo
mokon hozzá méltó bölcs uralkodók Magyarországot tüggetlen, 
virágzó, a szomszéd nemzetek előtt imponáló fényes állammá tehették 
volna; hogy még a beállott szomorú viszonyok között is Nagy Lajos 
alkotásai nagy erejét képezték sokáig a nemzetnek.

Tudtuk azonban azt is, hogy erre a színvonalra emelkedett 
pályamunkát nem várhatunk az önálló gondolkodásra még ki nem 
fejlődött ifjaktól. Azért csak azt kívántuk első helyre tenni, mely az 
egység, teljesség, szerkesztés és stilizálás követelményeit a mondot
takkal legjobban egyesíti.

A kitűzött határidőre három pályamunka érkezett be. Mind 
a három becsületes törekvés eredménye, ennyiben mind a három 
elismerést érdemel. Mindamellett a három között jelentékeny különb
ség van, úgy hogy az egyik elég jó, a másik jobb, a harmadik legjobb.

Elég jó a 2-ik szám alatt beérkezett, s »Nagy volt hajdan a 
magyar« jeligéjű pályamunka. A céhrendszert például igen részlete
sen ismerteti. De már ennek terjedelméhez képest többi részei, 
melyek az ősiséggel, banderiális hadrendszerrel, a rendiséggel, job
bágysággal foglalkoznak, feltűnően rövidek, úgy hogy a céhrendszer
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ismertetésében és méltatásában úgyszólván kimerült a pályázó ereje. 
Részletekben és egészben véve is rossz a szerkezete, rossz a részek 
egymásutánjának megállapítása, nincsen az egészei összefoglaló 
főszempontja, és a részleteknek nincsen belső kapcsolatuk. Egyoldalú, 
s több kérdést, mely a tárgyhoz tartozik, egészen mellőz. Jellemzik 
a hosszú címek és rövid fejezetek. Stilusa is kissé gyakorlatlan.

Jobb ennél a 3-ik szám alatt beérkezett és »Minden ország 
támasza, talpköve a tiszta erkölcs« jeligével ellátott pályamunka. Sor
ban tárgyalja az ősiséget, a kilencedet és szabad költözködési jogot; 
az adóügyet és igazságszolgáltatást; a banderiális hadszervezetet; 
ipari céheket és kereskedelmet; művészetet, tudományt, irodalmat. 
Ennek elég jó a külső szerkezete, a benne közlött ismeretanyag 
felöleli jobban az előzőnél a kérdés részleteit. De stilusa lapos és 
pongyola. Rendkívül hosszú a bevezetése, s másutt is néhol bőbe
szédű, a művészetek tárgyalásánál meg épen sok a száraz és élettelen 
adat. Legsikerültebb a befejezése, mely minden részlete, sőt a másik 
két pályamunka fölött is kiválik.

Mind a három közt legjobb az 1. sz. »A haza minden előtt« 
jeligével ellátott pályamunka. Első része a belpolitikai alkotásokat, 
második része a Nagy Lajos hóditó politikájának eredményeit tárja 
elénk. A belpolitikai alkotások az ősiséget, a szent korona tanát, 
banderiális hadrendszert, a jobbágyságot, a vármegyei intézmény 
jelentőségét, az igazságszolgáltatást; a városokat, céheket, ipart, ke
reskedelmet; a vallásos intézményeket, művészeteket, tudományt, 
irodalmat tárgyalják. A külpolitikai akciók között Dalmácia meghódí
tása, a balkáni törekvések s a lengyel unió domborodnak ki. Látni
való, hogy ez a pályamunka a legtöbb oldalú, az anyag feldolgozá
sában legteljesebb. Sőt e tekintetben túlzásba is megyen, mikor a 
veszendőbe ment hódítások ismertetését részletezi. A részletekben 
legtökéletesebb a szent korona tanának és az igazságszolgáltatásnak 
fejtegetése. Szerkezete átgondolt és egységes alapeszméjü. Stílusa 
fejlett, előadása folyékony, tehát minden, a pályázattól várható fel
tétel tekintetében legkiválóbb értékű.

A bizottság ennélfogva azt javasolja, hogy ennek az 1. sz. »A 
haza minden előtt« jeligével ellátott pályam űnek adassák a jutalom. 
A 3. sz. »Minden ország támasza, talpköve a tiszta erkölcs« jeligéjű 
pályamunka a bizottság véleménye szerint méltó a nyilvános meg
dicsérésre.

A tanártestület a bizottság jelentését mindenben magáévá tévén, 
mint a tanártestület javaslatát elfogadás végett a kormányzó tanács 
elé terjeszti.

A főgimnázium kormányzó tanácsa 1909. március 12-én tartott 
ülésében a bizottság és a tanártestület jelentését elfogadta. A jeligés
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levélkék felbontása után kitűnt, hogy a pályanyertes mű szerzője 
Murányi Kálmán VIII. osztályú tanuló, ki az alapítvány egyéb fel
tételeinek is megfelel. A megdicsért pályamű szerzője pedig Kovács 
Dezső VIII. oszt. tanuló. Ezek után a kormányzó tanács a jutalmat 
Murányi Kálmánnak odaítélte. *

A Bessenyei magyar önképző-kör állal március 15-re hir
detett pályázat eredményeként az ünnepi beszédért Schőnfeld 
Péter 30 koronát nyert.

Az ifjúság ünnepe délelőlt folyt le. Délután pedig a város 
által a Korona vendéglő nagytermében a város közönsége 
állal rendezett ünnepélyre vonúlt ki a tanári kar és a felső 
os tályok ifjúsága.

5. Főgimnáziumunk felső osztályainak ifjúsága az idén is, 
a múlt hagyományaihoz híven, a tanártestület engedőimével és 
felügyelete alatt a városi színházban és folytatólagosan a Korona 
szálló dísztermében E ste t  rendezett, amelynek úgy erkölcsi, 
mint anyagi sikerét illetőleg, az elismerés Poruhszky Pál és 
Zimmermann Rezső tanárokat, mint az estély sikerén a leg
nagyobb buzgósággal munkálkodó és fáradozó rendezőség veze
tőit illeti. Az estélyen városunk előkelő családjainak néhány 
fiatal nőtagja, nevezetesen: Kellner Böske, Lórencz Margit, 
Ruzsonyi Kató és Oláh Gizi úrleányok működtek közre, akik
nek szíves közreműködésükért ezen a helyen is köszönetét 
mondok. Színre került a Heidelbergi diákélet II. felvonása, mely 
előtt részint a zene- és daloskör, részint pedig Kellner Böske 
űrleány és egy magántanúlónk, Guttmann Sándor, a budapesti 
Zeneakadémia jeles növendéke működött közre, összesen 4 szám
mal. Az est műsora a következő :

1. Mozart: Ouvertüre, előadja a főgimnáziumi zenekör.
2. Normann dala, zenéjét szerzetté Santroch Alajos, előadja 

a főgimnáziumi daloskor.
3. Chopin: Barcarolle.

Thoman: Capriccio, zongorán előadja Guttmann Sándor, 
Thoman István zongoraművész tanítványa.

4. A munkácsi rab. Irta Jókai Mór, szavalja Kellner Böske k. a.
5. Liszt: Rapsodia, zongorán előadja Guttmann Sándor.
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II.
Heiöelbergi diákélet.

Irta: m e y e r - F ü r s t e r  U ilm os. F o rd íto tta : O r .  fTlárton fTtiksa.

S Z E M É L Y E K :
Károly Henrik szász örökös herceg . Kastaly László VIII. o. t.
Dr. phil. J ü t t n e r .......................................Murányi Kálmán VIII. o. t.
Lutz, fő k o m o rn y ik ................................. Porubszky András VII. o. t.
Gr. Asterberg Desler, a »Saxonia« tagja Zitás Bertalan VII. o. t.
Pilcz K á r o l y ........................................... Pivnyik Gyula VIII. o. t.
Kurth E n g e lb re c h t................................. Pollák László VIII. o. t.
Wedell lovag, a »Brussia« tagja . . . Kovács Dezső VIII. o. t.
Magyar d i á k ........................................... Barthos Tamás VI. o. t.
Rüder k o rc s m á r o s ..................................Schönfeld Péter VIII. o. t.
Rüderné, a n e j e ...................................... Lórencz Margit k. a.
Dörffelné . .................................................Oláh Gizi k. a.
K a tic a ......................................................... Ruzsonyi Kató k. a.
S ch ö lle rm ann .................................  . . Oláh György VII. o. t.
Kellermann , ........................................... Lórencz Béla VIII. o. t.
I. d i á k .....................................................Bozán Jenő VIII. o. t.

II. d i á k .....................................................Havas Andor VIII. o. t.
Egy m uzsikus............................................Hoffmann Pál VII. o. t.
Diákok, a »Saxonia«, »Brussia« és különféle egyesületek tagjai, 
továbbá cigányok. Szin: Rüder korcsmáros kerti helyisége Heidel-

bergben.
Súgó: Pataky Béla VIII. o. t.

Az iskola körén kívül álló közreműködők az Est sike
réért fogadják köszönetemet.

6. Szabolcsvármegye közönségének megkeresésére a kor
mányzó tanács által elrendelt M illen n iu m i em lék  ünnepet 
ez idén itthon ültük meg. Erre különösen azért határoztuk el 
magunkat ilyen irányban, mivel nehány nap múlva úgy is az 
országos tornaversenyre való kirándulás költségére készültünk 
igénybe venni az iskola és az ifjúság anyagi áldozatát.

Az ünnep lefolyása így történt :
1. Hazafias dal, előadja a főgimn. Daloskor.
2. »Ne féltsétek a magyart.« Irta jánossy Gusztáv, előadja: 

Dániel Miklós VII. o. t.
3. ünnepi beszéd; elmondja: Murányi Kálmán VIII. o. t.
4. »Mi a haza ?« Irta Ábrányi E m il; előadja: Zitás Bertalan 

VII. o. t.
5. Hazafias dal, előadja a főgimn. Daloskor.
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7. Az iskolai ünnepek sorát az É vzáró ünnep  fejezte 
he június hó 26-ik napján nagyszámú tanügybarát jelenlétében, 
korábban megállapított programm keretében.

*  *
•Y-

Az ifjúság előtt ünnepszámba megy a szokásos ta va sz i  
mulatság — m ajális  — megtartása. Ez június hó 3 án folyt le 
a Sóstón, hová gyalogszerrel rándultunk ki a városon keresztül 
szigorú sorrendben, díszlobogónk alatt, zenekíséret mellett; az 
erdő hűvös útján pedig csapatokra szakadozva, hazafias dalok 
éneklése közben vonúlt ki az ifjúság. A Sóstóra érve ismét 
rendben lépett a menet s körbe állva elénekelte a Szózat 
két versét. Ezután a főrendező tanár, Porubszky Pál intő, 
figyelmeztető, tanító előadása után szerte-széjjel oszlott a zöld 
lombok alatt viduló ifjúság. Napközben különféle szórakozással, 
tornagyakorlatokkal, kisebb versenyek rendezésével telt az idő; 
este felé hűvösön a kisebbek, este pedig a nagyobb tanúlók 
táncoltak.

Éjfélkor a mulató ifjúság és a nagyközönség külön vona
ton jutva be a városba, nyugalomra vonult.

Egészségi állapot Egészségtani tanszék.
a) A tanulók és tanárok egészségi állapota a lefolyt évben 

határozottan jó volt. Csak apróbb, meghűlésből eredő esetek 
miatt történt a lefolyt szigorú tél alatt gyakori mulasztás. 
Járvány semmiféle alakban sem nehezedett reánk.

Egy V. oszt. tanúló, Dékmár Károly, apja revolverével játszva 
vigyázatlanságból a jobb szeme felett golyót röpített a fejébe; 
de a helybeli Erzsébet közkórházban gondos, szakszerű orvosi 
kezelés megmentette az életnek, sőt szemét is elég jól használ
hatja a fiú. Intő példa minden irányban, hogy a szülők óva
tosabbak legyenek gyilkoló eszközeik megőrzésében, a fiúk 
pedig ne nyúljanak olyan dolgokhoz, amelyeknek kezeléséhez 
nem értenek.
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Az iskolaorvos a tanúlók szénáéit október 1-én vizsgálta 
meg; a második szemvizsgálat ápril hóban folyt le Dr. Saáry 
Sándor városi s újból felkért főgimnáziumi orvos teljesítette e 
vizsgálatot. Egyetlen VIII. oszt. ifjúnak kellett még az első 
félév folyamán egyptomi szembetegsége (trachomája) miatt az 
iskolát elhagynia.

Az ifjúság egészségének emelésére jótékony hatású az, 
hogy minden óra végén 10 percnyi ideje van a tágas, pormen
tes s most már fával körülűltetett iskolaudvaron a maga 
módja szerint felüdülni, mialatt a tantermek szellőztetése tör
ténik, úgy, hogy tiszta levegőjű teremben folyik a tanúlás tovább 
az évnek minden időszakában.

b) Egyházkerületünk mélt. püspöke még 1908. évi márc. 
hó 11-én 900. sz. a. kelt leiratában arra hívta fel iskolánk 
kormányzatát, hogy az egészségtan-tanári tanszék felállítása 
iránt intézkedjék. Az igazgató ötven, többnyire protestáns taninté
zetet keresett meg arra nézve, hogy az egészségtan tanításának 
gyakorlati eredményéről és üdvös voltáról a szakemberek köz
vetlen értesítéseiből szerezzen tudomást; a begyűlt adatok alap
ján tette meg jelentését a kormányzó-tanácsnak ugyanez évi 
május hó 29-én tartott ülésében (10 p ). Ezen jelentés alapján 
a kormányzó-tanács határozatilag kimondta, hogy „az egészségtan
tanári tanszéknek az iskola-orvosi állással egyesítendő szervezé
sét szükségesnek és üdvös tartja s az e címen szükségessé váló 
összeget a jövő évtől kezdve költségvetésünkbe beilleszteni haj
landó. Az erre vonatkozó intézkedések megtétele előtt azonban, 
különös tekintettel és figyelemmel azon érdem ekre, melyeket 
iskola-orvosi minőségben főgimnáziumunknál hosszabb idő óta 
dr. Saáry  Sándor  városi orvos úr szerzett, s ennek alapján 
azon bizalom ra, mellyel az ő személye iránt viseltetünk: 
arra kérte őt fel a tanács, hogy amennyiben az egészségtan
tanári tanszék betöltése a törvény értelmében megfelelő okleve 
let igényel, tegye lehetővé, hogy ezen tanszéket a kö zó h a jn a k  
m egfelelőleg  ő töltse be s elhatározásáról a kormányzó-tanácsot 
értesítse.“

Dr. Saáry Sándor iskolaorvos sokoldalú elfoglaltsága miatt 
ez állást elfogadni nem volt hajlandó.
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Az iskola-orvos — egészségtan-tanári állásra a kor
mányzó-tanács 1908. évi augusztus 28-án írta ki a pályázatot. 
Ez állást elfoglaló orvos feladata, a főgimnáziumi ifjúság
nak lakás- és egészség szempontjából val 't gondozása, a mú- 
lasztó tanúlóknak az igazgató felhívására a bejelentés napján 
való meglátogatása, a szegénysorsú beteg tanúlók ingyen gyógy
kezelése s végül a VII. -  VIII. osztályban, heti 1 — 1 órában az 
Egészségtan tanítása. Megkívánja a tanács, hogy az alkalma
zott orvosnak iskolaorvosi képesítés birtokában kell lennie, ennek 
hiányában a képesítést egy éven belül kell megszereznie.

Amennyiben pedig ezen üdvös állás szervezésének költsége 
egyezer koronával terheli meg az iskola pénztárát, a tanács 
utasította az igazgatót, hogy „egészségügyi illeték“ címen min
den tanúlótól félévenként egy-egy koronát szedjen be, felhatal
mazván őt arra, hogy a tandíj elengedésben részesülteknek, 
ugyancsak a teljesen szegényeknek ezen illetéket a felvétel al
kalmával elengedhesse.

Az állásra a pályázók közül a tanács október hó 1-én 
tartott ülésében dr. Szilvási Gyula egyetemes orvostudort, ko
lozsvári klinikai gyakornokot ajánlotta első helyen a pártfogó- 
ság figyelmébe megválasztás végett. A főgimnázium pártfogósága 
Májerszky Béla egyházi felügyelő elnöklete alatt tartott ülésében 
a kijelölt 3 pályázó orvos közül, a pályázati hirdetésben foglalt 
minden követelménynek megfelelő, tehát egészségtan-tanári ok
levéllel is bíró dr. Szilvási Gyulát egyhangúlag választotta meg.

A megválasztott orvos-tanár csakugyan október hó 12-én 
meg is kezdte működését, kinek az igazgató az általa tanítandó 
ifjúságot a VII. és VIII. osztályban bemutatta, figyelmeztetvén 
őket mindazon kötelességek teljesítésére, melyek az intézet 
minden tanára iránt híven megtartandók. Az iskola-orvos még 
e napon tartott előadást külön-külön mind a két osztály ifjúsága 
előtt az egészségtanból. Az igazgató mind a két előadást meg
hallgatta. Ezután az összes tanúló-ifjúságnak osztályonként 
külön-külön szemeit megvizsgálta s már az első szereplése 
alkalmával több tanulót, szemeiknek gyöngeségére vagy saját- 
szerű voltára való tekintetből megfelelőbb helyre ü'tetni java
solta. A torna-tanitás alól felmentést kérő tanúlókat is szigorú
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szemle alá vette. Fájdalom, hogy a megválasztott iskola-orvos 
Kolozsvárt elfoglalt állása miatt nem maradhatott azonnal az 
iskola kötelékében s egy havi szabadság engedélyezése iránt 
folyamodott a kormányzó-tanácshoz, ki a kérelmet teljesítette 
Az iskola-orvos november 1-én érkezett végleg városunkba és 
kezdte meg működését körünkben.

Hogy hivatását annál könnyebben betölthesse s a segít
ségre szoruló ifjúság minél közvetlenebbül jusson közelébe: 
részére az intézet helyiségében egy hivatalos helyiséget jelöl
tünk ki s azt a legszükségesebbekkel szereltük fel

El nem mulaszthatom azonban, hogy e helyen is hálás 
köszönetét ne nyílvánítsak dr. Saáry Sándor eddigi iskola-orvos 
úr irányában, aki hat éven át igazi emberbaráti szívvel, minden 
javadalmazás nélkül látta el az iskola-orvosi teendőket. Jótetté
nek jutalmát nemes szívének nyugalmában fogja bírni, s az 
általa gyógyított ifjak örök hálájában ! Kérem őt a búcsú jelen 
pillanatában, hogy tartsa meg iskolánkat továbbra is nagybecsű 
támogatásában s mint a kormányzó-tanács tagja szolgálja sokáig 
ennek ügyét eddigi odaadó hűséggel és szeretettel!

* **
Az iskola egészségügyi ellátása a legjobb helyzetbe jutott. 

Az új iskola-orvos teljes odaadással élt hivatásának; naponta 
meg-meglátogatta a múlasztó ifjúságot s egy havi működése 
után már örvendetesen azt kellett tapasztalnunk, hogy a mu
lasztók száma 50°/o-kal csökkent, mert bizony jelentékeny ok 
nélkül senki sem mert elmaradni az iskolától, hiszen nyomban 
ott termett a szakember s a simulans-ra azonnal ráolvasott 
és nekibátorítva küldte fel a legelső alkalommal az iskola 
falai közé.

Örömünk nem tartott sokáig. Dr. Szilvási Gyula orvost 
Beszterce városában jelentékenyen magasabb díjazással vá
lasztottak meg segélyző-egyesületi orvosnak. Helyétől december 
30-án vált meg. R.övid ideig tartó együttlétünk alatt is meg
nyerte a gondozása alatt álló tanúló ifjúság ragaszkodását, bi
zalmát, és mindnyájunk tiszteletét.
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Amint az igazgató értesült az egészségtani tanszék meg- 
üresedéséről, azonnal gondoskodott az állás betöltéséről. Ugyan
csak a kolozsvári tud. egyetemen végzett s ide költözött 
gyakorló orvost, dr, D em jén Jó zse f  okleveles egészségtan
tanárt hívta meg az egészségtani tanszékre. Demjén doktor az 
állást 1909. évi január 1-én foglalta el, s március végéig híven 
teljesítette elvállalt kötelezettségét. Ekkor azonban az állással 
járó tiszt viselését magára nézve terhesnek  ösmervén fel, a 
tanácshoz előterjesztéssel élt, mely a derék orvos-tanárnak állá
sáról való lemondását tudomásul vette.

Ápril 1-től ismét dr. Saáry Sándort kérte fel a tanács a 
tanév végéig ez állás elfoglalására. A széles körben elfoglalt 
városi orvos újra bebizonyította azt, hogy mennyire szereti az 
ifjúságot, és segítségünkre jött. Ápril végén az egész ifjúság 
szemeit megvizsgálta; 30-án pedig a még másodszor be nem 
oltott tanúlókat himlő ellen oltotta be.

Az egészségtani tanszékre junius hóban írtuk ki ismét a 
pályázatot.

Tanúlók magaviseleté.
Az iskola kormányzatának az az intézkedése, mely szerint 

az idegen iskolákból bármi oknál fogva ide hozzánk bejövetelt 
kérő ifjakat csak bizonyos feltételek mellett bocsátja be az 
iskola szentélyébe, különösen a felsőbb osztályokba, feltétlenül 
jótékonyan működött közre ez évben is a mi ifjúságunk h a 
gyom ányosán  jó  sze llem én ek  megőrzésére. Régi tapasztala
tom az, hogy a legtöbb esetben az idegen nevelésű fiúk rovására 
kell feljegyeznünk minden félrelépést az érvényben lévő iskolai 
törvényektől, szabályoktól; bár rendesen a veleszületett termé
szeti hajlam, vérmérséklet, helytelen házi fegyelem is ösztökélik 
a tanúlót arra, hogy a tanítás nehéz munkáján kívül még a 
fegyelem gyakorlásával is megterheljék a tanárokat. A jó házi 
neveléssel bíró, szerény, szorgalmas, szüleit és az idősebbeket 
általában tisztelő gyermek önm agát m ind ig  megbecsüli, 
tanára it tisz te li, m in t legnagyobb jó l tevő it szereti, soha 
nem fog véteni az iskola rendje és törvényei ellen. Csak nzok-

5
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kai van bajunk, akiket az Úr nem áldott meg a jelzett tulaj
donságokkal, vagy ha eredetileg meg is áldott, a rossz példa, 
a bűnös lelkű gyermekek befolyása eltéríti őket önmaguktól, 
és megmételyezi ártatlan lelkűket. Ezt kell m eg lá tn ia  a jó 
nevelőnek, ezt kell meggátolnia és a jóra való törekvést meg
erősítenie minden tanítványában. És mi tanárok szeretetteljes 
szigorúsággal igyekszünk ez irányban teljesíteni kötelességünket. 
Ennek a következetes, éber, mindent látni és kiérezni akaró 
eljárásunknak köszönhetjük aztán, a saját megnyugvásunkra is 
azt, hogy a le fo ly t évben is a  ta n ú ló k  m agavise le té t az 
iskolai törvényeknek á lta lában  m e g fe le lő n ek  je le n th e tjü k  ki.

Ezzel korántsem azt erősítem meg, hogy ifjúságunk kifo
gásta lanu l j ó ; hanem csak azt jelzem, hogy nagyobb erkölcsi 
kihágások, mélyebben székelő romlottság jelei igen-igen ritkán 
tünedeztek fel; bár itt-ott, fájdalom, mégis fel fel bukkant 
egy-egy magában álló eset. így például: meg kellett rónom a 
harmadik osztályban nehány tanúlót azért, mert nem a művelt 
társaságban használt kifejezésekkel társalogtak egymással, de a 
melyeket az utcán, vagy talán az istálló körül hallottak és sa
játítottak el; el kellett csendesen távolítanunk egy jó család 
gyermekét a negyedik osztályból, mert helytelen gondolkodása, 
kihágásokra kész lelkűlete, az iskolai feladatok teljesítésével 
állandó nem törődése megfertőztelte volna a vele érintkező 
bajlársak szívét.

Igazgatói megrovásban kellett részesítenem a felső osztályok 
növendékei közül hatot. Különösen fájdalmasan esett lelkemnek 
az a megrovás, mikor egy V. osztálybeli tanúlót, még most 
kedvezek a névnek, jövőben már nem, azért kellett meg
dorgálnom, mert egyik, vele nem egy hiten  élő tanúlótársát 
ebből kifolyólag gúnyolta és ingerelte. Fiúk! Itt nem ismerek 
kivételt, se kegyelmet! A m i I s te n ü n k  egy és ugyanazon  egy 
Isten;  mindnyájan ennek az egy szerető Atyának gyermekei 
vagyunk, tehát te s tv é re k ; senki nem foglalhatja le a maga 
részére a leg tökéletesebb  és e g y e d ü l idvezitö  va llá s  elne
vezéseket; senkinek nincs joga mást az ő vallásos meggyőző
désében háborgatni, kigúnyolni, vagy pláne m ellőzn i, ső t ül
dözni. A fa n a tism u s  kora le já r t , s  a k ik  a z t le ié leszten i



-  é? -

a k a rn á k  m inden kölcsönös türe lem  és em berszeretet 
lábba l taposása  által, a zok  nem  emberek, hanem dühöngő 
vadállatok; azok nem a krisztusi szeretet boldogító hitével át
hatott lelkek, hanem a Krisztus Urunk szent neve alatt rejtőző 
kúfárok, báránybőrbe öltözött ragadozó farkasok. Szigorú szavak 
ezek, és talán sokak ítélete szerint nem is ide illők. De én 
jogommal élve, ide iktatom őket, bárkinek elítélő meggyőződésé
vel szemben; mert úgy érzem, hogy a mi Urunk Istenünk egy
szülött fiának, a Jézus Krisztusnak tanítása, szelleme és evan
géliuma szerint cselekszem.

Legyen tehát szent, édes fiaim, kinek-kinek a maga hite, 
vallása és vallásos meggyőződése; legyen az az ő egyéni bol
dogságának íorrása; de nem  forrása  a türe lm etlenség
nek, gyűlölségnek, szere te tlen ség n ek  és a legszentebb  
em beri érzés, a testvériség  érzése  m egrontásának!

Ugyancsak meg kellett dorgálnom hanyagságért több, 
előmbe állított tanúlót is. Megfoghatatlan az, hogy egy V., 
vagy felsőbb osztályba járó ifjú rászolgál arra, hogy szorga
lomra serkentsék, főleg ha tehetsége is van tanúlmányainak 
elsajátításához; hiszen mindenki önmagának tanúi, önmagának 
gyűjt szellemi kincseket és nem másnak. Önmaga ellen követ 
el tehát bűnt az, akire a hanyagság vádja ráillik! M agyar 
ifjú n a k  k e ttő s  ig yekeze tte l ke llen e  jónak, testben-lélek- 
ben n a g y n a k  lenn i; m ert a n é p ek  óceánjában szige t
kén t álló n e m ze tü n k n e k  n incs vér szerin t seg ítő  rokona. 
M agunkra  vagyunk hagya tva  !

Egy VII. osztályú tanúló pedig a torna-órán tanúsított 
nyegle modoráért, engedetlenségeért sedes elé került. Ez 
is azok közül való ifjú, aki addig, amíg első osztálytól kezdve 
a hatodikig növendékünk volt, kifogástalan jó magaviseletűnek 
és elismert jó tanúlónak bizonyult; de amint egy rövidke  
időre, egy tanévre, kikerült az iskolából, inár a hencegés, 
hányi-vetiség, időfecsérlés szérumaival beoltva került vissza 
hozzánk. Viselkedéséért szigorú megtorlásban részesült, és csakis 
alapos megjavúlása, teljes megváltozása tették lehetővé azt, 
hogy tanúlmányait iskolánkban befejezhesse.

5-
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Szinte a szégyenpír megjelenését érzem öreg arcomon, ha 
visszagondolok arra, hogy két esetben azért kellett az ifjúság 
között ítélkeznem, mert ez esetekben lopás kérdése forgott 
fenn! A legszorgalmasabb, bár kíméletesen kutató eljárásnak 
se sikerült a tettest elővezetnie; de a tény fennáll. Ez tölti el 
fájdalommal lelkemet. A tu la jdon  megbecsülése kötelesség; de 
kettős kötelesség a m á sén a k  sértetlen hagyása. A tolvaj haj
lam gombostűn kezdi, rablógyilkosságon folytatja s akasztófán 
végzi. Színeim elég elevenek, iljak okuljatok!

Most vettem észre, hogy nekem a fegyelem gyakorlásáról, 
a tanúlók magaviseletéről és nem egyes esetek felemlítéséről 
kellett szólanom. Nem statisztikát írok, hanem nevelni akarok 
itt is, ez igazolja eljárásomat.

Még egyet kell fölemlítenem. A tanúló ifjúság kebelében 
ez évben nem tapasztaltam azt, amint sok helyen hallottam 
panaszokat, hogy az idegizgató, képzelődést fokozó s erkölcsi 
érzéket és érzelmet tompító olvasmányok sűrűn forognának 
közkézen. Ez irányban az isko’a, a város, a kormányzó-tanács 
hathatós intézkedése feltétlenül jótékonyan jött a helyes köz
erkölcsi érzés emelkedésének segítségére.

ifjúsági egyesületek .
1. Ifjúság i g y á m in té ze t.

Tőkevagyona, miként a múlt évi Értesítőnkben említettük, 
1000 korona, mely a Szabolcsi Agrár Takarékpénztárnál, a 
3938. sz. betétkönyvön van gyümölcsöztetés végett elhelyezve. 
A betétkönyv az igazgató őrizete alatt áll

Az 1908. évi kamatok, összesen 44 korona 23 fillér, az 
egyházkerületi pénztárba küldettek be az egyet egyh. gyám
intézet pénztárába leendő beszármaztatás végett.

Külön gyűjtés a gyámintézet céljaira, a tanártestület tavalyi 
határozata értelmében, az idén már nem történt.

2. A B essenyei K ö r  évi jelentése.
A Bessenyei-Önképzőkör ezen iskolai évben is megalakúit 

szeptember hó 19-én P o ru b szky  f á i  tanár elnök vezetése
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alatt. Tartott 1 alakuló, 22 rendes és 1 vita-ülést. Az alakúló 
ülésen a Kör tisztviselőivé választattak Schönfeld  P éter  VIII.
o. t. alelnök; M arcsek János  VIII. o. t. titkár; P a ta ky  
B éla  VIII. o. t. főjegyző; K elen L ászló  VII. o. t. pénztáros; 
P orubszky  A ndrás  VII. o t. aljegyző; K ovács D ezső  VIII,
o. t. háznagy.

A Körnek volt 57 rendes és 26 hallgató tagja. A rendes 
tagok a VIII. és VII., a hallgató tagok a VI. osztály tanúlói 
közül kerültek ki.

A rendes üléseken előadtak a tagok 47 szavalatot, melyek 
közül dicséretes volt 2, sikerült 1, kevésbbé sikerült 15, el
mondott 22 és bírálaton kívül helyeztetett 7 szavalat. Felolva
sások száma 4. a szabadelőadásoké 2. Három versenyszavaló 
ülést is rendezett a Kör 10 résztvevővel.

A bíráló bizottság elé érkezett 39 dolgozat közül tüzetes 
bírálat alapjáúl huszonhatot fogadott el a bizottság. A dolgo
zatok közölt voltak különböző fajú prózai munkák és néhány 
költemény. A megbírált dolgozatok közül elfogadhatónak tartott 
a Kör kilenc munkát.

Munkásságuk által kitűntek :
Szavalásban: Hoffmann Pál, Porubszky András és Zitás 

Bertalan VII. o. tanúlók; dolgozatok megbirálásában : Lórencz 
Béla, Murányi Kálmán, Novák Jenő és Pataky Béla VIII. o. 
tanúlók.

Az Önképzőkör kebelében fennálló Olvasókör az idén is 
megalakúit. Tagjai az Önképzőkör tagjai, napibiztosai pedig a 
Vili, osztályból kikerült tagok. Az Olvasókört, naponta átlag 
15 — 20 tanúló látogatta s olvasott a rendelkezésére álló tudó 
mányos, szépirodalmi és élclapokból, vagy pedig sakkjátékkal 
töltötte idejét. Az Olvasókör ez évben sakkversenyt is rendezett 
a tagok élénk részvétele mellett. A verseny győztesei Schönfeld 
Péter, Kelen László, Pivnyik Gyula és Kovács Dezső jutalom
ban is részesültek.

A Kör rendes évi pályázatán díjat nyertek a következő 
tagok:

Schön fé ld  Péter Vili. o. t. Küzdelem nemzeti nyelvünkért 
irodalmi és politikai téren c. dolgozatával 40 koronát;
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M urányi L á sz ló  VIII. o. t. A Dózsa-féle pórlázadás okai 
és következményei c. dolgozatával 40 koronát;

P a ta k y  B é la  VIII. o. t. Az elektromosság és gyakorlati 
alkalmazása c. dolgozatával 40 koronát.

A Kör idei bevétele 243 korona ; kiadása 206 kor. 78 fill.; 
maradvány tehát 36 kor. 22 fill., mely összeg a múlt tanévről 
áthozott 485 kor. 38 fill, s ennek 24 kor. 27 fill, kamataival 
együtt 545 korona 87 fillér s mint a Kör vagyona pénzinté
zetben van elhelyezve.

3. A tornakor.
A főgimnázium kebelében szeptember 23-án alakúit meg 

a tornakor Váry Sándor tornatanár vezetése alatt. A Kör tiszt
viselői lettek: alelnök: Kovács Dezső VIII. o, t ,  jegyző pénz
táros: Porubszky András VII. o. t., szertáros: Pivnyik Gyula 
VII. o. t., előtornászok: Kovács Dezső, Pivnyik Gyula, Móhr 
Gyula VIII. és Porubszky András VII. o. tanúlók.

Gyakorló órákat szombaton d. u. 4—6-ig tartott a Kör, 
ahol csapatokba sorakozva az elő tornászok felügyelete alatt 
végezte gyakorlatait. Különösen szorgalmas munkát végeztek 
azért, mert az évi orsz. ifj. tornaversenyen dicsőségesen akarták 
megállni helyüket. Az a 42 ifjú, aki a versenyre készült, még 
mindennap 11 — 12-ig külön gyakorló órán trenírozott. De egy 
héttel május 22-ike, t. i. a verseny napja előtt jött a vallás- 
és közoktatásügyi miniszter leirata, hogy az orsz. ifj. torna
verseny közbejött akadályok miatt elmarad.

Pénztári jelentés.
A Körnek volt összesen 52 tagja. A tagsági díj pedig 

l korona.
Tagsági díjakból befolyt . 52 — K.
Bírság d íja k b ó l............................ 8-90 K.

Összesen 60-90 K.
Kiadás:

10 darab kard penge . . . . 20-40 K.
1 „ torna kürt bojttal 12-— K.
1 „ football labda . 10‘ — K.

17 m. s z a l a g ............................ ob o K.
Összesen 47-20 K.
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Bevétel:
1907/8. évi maradvány , . . 29’61 K.
1908/9. folyó tanévi bevétel . 60 90 K.

Összesen 9051 K.
1908/9. évi kiadás . . . . . 47 20 K.

Pénztári állomány 43‘31 K.

4. Daloskor.

A főgimnáziumi daloskor 1908. év szeptember hó 21-én 
alakúit meg 69 rendes taggal, melyben az I. oszt. 4, a II. 
oszt. 3, a III. oszt. 9, a IV. oszt. 18, az V. oszt. 3, a VI. 
oszt. 6, a VII. oszt. 9, a VIII. oszt. 17 tanúlóval volt kép
viselve.

A daloskor tagjai a különböző hangnemekben a következő- 
képen voltak beosztva:

Soprán: 20. Alt: 16. Tenor: 18. B a ssu s:  15. Össze
sen 69 tanúló. /

A kör elnöki tisztét Radó Endre tanár viselte.
Tisztviselőkul megválasztanak: Király László VIII. o. t. 

alelnök, Széles Károly VII. o t. jegyző-pénztáros, Bartos Tamás 
VI o. t. hangjegytáros, Auspitz Márton, Demjén Ferenc, Rajtik 
Miklós VIII. o. t , Gsedreky József, Máczay Lajos VII. o. t.

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

A kör gyakorló óráit hetenként kétszer, kedden és pénte
ken tartotta s a szükséghez képest külön rendkívüli órákon is. 
A megtanult darabok a következők: Erkel Ferenc: Himnusz. 
Egressy Béni: Szózat. Lányi E. : Nemzeti dal. Hubay Jenő: 
Alvó tábor. Santroch Alajos: Normann dal. Bodnár Ferenc: Jaj 
beli bús ez a ravatal , . , Ah távozol hát . . , Gaál Ferenc: 
Dicsőség magasságban az Istennek . . .

Nyilvánosan szerepelt a kör október 31-én a ref. emlék
ünnepén a főgimnáziumban s a templomban. Januárius 5-én 
Mészáros Ferenc tanár, januárius 10-én Hlatky Schlichter Lajos
1. o, tanúló temetésén, március 6-án a deák-koncerten, március 
15-én a nemzeti ünnepen, május 10-én a millenniumi emlék
ünnepen.
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5 a) Zenekör.

A főgimnáziumi ifjúsági zenekör 1908. október 20-án 
alakúit meg és pedig a következő tagokból:

Első hegedűsök : Handel Lajos VIII. o. t.. Rótli József 
VIII. o. t., Gnandt Béla VI. o. t., Teszter Antal IV. o. t.

Másod hegedűsök: Katz Imre VI. o. t., Lőrinczi Barna 
VI. o. t., Ferenczi Béla V. o. t.

Violások: Friedmann Miklós Vili. o. t , Grósz Ernő VI. o. t.
Cellós: Hoffmann Pál VII. o. t.
Nagybőgős: Király László VIII. o. t.
Zongorás: Forró Ferenc VI. o. t.
A zenekör tagjai a próbákat szorgalmasan látogatták. Né

hány könnyebb táncdarab betanítása után a klasszikusokhoz 
tért, mely utóbbiak közül egyet: Mozart „Entführug aus den 
Serail,, nyitányát, a március 6-án tartott ifjúsági hangversenyen 
elő is adott s ezzel mintegy bizonyságot tett arról, hogy fő
gimnáziumunk tanúlói közűi többen az iskolai leckén kívül a 
zenével is foglalkoznak.

A zenekart Radó Endre tanár vezette.

b) Z eneokta tá s.

Tanító : Santroch Alajos ev. egyházi énekvezér.
A zenetanitás az 1908/9-ik tanév első felének október 

havában vetie kezdetét 3 tanítvánnyal : Szmolár István IV. o. 
t., Hook László II. o. t. és Rottaridesz István I. o. t.

A tanításért járó díjat a tanács szabta meg. Ez jövőben 
is így marad.

(>. F illéregylet.

Az osztályfőnökök a tanúlóktól az adományokat beszedték 
s a filléregylet pénztár nokának adták át, ki a begyűlt összege
ket időnként pénzintézetbe helyezte.

A múlt évi értesítőben kimutatott állapot, a június 30-iki 
kamat 33 kor 58 f hozzáadásával, megváltozott, s a vagyon
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a jelen iskolai évre 1268 kor. 32 1. összegben vitetett át; a 
számadásokat a tanári kar 1908. augusztus 30-án vizsgálta át 
s jegyzőkönyvbe vette.

A folyó iskolai évben a filléregylet pénztári forgalma ez :

B evétel. (1909.
Az I. osztályban 
A II. osztályban 
A III. osztályban 
A IV. osztályban . .
Az V. osztályban 
A VI. osztályban 
A VII. osztályban 
A Vili. osztályban 
Más célra történt gyűjtésből

június 10-ig.)
108 korona 88 fillér. 

87 korona 31 fillér. 
69 korona 20 fillér. 
68 korona 28 fillér. 
33 korona 97 fillér. 
74 korona 82 fillér. 

114 korona — fillér. 
44 korona 97 fillér. 

5 korona 68 fillér. 
30 korona 19 fillér.

637 korona 30 fillér.

Az 1908. dec. 31-én esedékes kamatokból
Összesen :

K iadás.
1. A rozsnyói árvaháznak a kerületi pénz

tárba ......................................................  12 kor. — till.
2. Az igazgató által jótékony célra elküldött

adományok (Lásd segélyezés) . . .  47 kor. — fill.
3. Portóra , ................................. 1 kor. 10 fill.
4. 15 szorgalmas tanúlónak jutalomkönyvekre 150 kor. — fill.
5. 10 szorgalmas tanúlónak á 20 K, II ta

núlónak á 10 K ................................ 310 kor. — fill.
6. A 4245, azámu betétkönyvecskére . . 72 kor. — fill.

Összesen : 592 kor. 38 fill.
Maradvány : 44 kor. 92 fillér, mely összeg a 3680. számú 

Szabolcsi Agrár Takarékpénztár könyvecskén a múlt évről át
hozott összeggel együtt kezeltetik.

7. Hivatalos látogatás.
a) A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr 1908. 

évi október hó 6-án 116984. sz. a. kelt rendeletével az 1883-ik
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évi XXX-ik t. c. 46-ik §-ban gyökerező jogánál fogva az állami 
főfelügyeleti jog gyakorlata céljából ez évben is Géresí K á l
m án  debreceni tankerületi kir. főigazgatót küldte ki miniszteri 
inegbizottúl, ki is 1909. évi március hó 30, 31-én és április 
hó 1-én látogatta meg hivatalosan iskolánkat A főigazgató úr 
látogatása alatt szerzett tapasztalatait, észrevételeit az április 
hó 1-én tartott tanári értekezleten adta elő. Á miniszteri meg
bízott úgy a vezetés, valamint a tanítás eredménye felett ez 
alkalommal is elismerésének adott kifejezést.

b) A VIII. osztály evang. vallástani érettségi vizsgálatai
hoz az egyházkerületi főhatóság képviseletében Zelenka Pál 
püspök úr Them  L á szló  iglói főgimnáziumi vallástanárt küldte 
ki, aki május hó 7-ik napján vezette a nyolcadik osztályú evang. 
tanulók vallástani vizsgálatait. A megvizsgált 9 tanuló közül 5 
jeles, 2 jó, 2 elégséges eredményt mutatott fel

A református hitvallású Vili, osztályú tanulók vizsgáján 
Korocz J ó zse f  berceli ref lelkész, mint elnök jelent meg; 
a róm. kath. és gör. kath. ifjak vizsgáján Petrov its  Gyula  
apát esperes plébános elnökölt. Az izraeliták vizsgáján dr. 
B e in s te in  B éla  főrabbi és dr. Springer Géza iskolaszéki 
elnök jelentek meg egyházaik képviseletében és vezették a 
vizsgálatokat.

8. A főgimnázium tanácsa. Építkezés.
A főgimnáziumot kormányzó tanács a lefolyt tanévben 

is híven teljesítette mindazon intézkedéseket, melyeket az iskolai 
élet zavartalan folyása megkívánt. A múlt tanév befejezését 
követő julius hó 2 tol a jelen tanév végéig, június 26-ig tizen ö t  
ülésben hozta meg az iskolára vonatkozó üdvös határozatait. 
Ezenkívül a pártfogósági közgyűlés, az építő, majd a számvizs
gáló bizottság ugyancsak egy-egy alkalommal ülésezett.

Működésének főbb pontjai ezek: Gondoskodott az iskola- 
orvosi állás szervezéséről, s ezzel együtt az egészségtani tanszék 
ellátásáról; betöltötte a nyugdíjazás és elhalálozás következté
ben megürült két rendes tanszéket; ellátta — habár ideiglenes 
minőségben is — a helyettes tanári, tornatanári üresen álló
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tanszékeket. Meghatározta a tápintézet kebelébe felvehető tanulók 
létszámát és pedig 36-ban; ezen intézkedés azért vált szüksé
gessé, mert a tetemes drágaság miatt a tápintézetet ellátó úrnő 
részére minden tanuló után 10—10 koronával emelte fel a 
fizetett illetéket; igy tehát ez idő szerint már a tápintézeli 
pénztár az egyes, teljes díjat fizető ifjak ellátásához 60 - 60 
koronával járul hozzá évenként, ha pedig egészben, vagy fele 
részben engedi el a szegény tanulók illetékét, akkor ennél is 
sokkal többel, ami már magában véve is teljesen kimeríti úgy 
a tápintézeti megtakarított kis tőkénk kamatait, valamint az 
önkéntes adományok és a könyöradományok gyűjtésének ered
ményét. Ily módon lehetetlenné válik a tőkének évenként való 
gyarapodása, ami pedig a jövőre való tekintetből igen üdvös 
intézkedés volna.

A vallástanitás tervezetéhez kiadott Utasításokat, vala
mint ezen utasításokra beérkezett észrevételeket a tanártes
tület javaslatának teljes figyelembe vételével tárgyalta és fogadta 
el. Belépett az Országos Evang. Középiskolai Tanáregyesületbe 
100 koronával alapitó tagúi. Kiosztotta a tanév folyamán ese
dékessé vált és a tanév végén kiosztatni rendelt iskolai segély- 
és ösztöndíj-alapok kamatait, szigorúan az alapító-levelek ren
delkezései szerint. Nem zárkózott el az elől sem, hogy a helyben 
működő Leányegyesületet, melynek magasztos hivatása az 
elemi iskolába járó szegénysorsu gyermekeknek kora ősztől késő 
tavaszig való élelmezése és pedig vallásfelekezeti különbség 
nélkül, céljaiban hathatósan támogassa az által, hogy a 
tornahelyiséget teljesen díjtalanúl bocsátotta az egyesület ren
delkezésére, fűtés és világításon kívül. Az iskolaorvos részére 
kijelölte az u. n. térképtár szobát, melyet megfelelő bútor
zattal látott el. Két ülésben intézte el a segélyért és tandíj
elengedéséit folyamodók kérvényeit, s az ösztöndíjak kiosztása 
felett határozott.

Mindezek mellett igénybe vette munkásságát még az épít
k ezé sb ő l folyó ügyek elintézése. Ezekről az épitő-bizottság és 
koronként a rendes tanácsülésekben felvett jegyzőkönyvek 
adnak számot.
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Ö röm .

Ezen rövidke cím alatt Öröm arról az eseményekről 
szoktam megemlékezni, melyek az iskola életével szorosabb, 
habár idő tekintetében régibb keletű, kedves mozzanat alakjá
ban is állanak összefüggésben. Épen azért nem minden Érte
sítőnkben foglal helyet; csakis időről-időre tűnik fel, ami 
bizony a dolog természeténél fogva mindnyájunkban jóleső 
érzést támaszt és elevenít fel.

a) Tízéves ta lá lkozó . Nem első eset, hogy tíz íves talál
kozó van Nyíregyházán. Mióta az első tíz év betelt, a legelső 
m a tu ra  óta, minden év végén összejönnek egynéhányan az 
intézet kebelében, vagy ezen kívül, hogy egymásnak örüljenek, 
hogy elmondják élettapasztalataikat, sikereiket vagy küzdelmü
ket a lefolyt tíz év alatt átélt események özönéből. Ez a nap 
nekik valóságos örömünnep; de nekünk, az ő volt tanáraiknak 
is, örömünnepünk ez. Csendes elmélkedéssel összevetjük a 
múltat a jelennel; vizsgálódunk a magvetés felett, hogy egy 
elmúlt évtized milyen gyümölcsöket érlelt meg belőle, a szív
ből hirdetett s lehetőleg példákkal illusztrált erkölcsi elvek, 
milyen irányú fejlődést és eredményeket hoztak létre? Fájdal
mas érzés is kerül néha felszínre a keblekben, ha tudakozó
dunk, érdeklődünk egyik-másik nagyreményekre jogosító ifjú 
után, aki épen hiányzik az összejövetelből, s a bajtársak köuybe- 
lábadt szeme s néma ajka, percekig tartó csend . . .  azt jelen
tik, hogy a keresett ifjút élete legszebb férfiúvá fejlett korában 
törte össze a halál vaskeze! . . .  De van öröm is. . •
Büszkén említi fel az egyik, hogy kis felesége is szeretett volna 
eljönni a fiatal férjjel a nagyjelentőségű találkozóra, de az 
anyai kötelesség, a szülői szeretet mindennél erősebb parancs
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szava lekötötte őt a csendes tűzhelyhez; a másik még csak 
boldog vőlegény, vagy vőlegény-jelölt. . . .  A harmadikban 
vastagabb realismus nyilatkozik meg: szépen fejlődő gazdasá
gát vagy irodáját, vagy társadalmi térfoglalását említi fel , . . 
a házasságra majd ezek virágzása s a jobblét megteremtése 
közben fog még gondolni a jövőben. És ez így megy tovább . . . 
tovább! . . .

Július hó 4 ik napján a Sóstóra azok a férfiak gyűltek 
össze tekintélyes számban, akik az 1898-ik június havában 
tették le iskolánkban az érettségi vizsgát. Ezek száma akkor 
36 volt. Ezek közül az elmúlt tíz év alatt a következő pályákon 
lettek munkás emberekké: 7 ügyvéd; 3 ügyvédjelölt; 3 fő
gimnáziumi tanár; 2 lelkész; 3 a bírói pályán működik; 
2 orvos; 3 vasúti tisztviselő; 2 katona (főhadnagy); egy kir. 
közjegyzőhelyettes ügyvédi oklevéllel; egy a dohánybeváltó hiva
talnál, egy a pénzügyigazgatóságnál és kettő a közigazgatási 
pályán működik ; a többiről értesülést szereznem nem sikerűit 
(ezek száma 6).

Isten vezérelje őket az élet ösvéuyén családjaik, a társa
dalom, a szeretett magyar haza javára !

b) Az ismereteknek hivalkodás nélkül való terjesztése 
minden elfoglalható téren egyik feladata a magyar tanárnak. 
Azt, amit rendes állomáshelyén kötelességszerűleg művel, ide
genben megbízatva, már az elismerésnek bizonyos melegségé
ben, fényében cselekszi, melynek sugárai magára az intézetre is 
visszaragyognak. Dr. Pröhle Vilmost a debreczeni Csokonai
kor hívta meg a maga kebelébe, hogy a körnek 1908, évi 
december hó 15-én rendezett felolvasó ülésében, legutóbbi 
tanúlmányútjából közöljön valamit az ő mulatságukra és tanú
ságukra. Kartársunk A ka ra csá j tőidről és népéről festett 
meg nehány útiképet s olvasta fel érdekes tanúlmányát.

c) A debreczeni ág. hi tv. evang. egyháztanács, abból az 
alkalomból, hogy lelkésze, M aterny L a jo s  tiszavidéki főespe
res az 1909-ik évi február hó 9-én 25 évet töltött be a deb
reczeni evang egyház szolgálatában, melegségtől áthatott 
ünnepet tartott. Erről az ünnepről a mi tanártestületünk 
nem hiányozhatott a tisztelgő egyesek és testületek hosszú



sorából. A tanártestület hét tagja jelent meg az igazgató 
vezetése alatt annak az érdemes férfiúnak, jelen állásában 
köztiszteletben és szeretetben álló főpapnak a jubileumán, aki 
tanári pályáját a mi iskolánknál kezdte meg s nyolcadféléven 
át vállvetett munkával szolgálta velünk együtt a nevelés és 
tanítás szent ügyét,

A debreczeni egyház örömünnepe így lett a mi iskolánk
nak is nevezetes örömnapjává. Mi ezen a helyen szeretettel 
emlékszünk meg régi kartársunkról, s kívánjuk, hogy további 
élete pályáján érjen el hosszú ideig a múlthoz hasonló gazdag 
eredményeket!

d) A mi helybeli evang. anyaszentegyházunk is öröm
ünnepet ült a templomalapkő letételének évfordulóján, 1908. 
évi március hó 25-ik napján. Elbúcsúzott a gyülekezetben az 
8 harminc évnél hosszabb idő óta tisztelt buzgó munkásától, 
majd vezetőjétől, M á jerszky  B é la  egyházi felügyelőtől, 
hogy a búcsúvé te lnél m egkösse  vele örökre a z t a szö 
vetséget, mely mindkettőjükhöz a legméltóbb és az igaz érde
mek nyílt elismerésére. Májerszky Béla urat egyházunk örökös 
tiszteletbeli felügyelőjévé választotta meg. Az ünnepelt kima
gasló érdemeit nt. Paulik János lelkészünk és Somogyi Gyula 
kir. tanácsos, közjegyző, kezdettől fogva buzgó fia egyházunk
nak, a képviselet nevében méltatták, s amaz a közegyház nevé
ben, ez a képviselet nevében búcsúzott el az érdemekben gaz
dag, szeretett egyházi felügyelőtől, aki meghatottan tett vála
szában fogadást arra nézve, hogy az egyháznak holta napjáig 
hű fia marad.

Az igaz érdemet méltató ezen ünnepen iskolánk is részt 
vett. Az egész evang. ifjúság és tanári kar testületileg jelentek 
meg annak a férfiúnak búcsú-ünnepén, aki mint egyházi fel
ügyelő hivatalos állásánál fogva a főgimnáziumi pártfogóság 
elnöke volt s az iskola kormányzó-tanácsának tagja; mely 
állásaiban, de úgy is, mint Nyíregyháza város polgármestere 
mindig igaz híve, melegkeblü barátja, pártfogója volt ez iskolá
nak és ifjúságnak. A hosszas együttműködést érintő meleg sza
vakban búcsúzott el mindnyájunktól.

Annak a reményünknek adunk kifejezést, hogy sokáig
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fogjuk őt az iskolánkat kormányzó férfiaknak sorában tisztelni 
és szeretni a jövőben is!

e) A pril hó 10-én erdélyi tanulmány útjáról visszatérőben 
üdvözöltük városunkban az eperjesi evang. kollégium főgimná
ziumának három tanárát, névszerint W a len tin y i Sám uel, 
N ike lszk y  Zoltán  és Sagu ly  J ó zse f  urakat tizenhat gimn. 
tanulóval együtt. Azon benső kapocs és szeretetteljes viszony
nak, mely ez ifjú város közönsége és Eperjes ősi kollégiuma 
között fennáll, kell betudnunk ama szívélyes fogadást, melyben 
e kis csapat részesült mindnyájunk részéről. Az állomáson a 
tanári kar fele az igazgatóval, Nyíregyháza város és az evang. 
egyház képviseletében Balla Jenő egyházi felügyelő és közig. v. 
tanácsos, Jánószky Endre, Oltványi Ödön városi tanácsosok, 
Huray Sámuel főszámvevő fogadták a kedves vendégeket, kik 
úgy a déli időben, mint estve a város közönségének vendég
látását élvezték.

A Koronában elköltött ebéd után az egész társaság a 
Bessenyei György szobra elé vonult, s ott egy ifjú szavalata és 
egy más ifjú talpra esett beszéde mellett az emléket megkoszo
rúzták. Innen Szabolcsvármegye múzeumának megtekintésére 
indultak, hol a lelkes és ügybuzgó dr. Jósa András, Szabolcs
vármegye kiérdernült főorvosa, a muzeum megteremtője, lelke 
és őre személyesen kalauzolta őket s igen érdekes ismertető 
előadásával gyarapította az ifjak ismeretét. Majd a város külső 
képének megtekintése után vettünk mindnyájan búcsút a kedves 
vendégektől.

f) L ondon i m a g ya r k iá llítás. Iskolánk a londoni ma
gyar kiállításon, fájdalom, csak fényképekkel vehetett részt 
a lefolyt évben; de mégis kötelességet véltünk teljesíteni e cse
kélység hozzájárulásával is a nagy világ előtt hazánk kultur- 
inlézményeinek bemutatásával. Iskolánk növendékeit és a magyar 
tanügy barátait bizonyára érdekelni fogja az, hogy a nagy világ 
miképen gondolkodik mifelőlünk, akiket a külföld szeret el
tüntetni a társország mögé s nemzeti létünk ritkán domborodik 
ki a maga valóságában az idegen nemzetek előtt.

H ála ille ti m eg  részünkrő l a m agyar korm ány t. 
hogy egy félmillió korona hozzájárulással határozták el a ma
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gyár kiállítás megtartását a kereskedelem-, földmivelés- és 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumok, (Anglia és 
Franciaország s z á z  millió  frankot költött e célra, Páris városa 
egy maga, 15 m illió  frankkal járu lt hozzá!)

Az eredmény az, hogy a britt lapok hasábjain sűrűn meg
jelenő cikkek, mintegy nemzetünket újra felfedező ismertetések, 
nagy elismeréssel s egytől-egyig dicsérőleg emlékeznek meg 
magyar hazánk előrehaladott kultúrájáról. De nem  b íz z u k  el 
m a g u n ka t és serényen d o lg o zu n k  tovább a h a za  és 
közjó  fe lv irágozta tása  é rd ekéb en  !

Megjegyezzük, hogy intézetünk a kiállításban való részvé
teléért díszoklevelet — Diplome d ’honneur — kapta.

Gyász.
A jelen tanév mrgnyiltakor kipihent, testben-lélekben fel

üdült teljes létszámú tanártestületet üdvözöltem, Hogy négy 
hónap múlva testületünk egyik erős oszlopa dől ki : azt senki 
közülünk nem gondolta, nem hitte és nem is várta volna. Az 
Úr akarata másképen intézkedett.

M észáros F erenc  szeretett kartársunkat, 1908, évi de
cember 20-án esti 10 órakor hirtelen, váratlan, súlyos, végze
tes betegség döntötte ágyba ; gyötörte, kínozta tizennégy napon 
át s 1909. január hó 4-én reggeli 7 óráig tartott nehéz szen
vedése, mikor is a megváltó halál fejezte be rettenetes 
munkáját.

A mély gyászba borúit özveggyel, a szerető édes apa két 
derék fiával, kik épen pályájuk befezése felé az utolsó lé
pések megtételére készültek, s hála Istennek ma már mind
ketten célnál is vannak, ott könnyeztünk mi igaz barátai, 
hívei, kartársai, tanítványai a legnemesebb lélektől megfosztott 
emberi test ravatala felet'.

M inden a lakban  igyekeztünk a megboldogúlt iránt le
róni a kegyelet adóját. Tanártestület, kormányzó tanács, ifjúság 
helyezett koszorút a gyászos ravatalra. Kifejeztük részvétünket 
a könnyekben úszó család előtt. Ebben talált vérző szívünk 
némi enyhületet. E helyen kívül É rtesítőnk  élén szentel
tünk nehány sóit áldott emlékének.
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A sírnál Porubszky Pál tanár következő beszédben vett 
búcsút tőle:

Kikísértünk sírodig, szeretett pályatársunk. Mészáros 
Ferenc, hogy végbúcsút vegyünk tőled mi is, kik mindnyá
jan, sokan közülünk évtizedeken kérésziül, viseltük veled 
együtt az élet sok terheit, s osztoztunk az élet kevés 
örömeiben.

Igaz, a te örömöd több volt, mint sokaké közülünk. 
Neked két családot adott a Gondviselés. Egyiket adott 
hűséges hitvesben és derék két fiadban. Második családod 
mi voltunk: szerető pályatársaid és hű tanítványaid. Boldog 
voltál mindkét otthonodban ; de boldogságodat magad 
teremtetted meg azzal, hogy híven szeretted mindakettőt.

Mit mondjak arról, mint nevelted gyermekeidet. Reális 
gondolkozásra, egyszerű tiszta életre, tudományos készült
ségre, munkaszeretetre ; olyannak nevelted őket, amilyen 
te voltál : a reális gondolkodású becsületes művelt férfi 
mintaképe. És sok örömöd volt, hogy őket is ilyennek láttad.

Másik nagyszámú családod kartársaid és tanítványaid 
voltak. Mi kartársak becsültük és szerettük a szorgalmas 
munkást, a jó embert, a szakképzett tanárt; ezrekre menő 
tanítványaid bizony sokszor próbára tették nemes lelked- 
nek türelmét; ámde hivatásos lelkesedésed, eszményi 
kötelességtudásod, szigorú pontosságod s tanítványaid iránt 
való szereteted elfeledtették veled a pálya göröngyeit, s 
kimagasló egyéni tulajdonaiddal meg tudtad kedvelletni még 
a gyönge tanúlókkal is elvont tudományod nehéz problé
máit s szeretett tanáruk kedvéért a tudományért is lelke
sedtek a tanítványok.

S ennek most mind vége. Összetörtén, könnyes 
szemmel állunk koporsód mellett mi kartársak, akik bá- 
múltuk buzgóságodat, munkaszeretetedet, s tanítványaid, 
akik lelkesedni tanúltak tüzednél.

Az élőfát ha kidönti a vihar, szomorú pusztahely 
marad utána; az élőforrás ha kiszárad, üres vak mélység 
marad a helyén.

Élőfa voltál drága halottunk; kidöntött az élet vi*
6



harjá, lombjaiddal, jellemed kiváló tulajdonaival nem fogod 
védelmezni többé, akiket gondjaidra bízott hivatásod.

Élőforrás voltál, drága halottunk, a tudomány forrása, 
íme az ajkak lecsukódtak s a tudás után vágyó ifjúság 
szomját nem fogod oltani többé. A te ajkaid némák ma
radnak, a te szíved nem dobban meg ezután; de puritán 
jellemed, nemes kötelesség-teljesítésed, hivatásodért való 
lelkesedésed mint égő fáklya fog lobogni azok előtt, aki
ket tanítottál: tanítványaid s pályatársaid előtt.

Kartársunk, szeretett barátunk, Isten veled! Isten 
veled !
É n ivedig, aki őt az első perctől kezdve az utolsóig igaz 

baráti szívből szerettem és viszont az ő szívének melegségét, 
nemes lelkének barátságát több mint egy negyed századon át 
élveztem, három szor m ondok „ n e m e t“ az ő koporsója felett: 

Nem  a mi forrón szeretett kartársunk, barátunk, Mészáros 
Ferenc az, akit e gyászos koporsó rejtett el, Itten csupán az 
ő kínoktól meggyötört testének romjai pihennek; Mészáros 
Ferenc már nincs a földön itt a la n t; az ő halhatatlan lelke 
visszaszállott az örökön élő szellemek hajlékába, a boldogok 
seregébe!

Nem  fogjuk gyarló emberi szokásként, közel ötvennyolc 
évre terjedő nemes munkában eltöltött életedet dicsőíteni ked
ves barátunk, a búcsú pillanatában. Hiszen a te dicséi eted  
él azon nagy számra menő ifjúság szívében, kiket az igaz 
ember szeretetével, a hivatását fényesen betöltő lelkes tanár 
buzgalmával, az önfeláldozásig menő nemes igyekezettel oktat
tál, neveltél és nagy tudásoddal tápláltál. Ők hirdetik és hir
detni fogják emlékedet!

N em  búcsúzom el tőled ma végkép, örökre. A mi élő
hitünk azt súgja minekünk, hogy még látjuk egymást, tehát, 
a viszontlátásra ! Isten veled !

Hí Hí
Hí

Az egyházkerület testvér tanintézetei, a helybeli közs. 
polgári iskola tanári kara, s a távolabb eső selmeczbányai, 
soproni ev. Iyceum tanártestülete, a zentai közs. főgimnázium,



Dr. Szlavik Mátyás theol. akad. dékán Eperjesről, az orsZ. 
rabbiképző intézet tanári kara Pozsonyból és számosán egyesek, 
volt tanítványai köréből fejezték ki részvétüket súlyos veszte
ségünk felett és nehéz fájdalmunkban. Fogadják ezért itt is 
köszönetünket!

* **
Életrajzi adatait a következőkben ismertetjük :
Püspökhatvanban született 1851. május 23-án. A közép 

iskolát Vácon, Szegeden, Budán és Kecskeméten végezte. A 
budapesti kir. magy. tudományegyetem hallgatója volt s 1878. 
május 27-én Budapesten nyert tanári oklevelet a mennyiség- 
tanból és a természettanból. Tanár volt Nagykanizsán, Veszp
rémben, Budapesten, Miskolcon; iskolánkhoz 1884. febr. 1-én 
hívta meg a kormányzó tanács s itt működött közel 25 éven 
át. Állandó őre volt a természettani szertárnak, 1893. óta veze 
tője a tápintézetnek. 1890. óta az egyházmegyei pénztárosi 
tisztséget viselte s ugyancsak pénztárnoka volt a Nemzeti Szö
vetség helyi fiókjának s a főgimnázium filléregyletének. 
1891 — 1901-ig a helybeli meteorologiai állomás megfigyelője 
volt. Özvegye: Jeszenszky Ilona úrnő és két fia: Gyula és Sán
dor benne életük egyetlen támaszát gyászolják.

* **
Elhuny tárói a következő gyászjelentést adtuk ki:
A nyíregyházi ág. hitv. ev. főgimnázium kormányzó tanácsa 

és tanártestülete fájdalmas megilletődéssel jelenti, hogy M észá
ros F erenc  főginin. r. tanár 1909. év január hó 4-én életének 
58-ik évében meghalt. A megboldogult 36 éves tanári műkö
déséből 25 évet töltött intézetünknél. A kötelesség hű és önzetlen 
teljesítésének mintaképe volt, ki hivatását lelkesedéssel, tanít
ványai iránt érzett igaz szeretettel töltötte be s nemes lelkének 
tisztaságával és buzgó munkásságával példaképe marad tanár
társainak és tanítványainak egyaránt. Nyíregyháza, 1909. január 
4-én. Nyugodjék békével!

Temetése január 5-én ment végbe a főgimnázium kormányzó 
tanácsának, tanártestületének, ifjúságának és a város közönsé
gének nagy részvétével. A gyászimát F a u lik  János, kinn a
temetőben pedig Geduly H en rik  lelkész mondotta; ugyancsak

6*
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a sírnál P orubszky P á l tanár és M u rá n y i K á lm án  VIII. 
oszt. tanuló mondottak szívreható búcsúbeszédet.

2 Alig száradtak fel könnyeink, alig simult el, csillapodott 
le a fájdalom hullámverése lelkűnkben, máris új bánatot hozott 
iskolánkra a végezet.

Főgimnáziumunk első osztályának egyik növendéke, kop- 
csányi H la tky -S ch lich ter  Lajos, életének 12-ik évében hosszú 
szenvedés után, 1909. január hó 9-én reggeli 8 órakor jobb
létre szenderült. A mindig viruló egészségnek örvendő, erős, 
edzett, jószívű, nyájasan vidámlelkületű, szüleit, testvéreit, tanuló
társait melegen szerető s szépreményre jogosító gyermek elvesz
tése vígasztalhatatlan gyászba döntötte mindnyájokat. Mi igaz 
emberi érzéssel osztoztunk a szülők és testvérek bánatokozta 
fájdalmában. A tanártestület és ifjúság kifejezett részvéte mellett 
koszoruzták meg a távozó gyermek-ifjú koporsóját az egész 
ifjúság, majd az osztálytársak koszorúival; gyászfátyolba öltözött 
díszlobogó alatt kivonúlt az ifjúság és a daloskor, búcsúéneket 
zengve a halottas háznál és a temetőben is. Az ifjúság nevé
ben M urányi K á lm á n  VIII. o, t. vett búcsút a kis pálya
társtól. Nyugodjék békével! A bánatos szülőket és testvéreket 
pedig látogassa meg az Ur az ő vigasztaló kegyelmével!

3. Hálátlan lennék egy tetőtől-talpig derék férfiú emléke 
iránt, ha itt e helyen fel nem említeném nevét. Igaz, hogy már 
e folyó tanévben nem dolgozott, törekvő jóakaiattal közöttünk, 
mert a betegség, mely halálát is okozta, kiparancsolta őt 
sorainkból. Ez a férfiú B ón is M en yh ér t , izraelita igazgató- 
néptanító volt, aki városunkban 17 éven át kedélyének meleg
ségével, hivatásának komoly átérzésével működött az izraelita 
népiskolában; de ezen állásában hitközsége őt többször bízta 
meg azzal is, hogy a mi tő g im n á ziu m u n kb a n  tanítsa a vallás
tant, főleg azon időn át, midőn az egyház magyar hitszónokkal 
még nem rendelkezett. Férfikora delén, 52 éves korában, 1909. 
március hó 8-án húnyt el. 9-én pedig nagyszámú tisztelőitől, 
barátaitól s hálás volt tanítványaitól kisérve adtuk át, ami föld
ből való volt benne, az anyaföldnek.

Legyen nyugalma örök, emlékét volt tanítványai zárják 
szívükbe!
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4 Régen ott hordta ifjú, sorvadt arcán a halál rózsáit, 
szegény jó fiú! Csupa szorgalom, mohó tudásvágy, tiszta erkölcs, 
szelíd, jóságos, nyájas szavak, minden iskolalársához ragaszkodó 
szeretet, nemes együttérzés jellemezték K resztyankó  M ihály 
VIII. osztályú tanuló ifjút. Tanulótársai, mi tanárai egyaránt 
szerettük s jó példájáért, jeles előmeneteléért becsültük is. E 
tanév folyamán már alig-alig jött fel; lenyűgözte a gyilkos 
sorvadás. Hosszas, kínos szenvedés után, szüleinek, testvéreinek 
karjai közt 1909. május hó 12 én estve 7 órakor lehelte ki jó 
és szép lelkét. 14-én az egész ifjú ság  és ta n á rtes tü le t ki- 
vonúlt végső tisztességtételére, könnyezve temettük el őt. Emlé
két soká megőrizzük. Örök álma legyen csendes !

5. Kormányzó-tanácsunkat is súlyos veszteség érte Barzó  
M ihály  tanácstag halálával. Tizenkét évvel ezelőtt választatott 
meg a megboldogult nagybátyja halála által megüresedett taná
csosi helyre s azon idő óta tevékeny részt vett az iskolatanács 
működésében; ahol az intézet érdeke szóba kei ült, mindig 
lelkes védője és támogatója lett annak az ügynek; már előbb  ̂
mint építőmester is, valóságos ügyszeretettel emelte fel a mai 
iskolaépület régebbi felét. Egy év óta a közügyektől súlyos be
tegsége miatt vissza vonult, s hosszas szenvedés után május 
hó 30-án délelőtt 11 órakor, munkás életének 52-ik évében 
szabadította meg a jóltévő halál súlyos földi fájdalmától. Az 
iskola, a tanártestület és az ifjúság jóakaró barátjának földi 
részei nyugodjanak békében a sír ölén; lelkének pedig adjon 
örök üdvösséget az Úr a maga ki választottal körében.

Adományok. Gyűjtések.
1. K om oróczy J ó zse f  eőri földbirtokos 1908 évi junius 

hó végén tartott magánvizsgák alkalmával 20 koronát bocsátott 
az igazgató rendelkezésére azon célból, hogy azt valamely iskolai 
szükséglet fedezésére fordítsa. A könyvtár gyarapítására fordít- 
tatott. (M. F. könyvtárnok.)

2. Hirsch Ottó oki. tanár úr 10 koronát adott szegény 
tanúlók tornacipőire. Kiadatott.

3. A Magyar földrajzi intézet R. T. 1908. évi julius hó 
10-én kelt átiratával három drh csillagászati forgatható készü
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léket díjmentesen küldött be az iskola igazgatóságához. A 
rendelt célra fordíttattak.

4. Özv. Básthy Barnáné úrnő ez évben is 20 koronát 
küldött egy II. oszt. szegénysorsu tanúló részére. (Lásd Segé
lyezés 6. p.)

5. A nyíregyházi Kaszinó gyűjtéséből 37 korona 50 fillér 
folyt be. (Lásd „Segélyezés“ 3. p.)

6. Z. A. két szegény III. és egy IV. oszt. jómagaviseletű 
tanúlónak 40 koronát adományozott. (Lásd „Segélyezés“ 7. p.)

7. H elybeli p é n z in té ze te k  a d o m á n y a i:
a) A nyíregyházi K ölcsönös Segélyzö  Egylet, m in t  

S zö v e tk e ze t  igazgatósága 30 koronát a tápintézet részére.
b) A nyíregyházi Á lta lá n o s H ite lin té ze t R. T. igazga

tósága 30 koronát a tápintézet javára.
c) A Szabo lcsi Agrár T a k a ré k p é n z tá r  R. T. 1909. 

február 10-én megtartott évi rendes közgyűléséből 50 koronát 
a tápintézet céljaira.

d) A N yíregyházi T a k a ré k p é n z tá r  E gyesület igazga
tósága 1909. évi február hó 19-én a következő tartalmú levelet 
s adományt intézte az igazgatóhoz:

„Közgyűlésünk a helybeli ág. h. evang. főgimnázium 
részére 100 (Egyszáz) koronát adományozott oly cél
ból, hogy ez összeg egyenlő részben egy városunk, s 
egy m egyebeli szorgalmas, jó magaviseletű és jó előme
netelő szegény tanúlónak valláskülönbség nélkül, a fő
gimnáziumi tanács határozata alapján egyesületünk ösztön
díja gyanánt adassák ki.“

Az összeget a jelzett célra fordítottuk.
e) Szabolcsm egyei N é p b a n k  igazgatósága 30 koronát.
8. Kopcsányi Hlatky Schlichter Gyuláné úrnő, megboldo

gult kis fia tárcájában talált négy koronát (4 kor.), ezt beküldte 
s mi Lázin Ferenc II. oszt. tanúlónak adtuk ki

9. A F illéregylet keretén belül g y ű lt össze s adatott 
ki a következő címek alatt 47 koronát:

a) Siketnémákat gvámolító Egyesület részére Debrecenben 
5 kor.
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I») A vakok képzőintézete Szegeden 5 kor.
c) A Vakokat Gyámolító Országos Egyesület részére 

(Budapest, VII. kér., Hungária-körút 16. sz. a.) 5 kor.
d) A siketnémák jolsvai intézete (Gömörm.) 5 kor.
ej A siketnémák intézetének igazgatósága (Ungvár) 5 kor.
f) A siketnémák temesvári intézete 5 kor. (Temesvár sz. 

kir. város házipénztára)
g) Kaposvári áll. s Siketnémák Intézete igazgató-tanácsa 

5 kor.
h) A siketnémák kolozsvári országos intézete 2 kor.
i) A siket némák hevesmegyei áll. s intézete Egerben 5 kor. 

(Hevesvármegye alispáni hivatala.)
j) Gyenge elméjüek intézetének igazgatósága (Budapest 1. 

kér., Alkotás utca 53.) 5 kor.
10. A délolaszországi földrengés következtében szerencsét-

embertársaink felsegélyezésére bégyűlt:
az I. osztályban . . . . 15 K 52 f.
a II. » . . . . 14 K 80 f.
a III, » . . . . 7 K 25 f.
a IV. » . . . . 1 1 K 92 f.
az V. „ . . . . 10 K — f.
a VI. » . . . . 8 K 60 f.
a VII. n . . . . 31 K 50 f.
a VIII. » . . . . 12 K — f.

Összesen 111 K 59 f.
Egyszáztizenegy K 59 f., mely összeget Nyíregyháza város pol
gármesteri hivatalának 1909, évi február hó 5-én küldtem el.

11. A Petöfí Társaság  által a Petőfi-ház javára ren
dezett sorsjáték jegyeiből a tanúló ifjúság részint a saját kebe
lében, részint ismerőseik között 249, azaz Ketlőszáznegyven- 
kilenc darabot helyezett el, ugyanennyi korona folyt be a 
nevezett hazafias cél javára. A sorsjegyek elhelyezésénél kiváló 
buzgóságot fejtettek ki: Valent József, Retezár László, Kovács 
Dezső, Nagy István, Feldheim Márton, Wassermann Jenő VIII. 
osztályú tanúlók, ez okból mindnyájan megkapták a Társa
ság  által kiadott Petőfi összes kö ltem ényei cimü vaskos 
és csinos kiállítású könyvet.
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12. A ltö ldy  K ároly  tánctanár úr 10 koronát ado
mányozott valamely iskolai szükséglet fedezésére.

13. A to rzsa i ev. kon firm andus-o tthon  javára az ev. 
tanulók 21 kor. 60 fillért gyűjtöttek, még pedig osztályonként 
feltüntetve: az I. osztály 3 kor. 60 fill , a II. oszt. 1 kor. 80 
fill., a III. oszt. 2 kor. 30 fill., a IV. oszt. 2 kor. 30 fill., az 
V. oszt. 3 kor. 70 fill., a VI. oszt. 3 kor. 80 fill , a VII. oszt. 
2 kor., a VIII. oszt 2 kor. 10 fillér.

14. A főgimn ifjúsági gyámintézet 1000 kor. tőkéjének 
múlt évi kamatai 44 kor. 23 fillért tesznek ki. Az összeget az 
egyházkerületi gyámintézeti elnök úr utasítására 1909. évi május 
hó 5-én a kerületi pénztárba küldöttük be.

15. Pataky István úr, helybeli kir. törvényszéki biró, 20 
koronát adott át az igazgatónak, hogy azt legjobb belátása 
szerint adja ki egy tanúlónak segélyképen. (Lásd „Segélyezés“ 
10. pon t)

16. Dr. H ajós Sándor  ügyvéd úr ez évben is beküldte 
10 korona adományát a legjobb gyorsíró részére. (Lásd ösztön- 
díjak.J

Jótétemények. Segélyezés.
1. A g im n á z iu m i alapra  fizetendő két-két koronát az 

igazgató elengedte: Pipcsák Béla I., Kacska László I I , Kálmán 
Károly II., Kubacska István II., Nandrássy Aurél II., Szabó 
Gyula II., Vietórisz Gyula II., Fábry Gábor III., Garay József III., 
Halász Endre III., Löblovits Imre III., Porubszky György III., 
Szabó Sándor III., Valent András III., Varchol Károly III., 
Kovácsy József IV., Kőmives Kálmán IV., Malinyák Mihály IV., 
Markus Balázs IV., Pap Ferenc IV., Rúzsa László IV., Zsák 
Emil IV., Bálint István V , Bolner Béla V., Gráf Dezső V., 
Hook Gusztáv V., Horváth Lajos V., Kmetz Imre V., Kovács 
Béla V., Nagy István V., Nandrássy Elek V., Ruhmann Kornél V., 
Újhelyi György V., Hartos János VI., Opris Oszkár VI., Petach 
Ödön VI., Stolcz János VI., Tomasovszky Lajos VI , Valent 
Mihály VI., Kálmán Ottó VII., Liszkay János VII., Porubszky 
András VII,, Santroch Károly VII., Kovács Dezső VIII., Kresz-
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tyankó Mihály Vili., Marcsek János Vili., Murányi Kálmán VIII., 
Pataky Béla VIII., Valent József VIII. o. tanúlóknak. Összesen 49 
tanúlónak 98 korona engedtetett el.

2. A va llá s ta n ítá s i díj fíze tése  alól fe lm e n te t te k :
a) Ref. ta nu lók:  Pethő Zoltán I., László Gyula II., Paksy 

Sándor III., Papp Lajos III., Kőmives K. IV., László Albert IV., 
Lengyel József IV., Molnár Béla IV., Pethő Gábor IV , Horváth 
Lajos V , Kovács Béla V., Nagy István V., Tolnay Miklós V , 
Opris Oszkár VI., Bábás József VI., Ujlaky Miklós VII., Zitás 
Bertalan VII., Gsatáry Gyula VIII., Demjén Ferenc Vili. o. 
tanútoknak. Összesen 19 tanúlónak 114 kor.

b) Izra e lita  ta n ú ló k :  Deutsch Sándor I ,  Guttmann 
Béla I I I , Halász Endre III., Löblovits Endre III , Teutelbaum 
Vilmos III., Weisz Imre III., Goldstein Jenő IV., Lefkovits 
Ignác IV,, Propper Sándor IV., Dániel Miklós VII., Lefkovits 
Herman VII., Liebermann Ernő VII., Auspitz Márton VIII., 
Schönfeld Péter VIII, o. tanúlóknak. Összesen 14 tanúlónak 
84 korona.

3. A nyíregyházi kaszinó gyűjtéséből a múlt évek
ről 3815. sz. Szab. Agrár Takarékp. könyvecskén elhelye
zett 25 kor. 32 fill, maradványból s ez évben M. T. úr állal 
az igazgatónak e címen átadott 20 koronából két tanúlót lát
tunk el felső ruhával. Május 19-én t. Hoffmann Ferenc úr állal 
beküldött 17 kor. 50 fillér a jövő tanévre vitetik át,

4. Egy magát megnevezni nem akaró nemeslelkű ember
barát, nyíregyházi lakos 100, azaz Egyszáz korona adományá
ból az igazgató két tanúlónak 10— 10 korona segélyt adott át 
cipőre, 6 tanúlót pedig részben vagy egészben felső ruhával 
látott el a tél folyamán.

5. Özv. Básthy Barnáné úrnő 20 korona adományát Toma- 
sovszky Béla II. o. tanúló kapta. (Kiadatott 1908. december 12.)

6. A kormányzó-tanács az egészségtani tanszék betöltése 
alkalmával akként intézkedett, hogy az igazgató egészségügyi 
illeték címen minden tanúlótól 2 — 2 korona díjat szedjen be 
évenként; ez összeget azonban a tandíjelengedésben  részesült 
és egyébként más szegény  tanúlóknak is elengedheti az igazgató. 
Mind a két címen 109 tanúlónak 218 korona engedtetett el.
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7. Z A. földbirtokos, kinek fia felsőbb tanhatósági enge
déllyel a III. osztályból április hó 19-én je le s  eredménnyel 
tett magánvizsgálatot, a kiváló gyermek előhaladása felett való 
örömében 40, azaz Negyven koronát bocsátott az igazgató 
rendelkezésére oly célból, hogy azt két tanúlónak a III. osz
tályban és egy IV, osztályba járó jómagaviseletű szegénysorsú 
tanúlónak adja ki segélyképen. A 10— 10 koronát Varchol 
Károly, Gregori J á n o s  (árva) 111. o, t,, a 20 koronát pedig 
Papp F erenc  IV. o, tanúló kapta.

8. Nyíregyháza városa ez évben is hálára kötelező módon 
segélyezett négy gimnáziumi tanúlót 100—100 koronával, tíz 
koronás havi részletekben adva ki az összeget. Lázin  F eren c  
II., G ráf D ezső  V., Tom asovszlcy L a jo s  VI. és L is z k a y  
J á n o s  VII. o. tanúlók részesültek benne.

9. A visszarendelt országos tornaversenyre jelentkezett 
tanúlók előzetes költségeinek fedezéséhez a főgimnázium kor
mányzó-tanácsa annyiban járúlt hozzá utólagosan, is (mert 
előzőleg 300 koronát bocsátott rendelkezésre), hogy a ruhák 
készítésével megbízott szabónak kárpótlást nyújtott.

10. A Pataky István kir. törvényszéki bíró úr által adomá
nyozott 20 koronát R ú zsa  L á sz ló  IV. o. tanúlónak adta ki 
az igazgató. (Egy része a még fennálló tandíj hátrányát fedezte.)

11. Az Alföldy Károly tánctanár úr állal adott 10 korona 
Kovács Dezső V II  o. t. tandíjába tudatott be.

A fö g im n á ziu m i tanács e le n g e d e tt :
a) A tápintézeti ellátásért fizetendő díjból: Tomasovszky 

Lajos VI. o. t. 130 kor., Bolner István VI , Bolner Béla V. o. 
tanúlóknak 60 — 60 kor., Garay József III o. t. 50 kor., Mol
nár Béla IV. o. tanúlónak 30 koronát.

Az elengedett összeg 330 korona.
Ezenkívül minden egyes tápintézeti növendék ellátásához 

60—60 koronával járúl hozzá az iskola kormányzó testületé, 
mely tetemes összeg részint az e célra szolgáló alapítvány 
kamataiban, részint a supplicationalis gyűjtésekben leli fedezetét.

b) Tandíjelengedésben r é s z e s ü l te k :
A z I. o sz tá ly b a n : Gzerovszky Zoltán 15 kor, Gzölder 

Károly 20 kor., Deutsch Sándor 20 kor., Fabula András
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20 kor., Hook József 15 kor., Kiss Miklós 15 kor., Papp Sán
dor 15 kor., Vitái Kálmán 20 kor. Összosen: 140 kor.

A II. o sztá lyban:  Hegyessy Béla 30 kor.. Kacska László 
60 kor., Kálmán Károly 15 kor., Kovács László 15 kor., Krá- 
mer Herman 15 kor., Kubacska István 60 kor., Nandrássy 
Aurél 30 kor., Slang István 30 kor., Tomasovszky Béla 15 kor. 
Ö sszesen : 270 kor.

A I I I  o sztá lyban:  Budaházy László 40 kor., Ecsedy 
Péter 30 kor., Fábry Gábor 30 kor., Garay József 30 kor., 
Kiss Gábor 30 kor., Paksy Sándor 20 kor., Papp Lajos 30 kor., 
Schle'sz Pál 15 kor., Valent András 45 kor., Varchol Károly 
60 kor. Ö sszesen: 370 kor.

A IV. o sz tá ly b a n : Bányász András 30 kor., Gajdos 
Sándor 30 kor., Goldstein Jenó' 30 kor., Kovácsy József 45 
kor., Lefkovits Ignác 30 kor., László Albert 15 kor , Linder 
János 15 kor., Malinyák Mihály 30 kor, Molnár Béla 20 kor,, 
Papp Ferenc 45 kor., Pethő Gábor 20 kor., Prékopa László 
30 kor., Propper Sándor 30 kor,, Rúzsa László 45 kor , Zsák 
Emil 60 kor. Ö sszesen: 475 kor.

Az V. o sz tá ly b a n : Bálint István 30 kor., Bolner Béla 
30 kor,, Fuchs Károly 20 kor., Gráf Dezső 45 kor., Hook 
Gusztáv 40 kor., Horváth Lajos 40 kor., Kmetz Imre 30 kor., 
Nagy István 30 kor., Nandrássy Elek 30 kor., Ruhmann Ker
néi 30 kor., Tisza Sándor 30 kor. Összesen: 355 kor.

A VI. o sz tá ly b a n : Bolner István 30 kor., Harlos 
János 40 kor., Stolcz János 45 kor., Tomasovszky Lajos 30 
kor., Valent Mihály 45 kor, Összesen: 190 kor.

A VII. o sz tá ly b a n : Bábás József 30 kor., Budaházy 
Menyhért 20 kor., Dániel Miklós 30 kor., Lefkovics Herman 
20 kor., Liebermann Ernő 35 kor., Linder Dezső 15 kor,, 
Liszkay János 40 kor., Máczay Lajos 20 kor., Santroeh Károly 
30 kor., Szilvássy János 15 kor. Ö sszesen: 255 kor.

A V i l i  o sz tá ly b a n : Demjén Ferenc 30 kor,, Kresz- 
tyankó Mihály 40 kor,, Marcsek János 40 kor., Murányi Kálmán 
40 kor., Pataky Béla 30 kor., Schönfeld Péter 30 kor., Valent 
József 45 kor. Összesen 265 kor.

Az elengedett tandíjak főösszege : 2280 kor.
A jó té te m é n y e k  és segélyek  összege 4369 kor. 32 f.
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Ösztöndíjak.
A) Külső ösztöndíj:
1. A gróf Teleky—R ó th  J o h a n n a  ösztöndíjból 70 

koronát Valent József Vili. oszt. tanúló kapott.
2. A m. kir. pénzügyminisztériumnak 1902. VIII/2 1-én 

56012. számú rendeletével Aczél Béla 111. osztályú gimnáziumi 
tanúlónak a folyó tanévre is 200 azaz keltőszáz kor. ösztön
díjat engedélyezett.

B) Időközben  m eg íté lt és k ia d o tt  hely i ö sz tönd íjak:
1. A Som ogyi D ezső  m ű e g y e te m i hallgató korában  

elha lt ta rta lékos tü zé rh a d n a g y  nevét viselő alapítvány 
105 kor. 24 fillér kamatát ismét Molnár Gyula IV. éves mű
egyetemi hallgató nyerte el ; az összeget 1908. évi december 
hó 14-én vette át a budapesti műegyetem rektori hivatalában.

2. A N ike lszky  Je/m-féle alapítvány után Leffler Béla 
tanárjelölt, a báró Eötvös József kollégium tagja, IV-ed éves 
bölcsészethallgató a budapesti tudom Íny-egyetemen 102 kor. 
80 fillért kapott.

3. S u tá k  A n ta l és a n y ja  R eg u ly  Z suzsanna  alap 
után esedékes 61 kor. 51 fillért ismét Vietórisz László eperjesi 
theologia-akadémiai II . éves növendék kapott.

4. A R eguly  S á m u e l  alapból kiosztás alá került 101 
kor. 03 f .; ez összeg fele-fele részben Dér Mihály kolozsvári 
tud.-egyet. I. éves orvosnövendék és Valent István budapesti 
tud.-egyet. I. éves bölcsészethallgatónak adatott ki.

5. özv. B arzó  Jánosné  szü l. J u h á sz  Terézia  segély
alap kamatait 18 kor. 20 fillért Garay József III. oszt. t. kapta 
az alapító levél rendelkezése szerint a tanév közepén, ez idő 
szerint január hó 30-án.

6. Folyó évi február hó 18-án adta ki az igazgató a 
Som ogyi D ezső  és Z siska  J u lia  nevet viselő alapítvány 
kamatait Kacska László és Tomasovszky Béla II, o. tanúlóknak. 
A 20 kor. 34 f. kizárólag tankönyvek beszerzésére fordítható. 
Ez összeget, szeptember hó 1-én vehetik át.

7. Ifjabb S o m o g y i  Gyula  emlékére tett alapítvány után 
esedékes 100 koronát Patnky Béla VIII. o. t. nyerte el; ez



Összeget az Alapító-levél rendelkezése szerint április hó 12-én 
vette át a tanúló ifjúság színe előtt.

8. A K ossu th  L a jo s em léka la p ítvá n y  kamatait nyílt 
pályázaton Murányi Kálmán VIII. o t nyerte el. A 100 kor. 
jutalomdíjat Martinyi József h felügyelő március hó 15-én 
adta ki az iskolában megtartott hazafias ünnep keretében.

9. A H. J ügyvéd, nyíregyházi lakos által az igazgató 
szabad rendelkezésére adott 200 azaz kettőszáz koronát Marcsek 
János VI'I. o t kapta meg.

C) E gyéb ö sz tö n d íj-a la p ítvá n yo k;
1. H a a s Mór a la p ítvá n y  után 80—80 koronát három 

tanúló, u m .: Schönfeld Péter VIII., Bábás József VII.. és 
Martos János VI oszt. t kapott.

2. K o vá cs  László  alap után 102 kor. 64 fillért Kovách 
László V. o. t kapott.

3 U lm er János  alap kamataiból 143 kor. 46 f Papp 
Ferenc IV. o. t. ismét 100 koronát kapott, mint érdemes 
tanúló, főleg egészségének helyreállítása céljából ; 43 kor. 46 
fi lért Rúzsa László IV o t

4. Z u c k e r  H enrik  alapítvány után 80 kor. Murányi 
Kálmán VIII. o t kapott.

5. A D ráskóczy— B en kő  alap kamatainak az ifjú á- 
got illető fele részéből (210 kor. 25 f.) Porubszky András VII.
0. t. 100 kor , Stolcz János VI o t. 60 kor. 25 fill., Bálint 
István V. o. t. 50 koronát

6 N ik e ls zk y  A ndor  alap kamatai (51 kor. 78 f) Hook 
József I., Papp Sándor í , Czerovszky Zoltán I. és Vitái Kálmán
1. osztályú tanúlók közölt osztatlak meg (12 94).

7. N ik e ls zk y  L a jo s  alap után 52 kor. 50 fill. Toma- 
sovszky Lajos VI o. t. kapott.

8. P alicz M ihály  alap után 104 kor. 88 fill., Pataky 
Béla VIII. o, t. kapott

9. Groák Zsigm ond  alap után 52 kor. 50 fill. Kmclz 
Imre V. o. t. kapott.

10. Kornstein Ignác alap után (105 kor, 12 f.) 55 kor. 
12 fill. Bol ner Béla V. o. t. t., 50 koronát pedig Raji i k 
Miklós V ili. o. t.
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11. M á n y ik  J ó zse t— M eskó  D orottya  alap után 105 
K 03 f. Valent Mihály VI. és Zsák Emil IV. egyenlő részben 
kapták. (52 K 51 f)

12. Z siska -G rá f alapból (52 K 53 f.) Geruska György 
IV., Linder János IV. o. t. kaptak egyenlő részben.

13. A u g u sz tin y i Jánosné  alapból (138 K 11 f.) Valent 
József VIII, Demjén József VIII. o. t. kaptak egyenlő részben.

14. S zekeres  János  alapból (63 K 05 f) Kovácsi József
IV. , Hook Gusztáv V. o, t. részesültek.

15. K ollner Illésné  alap u tán  20 K 97 f. Garay József
III. o. t. kapott.

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

17. H u d á k  L a jo s  alap után 18 K 57 f Kálmán Lajos 
II o. t. kapott.

18. Szopkó  Alírécl alap után 46 K 43 f., mint jó fizikus, 
Kálmán Oltó VII. o. t. kapóit

19. B a ju sz-kö r  alap után 10 K 47 f. Pethő Gábor IV.
o. t. kapott.

20. B urger M ihály  alap után 25 K 92 f. Horváth Lajos
V, o. t. kapott.

21. M andel Á brahám  alap után 52 K 41 f. Vietórisz 
Gyula II. o. t. kapott.

22. Özv. H u d á k  M ihályné  alap után 10 K 35 f. László 
Albert IV. o. t. kapott.

23. Stern J e n ő  alap után 25 K 85 f. Liebermann Ernő 
VII. o. t. kapott.

24. Török P éter és neje R e m e n y ik  Paulina  alap után 
52 K 42 f. Liszkay János VII. oszt ág. hitv. eva n g é liku s  
tanuló kapott. (Ez évben ev. következett.)

25. Groska Jánosné  rajzalapból kiosztatott 191 K 57 f. 
Ebből a következő tanúlók részesültek : Márton László II., Asza
lós István III., Fábry Gábor III., Murányi András és Tester 
Antal IV. o. t. 10 — 10 koronát; Bolner Béla V., 20 K ; Bol- 
ner István VI. 26 K 57 f.; Bene Lajos VII. 25 K; Sipos Sán
dor VII. 20 K; Gy. Kastaly István VIII. o. t. 50 koronát.

26. B encs L á szló  em lékére  N yíregyháza  város á lta l
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te t t  ta n ú lm á n y i ju ta lo m d íj-a la p ítvá n y  kamatait 100 koro
nát Valent András, (Mihály földmives fia) III. o. t. kapta.

27. J á n ó szk y  A ndrás  alap után 52 K 41 f. Porubszky 
György III o. t. kapott.

28. J á n ó szk y  A ndrásné s z ü l  I la n k o v szk y  Z suzsanna  
alap után 52 K 41 f. Kubacska István II. o. t. (Az alapító 
levél szerint tanár, vagy tanító érdemes fia )

29. A B leu er S á m u e l és neje  W ell J e n n y  a lap ít
ványa  nevet viselő' tanúlmányi segély-alapítvány után 47 K 
59 f. Szilvássy János VII. o. t kapott.

30. A B leu er M ór em lék-a lap ítvány  című tanulmányi 
jutalomdíj-alapítvány kamatait 50 K 60 f. Schönfeld Péter Vili.
0. t. kapta meg.

31. B la u  Pál em léka lap ítványból, melyet a helybeli
izr. statusquo hitközség kezel, 100 100 koronát Goldstein Jenő
IV. és Havas Andor Vili. o. tanulók kaptak.

32. A N yíregyházi T akarékpénztár-E gyesü le t 100 
kor. adományát egy Nyíregyházán és egy a vármegye (Szabolcs) 
bármely más községében született jó magaviseletéi, jó előmene
telő szegény tanulónak valláskülönbség nélkül rendeli egyenlő 
részben kiosztatni. Ebben részesültek: Tisza Sándor V. o. t. 
(megyebeli), Varchol Károly III. o. tanulók.

33. A főgimnáziumi F illéregyletből részesültek: 2 0 -2 0  
koronát kapnak: Linder Dezső VII , Lefkovits Herman VII., 
Bolner István VI., Gráf Dezső V , Nagy István V., Kiss Gá
bor III., Pap Lajos III , Czölder Károly I. és Deutsch Sándor
1. oszt, t . ; 1 0 -1 0  koronát: Propper Sándor IV., Gajdos Sán
dor IV., Bányász András IV,, Lefkovits Ignác IV., Budaházy 
László III., Kacska László II , Kovács László II., Slang István 
II., Tomasóvszky Béla II,, Hodossy Béla I., Kiss Miklós I. oszt. 
tanulók. E  cím en k io sz to tt összeg: 310 korona.

34. J u ta lo m k ö n yv ek e t k a p ta k :  Novák Jenő Vili., Róth 
József Vili., Friedmann Miklós VIII., Vadász Pál VI., Vadász 
Béla V., Kiss Lajos IV., Sipos Ferenc IV., Mikecz Dezső III , 
Kiár József II., Korányi Gyula I I , Márton László II., Ébncr 
Béla I., Hoffmann Sándor I., Kraemer Dezső I., Fabula András 
I. oszt. tanulók.
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35. Dr. H ajós Sándor  ügyvéd úr által egy jó gyorsíró 
tanuló részére adományozott 10 koronát csak a jövő tanévben 
adhatjuk ki.

Érettségi vizsgálatot tett ifjak emlékalapja.
— Negyedik év. —

Az 1905— 6-ik tanév végén azzal a kéréssel fordúltam az 
intézetünktől megválni készülő VIII osztályt végzett ifjakhoz, 
hogy maradjanak meg továbbra is lelki összeköttetésben, egy
ségben azzal az iskolával, melynek kebelén serdűlő 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. A helyett, hogy a kisebb-nagyobb elköltött összeg ki
dobásával megsarcolják szüleiket, rakjanak össze életük ezen 
nevezetes fordúlópontján egy kis emlékalapot minden évben, 
érdeklődjenek a jövőben  is ezen alap gyarapodása iránt, és ha 
oly tekintélyes tőke gyűlik majd össze az idők folyásában, hogy 
annak kamataiból az iskolát kormányzó tanács üdvös tényeket 
mutathat fel, akkor érezzen leikök igaz örömöt a felett, hogy 
egykor ők is hozzájárúltak filléreikkel, koronáikkal annak léte
sítéséhez.

A kormányzó-tanács 1906. évi szeptember hó 21-én tartott 
ülésében az ifjak E m lék  a la p ítv á n y  á t  kezelés végett elfo
gadta s az alapító levelet formulázta. Kezeli a főgimnáziumi 
pénztáros.

A jelen tanév végén az alap gyarapításához adományaikkal 
hozzájárúltak:

Andrássy József 5 k o r, Auspitz Márton 3 kor., Balázs 
János 5 kor., Balogh Oszkár 5 kor., Bozán Jenő 5 kor., Brozsek 
Károly 5 kor., Budaházy Sándor 5 kor., Csatáry Gyula 5 kor., 
Bankó Gyula 3 kor., Demjén Ferenc 5 kor., Dobos Kálmán 5 
kor., Feldheim Márton 5 kor., Flaszter Jenő 5 kor., Friedmann 
Bernát 3 kor., Friedmann Miklís 5 kor., Groszmann Ernő 5



kor., Handel Lajos 5 kor., Havas Andor 5 kor,, Hibján Sándor 
5 kor, Jármy Miklós 10 kor., Gy. Kastaly István 4 kor, Gy. 
Kastaly László 5 kor , Király László 5 kor., Király Pál 5 kor., 
Klein Gyula 5 kor., Kovács Dezső 5 kor., Krausz Herman 5 
kor., Lórencz Béla 5 kor., Marcsek János 3 kor., Mihovits 
Ferenc 5 kor., Móhr Gyula 3 kor, Murányi Kálmán 5 kor.. 
Nagy István 5 kor., Novák Jenő 5 kor,, Pataky Béla 5 kor., 
Pekáry István 5 kor., Pivnyik Gyula 5 kor., Pollák László 5 
kor., Rajtik Miklós 5 kor., Rófli József 5 kor , Schönfeld Péter 
5 kor, Szilágyi Zoltán 6 kor, Trompler Árpád 5 kor., Valent 
József 5 kor., Vóna István 5 kor., Wassermann J 5 kor.

Áthozott tőke: 639 korona 54 fillér.
Ez évben befolyt 225 korona.
Az alapítvány összege a tanév végén, vagyis junius 30-án 

864 kor. 54 fillér, mely összeg a nyíregyházi Agrár Takarék- 
pénztárban V. 446—3546. számú betétkönyvecskén van el
helyezve.

Az alapítvány gyarapításához hozzájárúló ifjak fogadják 
köszönetemet.

Az elődök nemes példája buzdítsa a jövendő nemzedékeket!
Az országos alkohol-ellenes Liga végrehajtó bizottsága a 

jelen tanév végén is a következő fölhívást intézte az érettségi 
vizsgálat alatt álló magyar ifjúsághoz:

Ifjú Barátaink!
Komoly szóval fordúlunk hozzátok, kik alapvető tanúlmányaitok be- 

végeztével az életbe kiléptek. A gondtalan iskolából oda kerültök a 
csatasorba, ahol az egyének és a nemzetek küzdenek meg az élet súlyos 
föladataival.

Bizonyára már eddig sem kerülte el az ifjúság figyelmét jelen ko
runk egyik legnagyobb veszedelm e: az alkoholizmus, melynek járma 
alatt nyög az egész emberiség, korra, nemre, vallásra és fajra való te
kintet nélkül Olyan veszedelem ez, melynek pusztításai mellett eltörpül
nek a történelem legvéresebb háborúi Olyan veszedelem, mely ezer
számra teszi tönkre az alkohol öntudatlan bálványozóit, súlyos akadályokat 
gördítvén a népek boldogúlásának útjába.

A nemzetcsapás ellen van egy hatalmas fegyverünk és ez az anti
alkoholista fölvilágosítás és példaadás munkája. Sokan vagyunk már 
hazánkban is, kik hirdetjük és gyakoroljuk a szeszes italok élvezetétől

— 07 —
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való teljes tartózkodás elvét. Mert meggyőződésünk szerint az életnek 
sokszor i en súlyos harcaiban testünk és szellemünk teljes épségére van 
szükségünk, és csak munkaképes, egészséges, erős nép nem marad el a 
nemzetek nagy versenyében. A nyugoti népek már a múlt század elején 
fölismerték az alkoholfogyasztásban rejlő veszélyt és a virágzó amerikai 
államok népei között ép úgy, mint a világot uraló Angliában hatalmas 
arányokat öltött az alkoholellenes mozgalom. Az iszákosság már végső 
pusztúlással fenyegette a skandináv államokat és ma Svéd- és Norvég
országok állanak az alkohol ellen harcoló emberiség élén. Finn testvér
népünk parlamentje pedig nemrég kitiltotta országából a szeszes 
italokat.

Mindenütt, széles e föld kerekén az ifjúság áll az első csatasorban 
az alkohollal szemben, mert nemes idealizmusában fölismerte azokat a 
kötelességeket, melyeket a nemzet érdekoi reá róttak. Megmutattuk egy 
hosszú évezred alatt, hogy életképes nemzet vagyunk. Most, midőn a 
jelenkor változott körülményei újabb csapást mértek reánk is, Magyar- 
ország az alkohol elleni küzdelem dolgában sem maradhat el a kultur- 
népek sorából. Szomorú volna és hihetetlen, ha épen a magyar ifjúság 
maradna távol ettől a harctól, melyben részt vennünk kötelesség: magunk 
és nemzetünk jövője érdekében.

Ifjú Barátaiak !
Már mostan, az érettségi vizsgálat előtt csatlakozásra hívunk fel 

benneteket. Küzdjetek velünk az ivási szokások ellen. Sajátságos ferde- 
sége társadalmunknak, hogy alig történhetik meg valamely családi 
vagy közéleti esemény anélkül, hogy szoros kapcsolatba ne ke
rülne a szeszfogyasztással. Mintha mindannyia egy-egy alkalom, jog
cím lenne az ívásra.

Küszöböljük ki a szeszes italokat a családi és társas életből!
Súlyosan elítélné az hazánk kulturális állapotát, aki azt állítaná, 

hogy nálunk az ivásnál összehasonlithatallanul nemesebb, magasabb 
rendű élvezetek, szórakozások nem kínálkoznak.

A sokféle ivási szokások között nem utolsó helyen áll az úgyne
vezett érettségi bankett, amikor az ifjúság a rosszul értelmezett 
szabadság nevében boros pohárral a kezében köszönti utoljára nevelőit 
és barátait. Öh, nem a szeretet és barátság megnyílvánúlása ellen eme
lünk kifogást. Ámde szükséges állapot-e az, hogy épen akkor ismerkedjék 
meg az ifjú a testet és lelket ölő mámorral, midőn őt az arra hivatottak 
érettnek jelentik ki ? Az ivási szokások elleni küzdelmetek kezdődjék 
meg az érettségi bankettek alkoholizmusa ellen. Most, mikor ifjúi 
energiátok fölszabadul, nagy kár lenne, ha annak egy része a szeszes 
italok varázsos, hazug árjába fúlna, S zó lít az élet, jöjjetek hozzánk  
és tartsatok velünk!  Budapest, 1909. május havában Az Országos 
Alkoholellenes Liga végrehajtó-bizottsága nevében: Dr. Dóczi Imre,
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belügyminiszteri s. fogalmazó, főtitkár Dr. Náray-Szabó Sándor, kul- 
tuszminiszteri tanácsos, elnök.

Az alkoholellenes mozgalomról felvilágosítással, népszerű röp- 
írátokkal szívesen szolgál főtitkárunk. (Címe: l//., Teréz-körút 40)

Alapítványok.
Kétizben is megnyilalkozolt az édes anyai szeretet ez 

évben olyan irányban, hogy a kínos fájdalom érzését azzal 
óhajtotta megenyhíteni önönmagára nézve, hogy jótékonyságot 
gyakorolt a támogatásra rászorúló szegénysorsú tanúló ifjak 
irányában. Alapítványt tettek a fájdalmas szívű anyák a fő
gimnáziumi ifjúság javára.

a) Néhai özvegy Z ierek Edéné, szül. K ra lovánszky  
Jolán  úrnő törvényes végrendeletéből egyelőre a következő 
sorokat iktathatom ide addig is, míg az alapítványt részleteseb
ben körüliró levelet lesz alkalmam bemutatni:

„Egyetlen, forrón szeretett fiam, Hoffer László, honvéd huszár
hadnagy emlékére 5000, azaz ötezer koronás alapítványt teszek a nyír
egyházi ág. h. ev. főgimnázium részére, hogy annak kamatait mindenkor 
oly szegényebb sorsú ifjú élvezze, aki a katonai pályára lép. A kamatok 
mindaddig illessék őt, amig egy éves hadnaggyá nem lesz; az mindegy, 
akár a katonai reáliskolát, akár az akadémiát végzi; ebben teljesen 
szabad kezet engedek s bölcs belátására bízom az ág. h. cv. gimnázium 
igazgatóságának.“

Ezen alapítvány összegét a főgimnázium kormányzó tanácsa 
még nem vehette át kezelés végett.

b) A másik alapítványt özvegy B en cs Lászlóné, szül. 
G yiiaszin  M ária  úrnő létesítette a következő alapító-levél 
szerint:

Alapitó-levél.
Alulírott özv. Bencs Lászlóné szül. Gyiraszin Mária, első házas

ságomból származott boldog emlékű fiam Terényi (Tregjár) Ernőnek, 
néhai Tregjár Pál, Nyíregyháza város volt polgármestere unokájának, a 
nyíregyházi ág. hitv. evang. gimnázium egykori növedékének emlékezetét 
ugyanezen gimnáziumnál megörökíteni óhajtván, emlékére egy 400 azaz 
négyszáz koronás alapítványt teszek és erről a következő alapító-levelet 
állítom k i :

1. Az alapítvány címe: „Terényi (Tregjár) Ernő emlékalapítvány.“
2. Az alapítvány célja: a nyíregyházi ág. hitv. evangélikus főgim*
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názium tanuló-ifjuságát a magyar irodalom és a magyar irodalomtörténet 
mennél alaposabb megismerésére buzdítani.

3. Az alapítvány tőkéje 400 azaz négyszáz korona, mely tőke a 
Nyíregyházi Takarékpénztár 37689. számú betétkönyvecskéjén van 
elhelyezve.

4. Az alapítványt kezelő hatóság: a nyíregyházi ág. hitv. evang. 
főgimnázium.

5. Az alapítvány tőkéjének kamatai évenként a tanév végével 
olyan, a főgimnázium utolsó osztályát végző növendék részére adandók 
ki, aki a magyar irodalom és a magyar irodalomtörténet megismerésében 
társai között a legkiválóbb előmenetelt tanúsította.

6. A tanulmányi jutaiomdíj odaítélése a főgimnázium tanári kará
nak meghallgatásával a főgimnázium kormányzó tanácsának hatáskörébe 
tartozik.

Miről ezen alapító-levelet két egyenlő példányban kiadtam.
Kelt Nyíregyházán, 1909. évi áprii hó 18-ik napján.

Előttünk:
Balla Jenő. tanú. özv. Bencs Lászlóné.
Di\ Prok Gyula, tanú.

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

nyíregyházi ág. h. ev. főgimnázium kormányzó tanácsa, mint. 
alapítványi hatóság, elfogadta, azzal a kijelentéssel, hogy az 
alapítvány tőkéjének épségben maradásáért a vagyoni felelős
séget elvállalja.

Kelt Nyíregyházán, 1909. évi május hó 28-án.
Martinyi József, Dr. Vietórisz József,
főgimn. h. felügyelő. főgimn. tanácsjegyző.

c) Megboldogult kartársunknak, Mészáros Ferencznek rava
talára az ifjúság gyűjtéséből koszorút tett le; a gyűjtés azonban 
oly mennyiséget eredményezett, hogy felmaradt belőle 104 kor. 
04 fillér. A tanártestület elhatározta, hogy ez összeget betét
könyvecskén helyezi el s ötszáz koronáig szaporítja s annak 
idején szeretett kartársa nevét viselő emlékalapítvány címen 
kezeli s jelenti be a kormányzó tanácsnak. Az emlékalapot a 
tanév végén már 200 koronára egészítettük ki. — Betétkönyv 
száma 4245. Szabolcsi Agrár Takai’ékpénztár.
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d) Alig nehány nappal a tanév befejezése előtt vettük át a 
következő szövegű alapíLó-levelet a helybeli slatusquo izraelita 
hitközség elöljáróságától:

Blau Pál alapítványa.
Alapító : Bodor Zsigmond.
Tőke: 20000 korona a nyíregyházi takarékpénztár egyesületi betét

könyvén, melynek száma: 36038.
Rendelkezések:
Ezen 20000 korona tőke Blau Pál alapítványaként kezeltessék a 

nyíregyházi statusquo hitközség által olykép, hogy ezen összegnek évi 
kamataiból fizet a hitközség pénztára :

1., 2., 3. p. stb.
4. pont: „Évenként 200 azaz kettőszáz koronát átad a nyíregyházi 

ág. hitv. evang. főgimnázium igazgatójának, ki ezt az összeget a gimná
zium IV. és VIII. osztályába járó egy-egy szegény, szorgalmas, jó 
előmenetelő izraelita vallású tanuló között kiosztja.

Kikötöm, hogy a hitközség beépítés esetén is köteles az 1—4-ik 
pontokban rendelt összegeket saját pénztárából évenként pontosan örök 
időkön át kifizetni.“

A kegyes alapítványozók fogadják ez úton is intézetünk 
hálás köszönetét!



Tápintézet
A folyó iskolai évben e jótékony intézetünkbe 41 tanúlót 

véltünk föl, akik közűi 39 tanúló ebédet és vacsorát 2 tanúló 
pedig csupán ebédet kapott A két utóbbi ugyanis a szomszé
dos Királytelekről járt be vonaton az iskolába egész éven át.

A teljes ellátásban részesülő 39 tanúló közűi 35 vette 
igénybe 10 hónapon át az ellátást, míg 1 tanúló 7, 1 tanúló 
6, 1 tanúló 3, 1 pedig 2 hóban kapott ellátást.

A teljes évi díj címén a tanúlók 130 koronát fizettek 
fejenként (mindössze az első félévben fizetett 2 tanúló teljes 
20 kor. ellátási díjat havonként, 1 pedig 1 hónapban) ; mint
hogy pedig az intézet minden teljes ellátásban részesülő ta
núló után fejenként 13 kor. 70 f-t. fizetett: minden tanúló 
befizetéséhez, ha ebédet és vacsorát kapott, havonként 7, ha 
csupán ebédet, 4 kor- 70 f. t pótolt az intézet. Az évi teljes 
130 korona díjból elengedésben részesült 2 tanúló 60 koroná
ban, 1 tanúló 50, 1 pedig 30 korona elengedésben. Egy ta
núló teljesen díjtalan ellátásban részesült. Az elengedett összeg 
330 korona, a tíz havi ellátás díja 7514 korona, 36 tanúlónak 
majálisi ebédjéért, fejenként 1 kor. 60 f.-vel fizettünk 57 kor- 
60 fillért.

A bevétel csökkenése miatt a főgimnázium kormányzó 
tanácsa f. évi május hó 28-án tartott ülésében elhatározta, 
hogy a jövő 1909/10-ik iskolai évtől kezdve teljes évi díj 
címén 140 koronát szed a tanúlóktól, továbbá, hogy a táp
intézeti tagságért épen úgy kell folyamodni augusztus 15-ig, 
mint a tandíjelengedésért.

Mivel a tápintézet a támogatásra erdemes tanúlóknak 
tetemes segítségére van tanúlmányaik végzésében, azt e helyütt 
is melegen ajánljuk a nemes lelkű tanügybajátok pártfogásába.

V I I .
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A bevétel, kiadás és vagyon részletes kimutatása június 
hó 5-én a következő:

B e v é te l :
1. Az 190 7/8. évről álhozott készlet . . 17122 kor. 96 fill.
2. Suppi, megváltásáért: a pozsonyi ág.

h. ev. egyházmegye 27 kor. 86 f, a 
kőszegi és nagybányai á h. ev egyházak 
4 — 4 kor .........................  35 kor. 86 fill.

3. 40 tanúló befizetése havi díjakban . 4260 kor. — fill.
4) Az 1908 évi szünidei országos gyűj

tésből (hat könyvecskén) begyűlt . 1323 kor. 29 fill.
5. Az 1908/9. iskolai év első felében,

helyben b e g y ű l t ..............................  158 kor. 94 fill.
6. Nyiiegyháza város rendes évi segélye 100 kor. — fill.
7. Adományok : Kaszinó 40 kor., Köles.

Segélyző-Egylet 30 kor., Szabolcsi 
Agrár Takarékpénztár 50 kor., Ált.
Hitelintézet 30 k o r . .................... ..... . 150 kor. fill.

8. Kamatok: a) Tápintézeti kamatok 1908.
december 31-től 1908. dec. 31-ig . . 383 kor. 98 till,
b) Pénzintézeti kamatok 1907. dec.
31-től 1908. dec. 31-ig . . . . . 888 kor. 87 fill.

Összesen: 24423 kor. 90 fill.

K iadás:
1. 41 tanúlónak 10 havi ellátásáért . . 7514 kor. — fill.
2. 36 tanúlónak majálisi ebédjéért . . .  57 kor. 60 fill.
3. Vegyes kiadások . . . . . . . .  122 kor. 97 fill.

Összesen: 7694 kor. 57 fill.

Vagyon:
1. Bevételek és kiadások különbsége . 16 729 kor. 33 fill.
2. 11 tanúiénál, a havi díjak hátraléka. 350 kor. - fill.

Összes vagyon: 17079 kor. 33 fill.
Három nyíregyházi pénzintézet betétkönyvecskéjén el

helyezve.
\y  y '
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Ifjúsági kirándulás.
Az ifjúsági társas kirándúlások nevelő hatását főgimná

ziumunk tanári kara szem előtt tartva, ez évben is elhatározta, 
hogy a húsvéti szünetek alatt egy nagyobb tanúlmányútat fog 
rendezni. Tekintve azt, hogy húsvét körül hazánk magasabb 
bérceit még hó borítja s így a felvidékek meglátogatása az 
iljúság egészségének kockáztatásával járt volna, a választás 
az enyhébb éghajlatú Adria északi partjaira esett. A teljesen 
előkészített kirándúlásról úgy a 29 résztvenni óhajtó tanúló, 
mint a tanári kar legnagyobb sajnálatára le kellett mondani, 
mert a háborús hírek miatt több szülő nem volt hajlandó a 
gyermekét olyan körülmények között útnak bocsátani, viszont 
a tanári kar sem vállalhatta a felelősséget a kirándúlás zavar
talan lefolyásáért.

A VI. osztályba járó tanítványaimnak még az év elején meg
ígértem, hogy részükre külön specialis geológiai kirándúlást 
fogok rendezni Magyarország valamelyik bányavidékére, ahol 
azon dolgokat, amelyeket az órák alatt esetleg nem tudtam 
szemléltetni, a szabad természetben fogják meglátni. A tan
anyagnak bevégzése és átismétlése után elérkezett a pünkösd, 
amely időt felhasználtam arra, hogy ígéretemet beváltsam. A 
bányavidékek közül Nagybányát, Felsőbányát, Fernezelyt válasz
tottam, amely helyek nemcsak típusai a régi magyar bánya
városoknak, hanem a környékük is bájos, s így legalább a szép 
vidékben is gyönyörködhettek ifjaink. A kirándúlás részletes le
folyása egyébként a következő volt.

Május hó 29-én reggel 7 óra 80 perckor indúltunk el 
Nyíregyházáról Mátészalkán, Szatmáron keresztül Nagybánya 
felé. Szatmáron másfél órát kellett várakoznunk; ezt az időt 
arra használtuk fel, hogy megtekintettük a vasúti állomás
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mellett levő gyönyörű Kossuth-kertet, és Szatmár főterét. A 
‘ pünkösdi nagy forgalom következtében Szatmártól Nagybányáig 

nem kaphattunk külön szakaszt s igy egy csomó avasi román 
társaságában utazlunk, akik, eltekintve a dohányfüsttől, amellyel 
a szűk vasúti kocsit betöltötték, korántsem voltak kellemetlen 
utitársak, mert alighogy elhagytuk Szatmári, rákezdtek énekelni. 
Dalaik a mi fülünknek talán kissé keservesnek tűntek fel, 
mindamellett érdeklődve hallgatta a nyírségi kis társaság, akik 
között többen voltak olyanok, akik románt még nem is láttak.

Szinyérváraljától vonatunk a vihorlát-guttini vonulat elő
hegyei alatt vitt Nagybánya felé. Itt már megkezdődött a látni
való s valóságos harc indult meg a szűk ablakokért; egymás
után tűntek fel a Rozsály. a Feketehegy, a Guttin, míg végre 
Misztótfalut is elhagyva az Alföld szélén a hegyek aljában 
épült Nagybánya festői panorámája tárult elénk. A vasúti állo
máson Révész János nagybányai evangélikus lelkész úr várt 
minket, akinek a társaságában gyalog mentünk az állomásról 
a Központi vendéglőbe. Útközben Révész lelkész úr Nagybánya 
históriájából mondott el egyes részleteket, majd pedig, amint a 
Lendvay-szobor elé értünk, részletesen szólott Lendvayról s 
érdemeiről. A szállodában kissé rendbehozva magunkat, ugyan
csak Révész lelkész úr vezetése mellett a Szent István toronyba 
mentünk fel, amelynek erkélyéről gyönyörű kilátás nyílik Nagy
bányára és környékére

Május 30-án reggel lovag Rerks Leó m. kir. pénzügyi fő
tanácsos úr vezetése mellett a bánya-igazgatóság épületébe 
mentünk, amely hajdan pénzverő volt, amelyet a nagybányaiak’ 
még most is „Minc:í-nek (Münze) neveznek. Itt Neubauer mi
niszteri tanácsos, bánya-igazgató úr volt szíves az ásványgyüj- 
teményt megmutatni, amelyben a nagybányai bánya-igazgatóság 
kerületéhez tartozó összes bányák ásványai képviselve vannak 
gyönyörű példányokkal.

Innen ugyancsak lovag Berks Leó főtanácsos úr vezetése 
mellett Nagybánya bájos Széchenyi-kertjén keresztül a veresvízi 
bányaművekhez mentünk. Itt már várt minket Pete Lajos m. 
kir. bánya-mérnök úr 8 bányamunkással és 3 személyszállító 
kocsival. Mielőtt azonban leszálltunk volna a föld mélyébe;
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mindnyájunkat felöltöztettek bányajáró ruhába, mert a bányá
ban lecsepegő limonitos víz a ruháinkon kitisztíthatatlan foltokat ' 
hagyott volna. Végre bányamécsekkel (fonca) is felszerelve indú- 
lásra készen állottunk. Bányász szokás szerint egymásnak „jó 
szerencsét!“ kívánva, a kocsik, amelyeket a bányamunkások 
toltak, megindultak a bányába. Két kilométernyi utat megtéve 
a gépházhoz érkeztünk, ahol villamos erő segítségével bocsátják 
le a munkásokat s húzzák fel az alsóbb szintekről a kifejtett 
ércet. Innen egy érctellérhez mentünk a hol alkalmunk volt 
az érckifejtés módját látni. Két órai lentiétel után végre ismét 
megláttuk az éltető napvilágot s szánalom töltötte el mindnyá
junk szívét a szegény bányamunkások iránt, akiknek a sors 
valóban igen kemény részt juttatott a létért való küzdelemből,

Délután ugyancsak lovag Berks Leó főtanácsos úr vezetése 
mellett a kereszt hegyi érczúzókat tekintettük meg, onnan pedig a 
Nagybányától 5 kilométernyire fekvő fernezelyi állami kohóhoz 
mentünk ki. Az üzemben levő kohóban Hullán János m. kir. 
főmérnök, kohó-főnök vezetett bennünket s nyújtott szakszerű 
magyarázatot az összezúzott ércliszt kihasználásának különböző 
módjairól, illetve fázisairól. A kohónak alapos bejárása után 
egy vegyész úr kalauzolása mellett a kénsav-gyárat néztük meg. 
amely közvetlenül a kohó közelében épült, s amely a szulfid 
ércek hevítése közben felszabadult ként dolgozza fel.

Május 31-én reggel vonaton a 9 kilométernyire fekvő Felső
bányára mentünk. Felsőbányán megtekintettük a m. kir. bánya
iskolát, hol Szokol Pál m. kir. bánya tanácsos úr, a bánya iskola 
igazgatója volt szíves az iskolát és berendezését megmutatni s 
Nagybánya, Felsőbánya geológiai viszonyairól egyet-mást elmon
dani. Különösen érdekelt bennünket -a szép ásvány és kőzet 
gyűjtemény s a bányaművek kicsiben készített modelljei.

A bánya-iskola megtekintése után a Feketehegy alatt levő 
„Boditó“-felé vettük gyalog az útunkat. Az árnyas erdőben 
vivő útat könnyedén tettük meg, annál is inkább, mert útköz
ben több helyen megállva, vizsgálgattuk a vidék kőzeteit. Délben 
érkeztünk fel a Boditóhoz, ahonnan gyönyörű kilátás nyílt a 
Guttinra és a Feketehegyre, Az egész délutánt ezen a szép 
helyen töltve estefelé kocsikon visszatértünk Nagybányára.
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Junius 1-én reggel még kimentünk a Kereszthegy tövében 
levő kőbányához, onnan pedig a Virághegyen keresztül a 
Széchenyi-ligetbe. A ligetben bementünk a szalmafonó gyárba, 
ahol néhány emléktárggyal megrakodva szomorúan kezdtünk 
készülődni hazafelé. 11 óra 30 perckor búcsút vettünk Nagy
bányától s ugyancsak Szatmáron, Mátészalkán keresztül este 7 
óra 10 perckor kitűnő egészségben és jó hangúlatban megér
keztünk Nyíregyházára.

Hogy kirándúlásunk valóban fényesen sikerült, a kedvező 
időjárás mellett nagyrészt a mi szíves vezetőinknek köszön
hetjük, akik szakszerű magyarázataikkal teljesen megvilágították 
a résztvevő ifjak előtt mindama dolgokat, amelyeket én az 
órákon a szemléltetés hiányában talán csak félig meddig tudtam 
megértetni. Fogadják tehát névszerint már felemlített kedves 
vezetőink e helyen is a leghálásabb köszönetünket.

Á kirándúlás személyenként 24 koronába került. Nagy
bányán a Rumpold Gyula féle Központi vendéglőben voltunk 
elszállásolva, ahol 12 koronáért (három és fél nap) igen jó 
szállásban és ellátásban részesültünk.

Radó Endre,
a kirándúlás vezetője.



IX.

Könyv- és szertárak.

A) Tanári kö n yv tá r .

A tanári könytár, a Folyó iskolai évben, vétel utján, a 
következő művekkel gyarapodott:

Gyulai P á l: Kritikai dolgozatok 1 k. Petőfi-könyvtár. I — V. 
5 k. Régi Magyar Codexek. XV. 1 k. Hétfalusi csángó nép
mesék. Gyűjt. Horger A. 1 k. Euripides: Herakles, llippolytos. 
Ford. Csengeri-Lalkóczy, 1 k. De Vogüé-Huszár; Az orosz 
regény. I II. 2 k. Platón: Válogatott művei. Ford. Szabó A. 
1 k. Kalevala. Ford. Vikár B. 1 k. Szelényi Ödön: írói arc
képek. 1 k. Ányos Pál: Versei. Kiadja: Császár I. 1 k. Kicska 
Emil: A subieclum és praedicatum a grammatikában. 1 k. 
Barcsa János: A tiszántúli ref. egyházkerület történelme, I -  III. 
3 k. Veritas: A magyarországi románok . . . intézményeinek 
ismertetése. 1 k. Montaigne : Ausgewählte Essais von E. Kühn 
I—V. 5 k. Mayer Endre: Jézus Krisztus és a sociaüsmus. 1 
k. Csiky Lajos: Lelkipásztorkodástan. I k. Az ág. h. ev. egyház 
Régi Emlékei. I. Egyesség könyve. Kiadta: Masznyik E. 1 k. 
Dr. Luther Márton: Művei. IV. 1 k. Krohn—Bán: A finnugor 
népek pogány istentisztelete. 1 k. Weszely Ödön: A modern 
pedagógia útjain. 1 k. Ranschburg Pál: A gyermeki elme. 1 
k. Beöthy Zsolt Emlékkönyve. írták tanítványai, barátai. 1 k. 
Csánki Dezső: Árpád és az Árpádok. 1 k. Edia Gselebi: Magyar- 
országi utazásai. Kiadta: Karácson Imre. 1 k. Vojnich Oszkár: 
A csendes óceán szigetvilága, 1 k. Márki Sándor: Magyar 
történeti szemléltető képek. 1 k. Malonyay Dezső: A magyar 
nép művészete. II . I k. Berzeviczy Albert; A Cinquecento fes
tészete, szobrászata és művészi ipara. 1 k. Bálint Imre: Keleti 
képek. 1 k. Bloo—Horovitz; A francia forradalom. 1 k. Magyar
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Történelmi Emlékek: I. Okmánytárak. XXXIV. 1 k. Saussure: 
Törökországi levelei és följegyzései, 1 k. Révay József: Commo
dianus. 1 k. Lester Ward -  Dienes: A haladás lelki tényezői. 
1 k. Nietzsche—Wildner: lm - igyen szóla Zarathustra. 1 k. 
Giddings — Dienes: A szociológia elvei. 1 k. Mössmer Pál: A 
német tudományos szocializmus. 1 k. Ratzenhofer—Tímár: A 
szociológiai megösmerés lényege. 1 k. SombartWener—Vezsenyi: 
A szocializmus és a szociális mozgalom. 1 k. Wichelhaus — 
Pfeifer: Népszerű előadások a chemiai technológia köréből. 1 
k. St. Tóth Kálmán : Kísérleti vezérkönyv í k. Ábrahám — 
Szíjártó : Elemi fizikai kísérletek gyűjteménye. I II. 2 k. A 
Műveltség Könyvtára: VI. 1. Dal mad y Zoltán: Mende-mondák 
a természettudományok köréből. 1 k. Poincaré—Szilárd: Tudo
mány és föltevés. 1 k. Brehm—Méhely : Az állatok világa. 
I—X, 10 k.

Összesen . 67 kötet.
A já n d é ko zá so k :
Cserhalmi Samu úr az Egyetemes Philologiai Közlöny 1909. 

évi folyamát küldi ajándékul iskolánknak, Jóba Elek úr könyv
kiadóhivatala pedig a Nyírvidéket.

Dr. Szalkay Gyula főreáliskolai tanár úr ajándéka: 12 
darab alkoholellenes irat, továbbá Zoophilus : Élők boncolása. 
3 példány.

Balla Jenő, városi tanácsos úr ajándéka: A szabadtanítás 
kongresszusának naplója. 1 k.

Dr. Siklósi Gyula, egészségtan-tanár úr aj.: Erdély neve
sebb fürdői 1 k.

Zsilinszky Mihály nyug. .államtitkár úr aj. : „Miről van
szó 1“ 1 k.

A báró Bánffy-család aj. : Vaiju Elemér, A Tomaj nem
zetségbeli Losonczi Bánffy-család története. I. 1 k.

Vajda Dezső úr aj. ; Répássy M. Édesvízi halászat és hal
gazdaság. 1 k. Kaán K. A termés: éti emlékek fentartása. 1 k. 
Gazdasági tudósítók évkönyve 1909. évre. 1 k. Alden, Hungary 
of to-day. 1 k.

Özv. Mészáros Ferencné, tanárné úrnő ajándéka;
Tanáregyesületi Közlöny 1885/6 — 1907/8. évf. 23 k.
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Lubrich Ágost : Neveléstudomány. I - IV. Neveléstörténelem. 
II-  III. 6 k. Az Időjárás. I. III. IX— XI. 5 k. Műegyetemi Lapok 
II—III. 2 k. Mathematikai Lapok. IV—XV. 12 k. Johnson, 
Miből lesz a termés? 1 k. Hogy nő a vetés? 1 k. Gzigler, A 
fizika történe. 1 k. Cotta, A jelen geológiája. 1 k. Komnenovicli, 
Algebra 1 k. Domokos, Természettan. 1 k. Eötvös, Természet- 
tan. 1 k. Reis, Physik. 1 k. Petzval, Stereometrie. 1 k. Nagy, 
Die Sonne. Schlömilch, Höhere Analysis. II. 1 k. Corzan — 
Avendano, Példatár. 1 k. Berkhan, Analytik. 1 k. Franke, 
Höhere Mathematik. 1 k. Kohlrausch, Physik. 1 k. Spitz, 
Arithmetik. II. 1 k. Mousson, Physik. I -  III. 3 k. Bothe, Physik. 
Repetitorium. 1 k. Foit Schlömilch, Analitische Geometrie. I. 
1 k. Dirichlet, Zahlentheorie. 1 k. Salmon, Geometrie der 
Kegelschnitte. 1 k.

A magy. kir. egyetemi nyomda az 1908. évtől kezdve a 
Néptanítók Lapját küldi ajándékúl iskolánknak.

Rinder Jenő késmárki tanár úr ajándéka: Binder, Freuet 
euch des Lebens. 1 k.

Ezeken kívül a magyarországi középiskolák értesítőik 
cserepéldányait, a könyvkiadó cégek pedig a szaktanárokat 
érdeklő iskolai kiadványaikat küldöttek meg iskolánknak.

A nemeskeblű tanügybarátok fogadják ez úton is intézetünk 
hálás köszönetét.

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

Akadémiai Értesítő. Állattani Közlemények Archaeologiai 
ÉrLesítő és Közlemények. Athenaeum. Botanikai Közlemények. 
Budapesti Szemle. Emlékbeszédek a Magyar Tudományos Aka
démia elhúnyt tagjairól. Ethnographia és Értesítő. Evangélikus 
Családi Lap. Evangélikus Őrálló. Értekezések a bölcseleti, maihe- 
matikai, nyelv- és széptudományok, társadalmi, történeti tudo
mányok köréből. Földrajzi Közlemények. Földtani Közlöny és 
évi jelentések. Gyámintézet Herkules. Hivatalos Közlöny. Iro
dalomtörténeti Közlemények. Magyar Iparművészet. Magyar 
Khemiai Folyóirat. Magyar Nyelv, Magyar Nyelvőr. Magyar 
Paedagogia. Magyar Történeti Életrajzok, Mathematikai és 
Természettudományi Értesítő. Mathematikai és Természettudo



mányi Közlemények. Magyar Társadalomtudományi Szemle. 
Művészet. Nyelvtudomány. Nyelvtudományi Közlemények Orszá
gos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. Protestáns Egyházi 
és Iskolai Lap. Századok. Természettudományi Közlöny és 
Pótfüzetek Tornaügy. Történelmi Tár. Uránia. Vasárnapi Újság. 
Zeitschrift für den evang. Religions-Unterricht.

A Luther-Társaság kiadványait tagdíj fejében kapja inté
zetünk.

Könyvek vásárlására és folyóiratok előfizetésére kiadtunk 
782 kor. 72 fill, s ezek köttetésére 71 koronát.

A tanári könyvtár állománya a folyó évi gyarapodással 
együtt 2214 mű, 4908 kötetben, 26109 kor. értékben.

B) Ifjú ság i könyvtár.

Vétel útján szerzett munkák:
A rany J á n o s  válogatott kisebb költeményei: Az első lopás, 

Katalin, Keveháza, Szt.-László füve, Toldi estéje. B éc si képes  
krónika. B éla  k irá ly  : Névtelen jegyzője. Gaál M ózes: Hunn- 
magyar mondák, Magyar királymondák, Magyar hősök és kirá
lyok. G yulai P á l: Szilágyi és Hajmási. J ó k a i Mór: Magyar
hon szépségei, Kedves atyafiak, Útirajzok. K é za i  krónikája. 
Niebuhr: Görög hősök története. Petőfi S á n d o i: János vitéz 
és A helység kalapácsa, Táj- és életképek, Útirajzok. Priskos 
rhetor töredékeiből szemelvények, R oger  mester siralmas éneke 
a tatárjárásról. Tompa M ihály  népregéi. Tom pa M ihály  
regéi. Garay Já n o s  balladái és életképei. Petőfi S  : Kölle- 
ményei, Élete és költészete, Családi versei, Haza és szabadság, 
Barátság és szerelem, Románcok, Kisebb elbeszélő költemények, 
Vegyes lyrai költemények. A rany Já n o s:  Válogatott kisebb 
költemények. B erzsen y i D ánie l válogatott versei, G vadányi 
J  : A peleskei nótárius, Egy falusi nótáriusnak budai utazása. 
J ó k a i M ór: Népvilág. K isfa lu d y  K ároly  válogatott víg el
beszélései, Mátyás diák, Szilágyi M. szabadulása. K isfa ludy  
K ároly: Mátyás diák, Hűség próbája, Víg elbeszélései, Versei. 
K isfa lu d y  Sándor  válogatott regéi, K ölcsey Ferenc  válo
gatott versei. Nepos Corn: Híres férfiakról. Vörösmarty
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M ihály  lyrai és vegyes költeményei. Angyal D .: Bethlen 
Gábor életrajza. A rany J .:  Rózsa és ibolya. F alud i F erenc: 
Három elbeszélés a Téli Éjszakákból, M ikes K elem en  válo
gatott levelei. Ovidiusból szemelvények. Apor P éter:  Meta
morphosis Transsylvanie. B ro d a r ic s  históriája a mohácsi 
vészről. D e á k  F. és H erte lendy K . : Két követ jelentése az 
1832 — 36. és 1839—40-iki országgyűlésről. D eák F. 1861-iki 
első felirati beszéde, Második felirati beszéde, Beszédeiből sze
melvények. D e á k  F erencnek  az 1861-iki évi országgyűlésről 
két felirata. D em osthenes  válogatott beszédei, Beszéde Kte- 
siphon mellett a koszorú ügyében. G yulai P á l: Arany János, 
Emlékbeszéd. Ilo sva i Se lym es P é te r :  A hírneves Toldi Mik
lósnak jeles cselekedeteiről és bajnokságáról való historia. J ó k a i  
Mór: Az új földesúr, Szép Angyalka, Ne nyúlj hozzám és egyéb 
elbeszélések, Tallérosi Zebulon levelei Mindenváró Ádámhoz, 
Március 15 iki szózatok, Petőfi Sándorról. K ölcsey  válogatott 
beszédei, Parainesis és egyéb szónoki művek, válogatott szónok
latai. K ossu th  L a jos  1848. július 14-iki beszéde a haderő 
megajánlása ügyében, Beszédeiből szemelvények. A régi m a 
g ya r  nép ies költészetből. S a la m o n  Ferenc  munkáiból 
szemelvények. S za la rd i Já n o s:  Siralmas krónikája. S zéch en y i  
Is tv á n :  A Hitelből, Szemelvények. Tinódi válogatott historiás 
énekei, Budai Ali basa históriája. Z r ín y i M. : A török áfium 
ellen való orvosság, A ischylos: A leláncolt Prométheusz, 
Agamemmon. A rany  Já n o s  válogatott balladái. B a la ssa  
B á lin t  válogatott költeményei. B a lo g h  István :  Ludas Matyi. 
Csiky Gergely: A nagymama. C sokona i V M .: Ódák két 
könyvben, Dorottya, Lilla, C zuczor G ergely: Népies költemé
nyei, Hős költeményei és meséi, Költeményei. D ay k a  Gábor 
költeményei. Garay J. balladái és életképei. Greguss Á gost: 
A balladáról. K a to n a  J ó z s e f : Bánk bán. K isfa ludy  K á ro ly : 
A kérők, Csalódások. K örner T  : Zrínyi, Szemere P. L en a u  
verseiből. L iv iu s:  Hannibal útja, M agyar népballadák. 
M agyar balladák. M agyar n é p d a lo k  R ied l F r  : A magyar 
irodalom főirányai. Shakspere:  Julius Caesar, Macbeth, Corio
lanus, Romeo és Julia, Othello, Sok zaj semmiért, Lear király,
III. Richárd király, A velencei kalmár. Sophokles: Elektra,
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Óedipus király, Oedipus Kolonosban. Paine H . : Az eszmény 
a művészetben, Az olasz művészet bölcseleté, A görög művé
szet bölcseleté, A németalföldi művészet bölcseleté. Vörösm arty  
M.\ A két szomszédvár, Cserhalom, Csongor és Tünde, Zalán 
futása. B áriám  és J o za fá t  legendája és a Bod-kodex egy 
példánya. B eö thy  Z so lt : Báró Wesselényi Miklós. B é re z ik  Á.: 
Himfy dalai. C sánk/ D e zső : Rajzok Mátyás király korából. 
Csengery A n ta l : Deák Ferenc emlékezete, Jellemrajzok. Dugo
n ic s  A.: Kún László, szomorú történet 4 szakaszban. Bátori 
Mária, szomorú történet 4 szakaszban. Följegyzései. Toldi Miklós. 
E rdélyi J á n o s : Kritikai tanúlmányaiból szemelvények, Aesthe- 
tikai előtanúlmányok. F arkas E rnőd : Gr. Batthyány Lajos élete. 
F á y  A .: A külföldiek, A mátrai vadászat. F a ze k a s  M ih á ly : 
Ludas Matyi. F legler S <: Kölcsey Ferenc, Szalay L. és munkái. 
F raknó i V.: II. Lajos és udvara, Egy pápai követ Mátyás 
királynál. G aleotti M arzio  könyve Mátyás királyról. Gesta 
R om anorum hól szemelvények. Goethe: Hermann és Dorottya, 
Berliehingeni Gottfried, a vaskezű, Clavigo, Faust, Egmont, Iphi 
genia Tamásban. Gyöngyösi Is tvá n :  Porából megéledett Phö
nix, Murányi Venus, Kemény János, Ének Thököly Imre és 
Zrínyi Ilona házasságáról. G yulai Pál emlékbeszédei. Hero- 
dotos tört. műveiből szemelvények. Im re S.: A középkori ma
gyar irodalom stiljáról. K á rm á n  J.: Fanni hagyományai. K a 
tona Jó zse f:  Bánkbán. K atona  Lajos: Középkori legendák 
és példák. K a z in c zy  F erenc:  Pályám emlékezete, Válogatott 
regéi. K ölcsey F erenc  országgyűlési naplója 1832 — 33, A 
ku ru ev ilá g  költészete. L ess in g  G. E .: Bölcs Náthán, Barn- 
helmi Minna, Laokoon vagy festészet és költészet határairól. 
M oliére: Tudós nők. M ondolat. F elele t a mondolatra. 
P u lszk y  F erenc: Deák Ferenc, Jellemrajz. Shakspere: Szent- 
ivánéji álom, János király. Schiller: Teli Vilmos, Wallenstein 
halála, Stuart Mária, Az orleansi szűz, Mózes küldetése. S ze 
m e lvé n ye k  a kódexek irodalmából, Balogh Pál: A legnagyobb 
magyarról, Széchenyi István gróf élete és működése. Czuczor 
Gergely: Botond. Forster A. F.\ Deák Ferenc, Életrajz, Gyulai 
Pál: Vörösmarty életrajza, Gróf Széchenyi István mint iró. 
Emlékezés Deák Ferencre, Báró Eötvös József, Emlékbeszéd.

8



K em ény  Zsigm ond: Zord idők, Élet és irodalom. A m a g ya r  
emigráció  mozgalmai 1859 —1862. Szig ligeti E de: Feoii az 
ernyő, nincsen kas, Liliomfi, II. Rákóczi Ferenc fogsága. Tóth 
Ede: A kintornás család. U niversum  IV. kötete. Thury Zol
tán  összes művei 6 kötet, 2 példányban. Arany János:  El
beszélő költemények 8 példány, Aristophanes vígjátékai 2 kötet. 
Schi/Jei költeményei. J ó k a i M ór: Mire megvénülünk, Targaly- 
lyak, Hétköznapok. Dr. S ze lé n y i Ödön: írói arcképek 2 péld. 
Giót S zéchenyi Is tvá n  válogatott munkái 2 kötet. J ó s ika  
M iklós: Emlékiratai 2 kötet. J á s z a i  O szkár: Művészet és 
erkölcs. Lória: Szociológia. C ollins F .: Spencer filozófiájának 
kivonata. W ildner Ödön: Nietzsche romantikus korszaka 
idősb . L osonczi F a rka s  K á ro ly :  Alkonyaikor. K rú lik  
Lajos: Demosthenes (dráma). G áspár Ferenc: Utazás a föld 
körül. Petöfi-könyxíáv. E ber íjá sz ló :  Művészettörténeti olvasm.

Összesen mintegy 246 kötet.
Kiselejteztetett 40 kötet.
Az ifjúsági könyvtár állománya a folyó évi gyarapodással 

együtt 2620 kötet.
Könyvek vásárlására kiadtunk 239 K 54 fillért. Könyvkö 

lésre 102 koronát. Összesen 361 korona 54 fillért.
A pénztári maradvány betétkönyvecskén a jövő évre ál- 

utallalik. (Z. R )

— i 14 —

C) T erm észe tra jz i szertár.
A dr. Szterényi Hugó-féle Ásványtan és chemia ban meg

jelölt kísérletekhez szükséges összes eszközöket és anyagokat 
levés kivétellel újakkal cseréltük ki, és pedig:

1 drb Ilosvay-féle légbontó készülék, fémállvány 24 kor , 
3 drb Bunsen-állvány 9 kor. 90 fill , 4 drb fogó a vasállvány
hoz 7 kor. 40 fill., 4 drb dió a fogókhoz 4 kor. 80 fill., 1 drb 
gázlelíogó kád üvegből 19 kor., 8 drb lombik 2 kor. 76 fill., 
12 drb Gázfelfogó henger 7 kor. 62 fill., 3 drb vasgyűrű a 
vasállványhoz 3 kor. 10 fill., 1 drb Liebig-hűtő 3 kor, 1 drb 
fecskendező palack gummi-dugóval 1 kor. 70 fill.. 4 drb üveg
tál különféle nagyságú 9 kor. 60 fill , 1 drb beosztott mérő
henger 2 kor. 40 fill., 1 drb szitás nátriumkanál 90 fill , 1 
drb Hoffmann féle vízbontó állványon 28 kor., 2 drb Wou-lf- 
féle palack 2 nyakú 1 kor. 80 fill , 2 drb Woulf-féle palack 3
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nyakú 2 kor. 20 fill., 1 drb Bunsen-féle durranó gáz-készülék 
14 kor, 1 drb higanykád 5 kor, 1 drb Eudiometer beosztva 
6 kor., 1 drb leydeni palack 2 kor. 20 fill., 12 drb főzőpohár 
4 kor. GO fid , 1 drb üvegbura nyakkal és dugóval 5 kor. 20 
fill., 1 drb háromláb vasból 1 kor,, 1 drb homokfürdő 60 fill., 
3 csomag gyújtószál 1 kor. 20 fill., G drb üvegtölcsér 2 kon 
90 fill., 1 drb Davy-féle lámpa 16 kor., 3 drb szitaszövet 1 
kor. 80 fill , 1 drb lombik 80 fill , 1 drb faállvány 2 kor.
60 fill., 12 drb üveglap 1 kor. 32 fill., 2 drb porcellán mozsár 
3 kor. 40 fill., 5 drb porcellán tál 3 kor. 45 fill., 1 drb 
szaru-kanál 60 fill., 60 drb próbacső 3 kor. 80 fill., 1 drb 
chromsavas baléria 70 kor., 1 csomag platina-drót 4 kor, 50 
fill., 1 drb fogó 1 kor. 20 fill , 1 drb hosszúszárú vaskanál 
40 fill., 4 drb porcellán tégely 2 kor. 20 fill., 5 drb üvegbot 
30 fill., 10 drb átfúrt kaucsuk-dugó 7 kor. 80 fill., 4 drb 
tölcsércső 2 kor. 20 fill., 1 drb agyagtégely 22 fill, 1 drb 
próbacső fogó 50 fill., 2 drb homályos porcellán lap 1 kor , 
1 drb forrasztó cső 3 kor. 80 fill., 1 drb üllő és kalapács 3 
kor. 20 fill , 5 drb üvegcsőbe forrasztott plaúna-drót 2 kor., 
1 drb üveg-lopó 1 kor., 2 drb tubusos retorta 3 kor. 10 fill., 
1 drb büretta 6 kor., 4 m. gummi-cső 6 kor., 35 ív szűrő, 
papiros 90 fill., 1 drb fényes vaslemez 50 fill., 1 drb Auer-féle 
harisnya 1 kor., 3 drb retorta 3 kor. 70 fill., 100 drb finom 
parafa-dugó 4 kor., 1 kg. üvegcső 3 kor., 1 drb Bartel-féle 
lámpa 27 kor., 1 drb üvegvágó gyémánt 6 kor. 50 fill., 10 
drb portartó üveg 100 cm3 3 kor. 60 fill , 30 drb portartó 
üveg 50 cm3 9 kor , 25 drb portartó üveg 25 cm3 7 kor. 50 
fill, 15 drb folyadék palack 4 kor. 80 fillér. Összesen 389 
korona 57 fillér.

Fogyasztás alá eső chemiai anyagok: 12 drb gomba- 
modell á 1 kor. 30 fill,, összesen 15 kor. 60 fill., 2 drb P. 
Pfurtscheller Zoologische Wandtafeln No. 20, 21 (Chelonia, 
Myriopoda) 16 korona.

Szaporulat adomány ú tján : Ifj. Szomjas Gusztáv I. oszt. 
tanúlótól egy halbőr. Tahy Miksa úrtól egy keselyű, (Nyíregy
házi határban lőtték május hó 25-én) Szomjas Gusztáv úrtól 
1 drb Gavia arcticus és egy remek nyírfajd, Dr. Vidor Jenő
úrtól I drb Anastatica hierochunctica. Mikó Bertalan VI. o. t.
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3 drb vasérc. Orbán Bertalan VI. o. t. 1 drb baryt. Goldberger 
Lajos VI. o. t. 3 drb csiszolt márvány és 1 drb darázsfészek. 
Fuchs Károly V. o. t. 8 drb ásvány. A herbarium a szaktanár 
és tanítványai gyűjtéséből több nyírségi növénnyel gyara
podott.

D) A ra jzsyertár gyarapodása .
Az 1908—9. tanévben rajzszertárunkat, az itt felsorolt 

használati tárgyak modelleivel, tömött madarakkal, préselt és 
szárított növényekkel és termésekkel gyarapítottuk:

Tekercsfelület annuloid á 15 K., köralakú lap körkivá
gással á 11 K,, üres félgömb á 15 K., tömör gömb á 20 K , 
mángorló á 15 K., szögletes városi teknő á 11 K. 50 fill., 
x-lábu pad á 3 K. 25 fill., lépcsős létra á 4 K. 75 fill., kerek 
dézsa á 1 K. 30 fill., ovális dézsa á 1 K. 80 fill., csónak á 
5 K., kacagó sirály lebegő állásban á 8 K,, vadkacsa függő 
trophea á 12 K , házi kakas á 14 K., házi galamb á 7 K., 
kos-szarv á 8 K , rókakoponya á 4 K. 50 fillér.

Préselt levelek kartonra felhúzva á 3 K. 75 fill Pampasz. 
Uva. Phönix. Legyező pálma. Kentia. Areca. Macrosamia. Pteris 
gigantea. Pteris lata. Ilex á 8 korona. Különböző termések, 
tobozok á 8 korona.

Terrakotta váza á 4 K. 20 fill. Lapos füles kehely 2 K. 
50 fill. Gömbölyű kosár 1 K. 30 fill Füles kosár á 1 K. 30 fillér.

Az itt felsorolt beszerzésünk összesen 186 K. 15 fillért 
tesz ki. Szertárunk szükségletét különben már most másodízben 
Szikla-Szilágyi tanszerkészítő intézetéből Budapestről szereztük 
be. A tárgyak jóságáról és használhatóságáról csak elismeréssel 
nyilatkozhatunk s a fent jelzett céget bármely iskolának szíve
sen ajánljuk. (Kozák István.)

E) A tornaszertár gyarapodása .
10 drb kardpenge 20 K 40 f., 1 drb tornakürt bojltal 

12 K , 1 drb ugrónád 2 K 40 f, 1 drb football-labda 10 K.,
! drb vaskorlát 220 K. összesen 2G4 korona 80 fillér.

Ugrópálcák s egyéb szerek javításáért 32 K 20 f. Összes 
kiadás 297 korona.

F) T erm észe tta n i szertár.
Vétel útján a szertár a következő műszerekkel gyarapodott: 

1. Travelgan-féle hőbúgó (14 K). 2. 1 drb természetes mágnes
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kő fegyverzettel (40 K). 3. 2 drb delejrúd 30 cm hosszú tokban 
(20 K). 4. Egy sor lágy vaspálcika kétféle hosszúságban a delej
patkóval való kísérletezéshez (3 50 K). 5. 1 drb mágnestű 15 
cm hosszú achátkövü állvánnyal (7-50). 6. 1 drb asztatikus tű
pár az árambehatás megmutatására (18 K). 7. 1 drb vízbontó 
készülék (42 K). 8. 1 drb mikrométer (1440 K). 9. 6 kg higany 
á 9 K (54 K). 10. Tükörleolvasó készülék (106 K). Ezen ké
szülékek értéke 319 40 K Csomagolással, szállítási díjjal és a 
múlt tanévből fennmaradt hátrálék kiegyenlítésével kifizettünk 
ez évben 348 korona 65 fillért.

Érettségi vizsgálat.
A jelen tanév végén érettségi vizsgálatra 46 ifjú bocsátla- 

tolt. Ezek közül a VIII. osztályt 43 nyilvános és 2 magántanuló 
ez évben végezte el; míg egy jelölt, aki még 1906/7-ben nyert 
a VIII. osztályról bizonyítványt, mint ismétlő érettségit tevő 
vétetett fel a sorozatba.

A vizsgáló bizottság elnöke Loysch Ödön, a rimaszombati 
egyesült protestáns főgimnázium tanára volt. A tanügyi in, kir. 
kormányt dr. Pruzsinszky János budapesti gyakorló főgimná
ziumi tanár képviselte.

A vizsgálatok Írásbeli része május hó 17, 18, 19-ik nap
jain folyt le; a szóbeli vizsgálatokat pedig június hó 7 —12-ik 
napjain tartottuk meg.

Az elnök a következő tételeket tűzte ki Írásbeli feladatokúi: 
a) A m agyar nyelvbő l:

Vörösmarty Mihály és Arany János, mint epikusok. 
b) A la tin  nyelvből m agyar fo rd ítá sra :

A z év kezdete.
P. Ovidii Nasonis Fastorum liber I-us; versus: 149—168; 

1 7 1 -1 7 4 ; 178.
c) A mennyiségtanból-.

a) A lgebrai tétel-. Valaki 20 éven át minden félév elején 
250 koronát helyez el egy pénzintézetben, ahol a kamatláb 5°/o. 
Mily összegre nő fel ez a betét? és mekkora évi betéttel lehetne 
ezen összeget 25 év alatt elérni, ha a kamatláb öVWo volna?

b) Geometria: Egy 75 cm. hosszú körhúr a kerületről 
49°, 15', 20" szög alatt látszik. Mily nagy az adott húrra a 
körben rajzolható egyenlőszárú háromszög kerülete és területe ?
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Az érettségi vizsgálatra jelentkeztek:
1 S

or
sz

ám A jelölt neve

V
al

lá
sa

N y i lv á n o s  

vagy 
magán- 

t a n ú l ó - e  ?

Születéshelye Születés
ideje

Választott
pálya

i Andrássy József ref. rendes Kemecse 1889 111/17. katona
Auspitz Márton izr. 0 Nyíregyháza 1801 IX/6. posta
Balázs János ev. » 1889 XI/1. posta
Balogh Oszkár ref. Levelek 1890 11/17. erdész

5 Bozán Jenő r.'k. „ Nyíregyháza 1890 VII/29 jog
Brozsek Károly r.k. Marosvásárhely 1891 X/2. erdész

Budaházy Sándor ref. „ Mátészalka 1889 VI/5. jog
Csatáry Gyula ref. » Sényő 1890 IX/18 theologus
Dankó Gyula g k. f f Nagykálló 1891VII/17 állatorvos

10 Demjén Ferenc ref. f f Kántorjánosi 1889 1/15. technikus
Dobos Kálmán ref. Nyírbátor 1890 11/14. jog

Feldheim Márton ízr. n Kemecse 1890X11/27 posta
Flaszter Jenő izr. n Mátészalka 1891 1/27. orvos
Friedmann B. izr. n Nagykálló 1890 VIII/28 orvos

15 Friedmann Miklós izr. » Nyíregyháza 1891 IV/5. orvos
Groszmann Ernő izr. „ Regécítiáronihüta 1891X1/11. keresk.
Handel Lajos izr. Nyíregyháza 1890X11/16 hivatalnok
Havas Andor izr. Debreczen 1891X11/10 orvos
Hibján Sándor ev. n Nyíregyháza 1891 VI/6. jog

20 Jármy Miklós ref. magán Eperjeske 1892 11/23. technikus
Gy. Kastaly István r. k. rendes Kisvurda 1892 HI/29. katona
Gy. Kastaly Lászl. r. k. ff f f 1890 XI/8. jog

Király László ref. f f Nyíregyháza 1890III/14. katona
Király Pál ref. ismétlő Ó-Pályi 1888 P l. gazdász

25 Klein Gyula izr. é re tts é g it Nyíregyháza 1890 VI/11' vasútas
Kovács Dezső ref. rendes 1887 VI/8. technikus
Krausz Herman izr. v> T oka j 1892 111/29 posta
Lórencz Béla ev. f f Nagykálló 1890 VI/30.1 orvos
Marcsek János ev. N) iregyháza 1890 III/6.' theologus

30 Mihovits Ferenc r. k. f f 1890XII/2. rajztanár
Móhr Gyula r. k. f f Nagyváradolaszi 1890IV/11. vasútas

Murányi Kálmán r.k. f f Nyíregyháza 1891 II1/1. bölcsész
Nagy István ref. Vasvári 1891X1/30. katona
Novák Jenő ev. f f Nyíregyháza 1891X1/19 jog

35 Pataky Béla ev. f f f f 1891 VIII/13 technikus
Pekáry István r.k. f f Tokaj 1891 X/8. jog
Pivnyik Gyula ev. f f Nyíregyháza 1890 XI/25 tornatanár
Pollák László r.k. f f 1890 VIII/29 katona
Rajtik Miklós g.k. f f f f 1890 IV/17 theologus

40 Róth József izr. ff Nyírbátor 1891 X/20., jog
Schönfeld Péter izr. N iregyháza 1890 IX/4. technikus
Szilágyi Zoltán ref. magán Berettyóújfalu 1890 YIII/23, jog
Trompler Árpád ev. rendes Strázsa 1889 V/3. theologus
Valent József ev. f f Nyíregyháza 1888 V/28. bölcsész

45 Vona István r. k. 1891IX/4. erdész
W assermann J. 1 izr. » f f 1891 IX/27 keresk.
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Választott életpálya szerint tehát így oszlanak meg a je 
löitek:

Jogász 9; orvos 6; katona 5; gazdász 1; erdész 3; kis- 
hivatal (vasút, posta s egyebek) 7; theológus 4; technikus 5; 
kereskedő 2 ; tanár 4, összesen 46,

* **
A 46 jelentkező közűi a vizsgáló bizottság az írásbeli dol

gozatok alapján valamennyit szóbeli vizsgálatra bocsátotta.
Az egész vizsgálat eredménye így á ll:
Jelesen megfeleltek öten, névszerinti Marcsek János, Mu= 

rányi Kálmán, JVovák Jenő, (Pataky (Béla, Schönfeld (Péter.
Jól megfeleltek tizenketten, névszerinti Brozsek Károly, 

Bankó Gyula, Demjén Ferenc, Friedman Miklós, Havas Andor, 
Jármy Miklós, Gy. Kastaly László, Kovács Dezső, Pekáry István, 
Rajtik Miklós, Róth József, Valent József.

Egyszerűen érettnek jelentetett ki 19 ifjú. Két hó múlva 
teendő javító vizsgálatra utasíltatott egyes, különböző tárgyak
ból 9; a teljes vizsgálatnak egy év múlva leendő ismétlésére 
úlasíttatott 1,

Egyéb feljegyezni valók.
1. Minden alkalommal, midőn egy-egy gyászjelentés érkezett 

hozzánk, mely valamely testvértanintézet tanári karának veszte
ségét hozta hírül, kartársi igaz érzelemmel osztoztunk a magyar 
tanárságot ért veszteségek felett s ezt írásban is kiírattuk a 
gyászolókkal.

2. A tiszavidéki ág hitv. evang. egyházm egyei k ö z
gyűlésen  dr. Vietórisz József tanár, főgimn, tanácsje yző jelent 
meg az iskola képviseletében.

3. A Brassóban tartott egyházkerületi közgyűlésen, mely 
július hó második felében folyt le, részt vettek: az igazgató, 
Adorján Ferenc, dr. Vietórisz József tanárok.

4. A helybeli községi polgári fiúiskola tanártestülete által 
november hó 19 én rendezett Erzsébet királyné emlékünnepen 
a tanártestület számos tagja megjelent.
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5. A budapesti Y. kerületi magyar kir. állami főgimnázium 
tanári kara és volt tanítványainak szövetsége az iskola fönn
állásának ötvenedik évfordulóját 1908. évi december hó 7 — 8. 
napjain ünnepelte meg, melyre a tanártestületet is meghívták 
az ünneplők. A tanártestület december hó 6-án tartott ülésé
ből megbízta az igazgatót, hogy táviratilag üdvözölje a jubiláló 
intézetet. A sürgöny így szól: „A jubiláris ünnepre küldött 
Meghívót hálás köszönettel vettük. A magasztos hivatást 
félszázadon át híven betöltő testvei intézet tanári karát és 
nagynevű volt tanítványainak szövelségét tanártestületünk ne
vében és megbízásából szeretettel üdvözlöm. További műkö
désükre Isten áldását kérem.“

6 Az országos ág. hitv. ev. tanáregyesület 1909, évi április 
hó 14— 15. napjain tartott rendes közgyűlésén részt vett Ador
ján Ferenc tanár és az igazgató; ez utóbbit bízták meg a 
kartársak a 'középiskolai szakosztály vezetésével, ugyancsak ő 
mondott imát az ottani Bél Mátyás templomban a közgyűlés 
reggelén.

Örömmel jegyzem meg, hogy a közgyűlést jövő évben 
Nyíregyházán fogjuk megtartani.

7. A f. évi április hó 18. és következő napjain városunk
ban rendezett művészeti és műipari kiállításon a tanártestület 
számos tagja és a tanúló ifjúság csoportokká alakúlva vett részt.

8. A március hó 15-én rendezett hazafias ünnepeken a 
helybeli polgári fiú- és leányiskolában a tanári kar tagjai közül 
többen vettek részt.

9. A debreczeni ág. hitv. evang. egyház által Materny 
Lajos főesperes lelkész 25 éves ottani papi működésének 
jubileumán részt vettek az igazgató vezetése alatt: Adorján 
Ferenc, dr. Popini Albert, Porubszky Pál, dr. Pröhle Vilmos, 
Radó Endre és dr. Vietórisz József tanárok.

10. A helybeli statusquo izraelita egyházközség 1909 ápril 
hó 20 án iktatta be hivatalába dr. Bernstein Béla főrabbit; az 
ünnepen a tanártestületet az igazgató vezetése alatt öt tagú küldött
ség képviselte.

11. A VIII. o. ev. tanúlók vallástani vizsgálatának vezetésére 
az egyházkerület képviseletében Adorján Ferenc vallástanái’
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Iglóra a főgimnáziumhoz, Liptószenlmiklósra pedig a polgári 
fiú- és leányiskolához küldetett ki. A vallástani vizsgálatok mind 
a két helyen május 11 — 13. között folytak le.

12. A rozsnyói ág. hitv. evang. főgimnázium érettségi 
vizsgála tához elnökül az egyházkerület részéről az igazgató 
küldetett ki, aki ott a vizsgálatokat június hó 14—19. napjáig 
vezette.

A tanári kar tudományos és irodalmi munkássága.
Dr. Fröhle Vilmos a Nemzetközi Közép- és Keletázsiai 

Társaság Magyar Bizottságának megbízásából 1908. év nyarán 
a Kaukázusba utazott, ahol a Kubán felső folyása körül lakó 
karacsájok nyelvét és költészetét tanulmányozta.

A kolozsvári m kir. Ferencz József Tudományegyetemen 
az 1908 — 9. tanév első felében „Bevezetés a török-tatár nyel
vészetbe“, „Az oszmánli-török nyelv szóképzéstana“ és az 
1908—9. tanév második felében „A török-tatár nyelvek össze
hasonlító alaktana“ továbbá „Volgái tatár és baskír olvasmá
nyok“ címen tartott előadásokat. Karacsáj-földi utazásáról a 
debreczeni Csokonai-Körben tartott felolvasást.

Irodalmi munkássága: „A török irodalom története“ (Egye
temes Irodalomtörténet IV.), „Tatár nyelvjárási tanulmányok“ 
(Nyelvtudományi Közlemények), „Karatschajisch-deutsches Wör
terbuch“ és „Karatschajische Texta“ (sajtó alatt).

Kisebb dolgozatai: „Kiszlovodszktól Ucskulánig“, „Orosz
ország magatartása“, „Új hármasszövetség“ (Pesti Napló), „A 
karacsáj föld és népe“ (Új Idők), „A megifjudott Törökország“, 
„Jamato lelke“ (Erdélyi Lapok), „Egy új-török“ (a Nyírvidék
ben és a Munkácsi Hírlapban.)

Dr. Vietórisz J ó zse í  „Petőfiék sírja“ cimű költeményé
vel pályadíjat nyert a Szabolcsvármegyei Bessenyei-Kör Bleuer 
Rózsa-pályázatán, s a Bessenyei-Körben felolvasást tartott az 
Adyzmusról. Felolvasása megjelent a Nyírvidékben s a Nagy
bánya és Vidékében. Több közérdekű cikket közölt a helyi 
sajtóban.
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A főgimnáziumi tanulók névsora.
I. OSZTÁLY.

Osztályfő: Dr. U ie tó r is z  József .

Baán Gyula, ref. 1896. Nyíregyháza.
Barzó Endre, ág. h. ev. 1898. Nyíregyháza.
Bászler Béla, rk. 1897. Nyíregyháza.
Bor Sándor, izr. 1897. Ibrány, Szabolcsvármegye.

5 Birta Károly, ref. 1896- Eőr, Szabolcsvármegye.
Bodó Béla, rk. 1897. Nyíregyháza.
Cristián Ferenc, rk. 1898 Budapest.
Czerovszky Zoltán, ág. h. ev. 1898. Debrecen, Hajdumogye. 
Czimbolinetz Béla, gk. 1898 Nagykároly, Szatmármegyc.

10 Czölder Károly, ág. h. ev. 1897. Merény, Szeposmcgyo.
Czövek Zsígmond, ref. 1898. Eőr, Szabolcsvármegye.
Deutsch Miklós, izr. 1898. Nyíregyháza.
Deutsch Sándor, izr. 1896. Nyírbátor, Szabolcsvármegye.
Dopita András, rk. 1896. Nyíregyháza.

15 Egri János, rk. 1896. Nyíregyháza.
Eördögh Zoltán, ref. 1898. Nyíregyháza.
Erényi István, izr. 1898. Biri, Szabolcsvármegye.
Ebner Béla, ág. h. ev. 1898. Kúnszentmárton, Jász-Nagy-Kún Szolno 
Fabula András, ág. h. ev. 1896. Nyíregyháza.

20 Fekete László, rk. 1898. Ungvár. Ungmegye.
Fleiner László, i r. 1897. Nyíregyháza.
Friedmann Adolf, izr. 1895. Ibrány, Szabolcsvármegye.
Gdovin Zoltán, ág. h. ev. 1896. Nyíregyháza.
Gogolyák Géza. rk. 1897. Murányhuta, Gömörrnegyc.

25 Hartstein László, izr. 1899. Nyíregyháza.
Hegedűs László, izr. 1898. Nyíregyháza.
Hercz József, izr. 1897. Budapest.
Hlatky Schlichter Lajos. rk. 1897. Nyíregyháza. Meghalt január 
Hodosi Béla, ref 1896. Nyíregyháza.

30 Hoffmann Károly, izr. 1897. Nyíregyháza.
Hoffmann Sándor, rk. 1898. Székelyudvarhely.
Hook József, ág h. ev. 1898 Nyíregyháza.
Hovanyecz Dániel, ág. h. ev. 1897. Nyíregyháza.
Katz Salamon, izr. 1896. Érkeserü, Biharmegyc.

35 Kiss Miklós, ref. 1897. Beregszász.
Klajnik Imre, rk. 1897. Nyíregyháza.
Klein János, izr. 1898. Ungvár.



Krausz Dezső, izr. 1898. Tiszapolgár, Szabolcsvármegye.
Kraemer Dezső, izr. 1899. Varannó, Zemplémnegye.

40 Krúdy László, rk. 1897- Nyíregyháza.
Kürthy Gusztáv, ref. 1898. Nyírbogát, Szabolcsvármegye.
Labay Károly, rk. 1898. Nyíregyháza.
Lendvai Ferenc, rk. 1897. Budapest.
Leövey Péter, ref. 1898. Nyíregyháza.

45 Lichtmann Miklós, izr. 1899. Nyíregyháza.
Liszkay Dezső, ref. 1898. Pazony, Szabolcsvármegye.
Matej Mihály, ág. h. ev. 1895- Bátyok, Zemplénmegye.
Molnár Kálmán, ref. 1897. Nagykőrös, Pestmegye.
Murányi Géza, rk. 1898. Nyíregyháza.

50 Nagy Károly, ág. h. ev. 1896. Nyíregyháza.
Örvös János, izr. 1898. Debrecen.
Papp Sándor, gk. 1896. Nyíregyháza.
Pataky Dénes rk. 1897. Igái, Somogymegye.
Pethő István, ref. 1898 Székely, Szabolcsvármegye.

55 Pipesák Béla, rk. 1896. Nyíregyháza.
Polatsek László, izr. 1899 Kcmecse, Szabolcsvármegye.
Princz József, izr. 1898. Nyíregyháza.
Ragány János, rk. 1897. Pthrügy, Szabolcsvm. Kimaradt I. félév végén. 
Reich Jenő, izr. 1898. Krasso, Szatmármegye.

60 Rottaridesz István, ág. h. ev. 1898. Nyíregyháza.
Roth József, izr. 1898. Nyíregyháza.
Szakolyi András, izr. 1898. Pazony, Szabolcsvármegye.
Strobl Béla, rk. 1898. Nyíregyháza.
Szitha István, ref. 1898. Nyíregyháza.

65 Szitha Sándor, ref. 1897. Nyíregyháza.
Szmolár Sándor, ág. h. ev. 1898. Nyíregyháza.
Szomjas Gusztáv, ref. 1898. Mezőtúr, Jász-Nagykun-Szolnokmegye. 
Török Zoltán, ref. 1898. Nyíregyháza.
Vitái Kálmán, ág. h. ev. 1897. Nyíregyháza.

70 Vizeli Sándor, ref. 1898. Nyíregyháza.
Vojtovics Bertalan, rk. 1898. Nyíregyháza.
Vrábely József, gk. 1898. Nyíregyháza.

Magántanúlók:
Borcsik Sándor, ref. 1896. Piricse, Szabolcsvármegye.
Grósz József, izr. 1898. Nyírbátor.
Groszmann Ármin, izr. 1898. Regéczhula, Zemplénmegye.
Katz Mór, izr- 1897. Nyírbátor, Szabolcsvármegye.

5 Kincses István, ref. 1898. Mátészalka, Szatmármegye.
Ormos István, ref. 1897. Eperjeske, Szabolcsvármegye.
Pauer István, ev. 1897. Kállósemjén.
Prőhle Zngeborg, ev. 1898. Pozsony.
Tóth Béla, ref. 1899. Mátészalka.

10 Vereb Margit, ev. 1898. Nyíregyháza.
Nyilvános 72 ; magán 10 ; összesen ; 82.

-  123 -
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II. OSZTÁLY.
Osztályfő: E ltscher  S im o n .

Baydik György, ág. h. ev. 1897- Alsómihály, Zemplén. 
Berkovics László, izr. 1897. Nyíregyháza.
Bertalan Kálmán, ág. h. ev. 1897. Nyíregyháza.
Berzsenyi Ferenc, ref. 1896. Nyirmada, Szabolcsvármegve. 

5 Bleuer Béla, izr. 1898. Ibrány, Szabolcsvármegyc.
Borsy Zoltán, ref. 1897. Nyíregyháza.
Böhm Móric, ízr. 1897. Nyíregyháza.
Csengery Tibor, ág. h. ev. 1897. Nyíregyháza.
Czimbolinetz Jenő, gk. 1896. Nagykároly, Szatmár.

10 Engel Henrik, izr. 1897. Nagyvárad, Bihar.
Erdődy Lajos, ref. 1897. Bököny, Szabolcsvármogye.
Fábry Árpád, ág. h. ev. 1897. Nyíregyháza.
Fodor Gyula, rk 1897. Nyíregyháza.
Friedmann Gyula, izr. 1897. Nyíregyháza.

15 Geruska István, ág. h. ev. 1896. Poprád, Szepcs. 
Glücksmann Endre, izr. 1898. Nyíregyháza.
Gönczi József, rk. 1897. Csap, Ung.
Grünbaum Sándor, izr. 1896. Berencs, Szabolcsvármegyc. 
Hegyessy Béla, rk. 1897. Nyíregyháza.

20 Hegyessy Sándor, rk. 1896. Nyirbáltok.
Hók László, ág. h. ev. 1897. Nyíregyháza.
Hoyos Sándor gr. rk. 1897. Lemberg, Galícia.
Kabay János. rk. 1896. Büdszentmihály, Szabolcsvármogye. 
Kacska László, ág. h ev. 1897. Nyíregyháza.

25 Kálmán Károly, ág h. ev. 1896. Nyíregyháza.
Kálnay István, ref. 1898. Nyíregyháza.
Kemény Zsigmond, izr. 1897. Nyíregyháza.
Kende Andor, izr. 1898 Nyíregyháza.
Kiár József, izr. 1898. Nyíregyháza.

30 Klein Sándor ism. izr. 1897. Ibrony, Szabolcsvármogye. 
Kohn Sándor, ism. izr. 1897. Nyíregyháza.
Korányi Gyula. rk. 1897. Nyíregyháza.
Kovách Győző, ref. 1896- Nyíregyháza.
Kovács László, izr. 1897. Nyíregyháza.

35 Kramer Hermann, izr. 1895. Nyíregyháza.
Kricsfalussy Gyula, gk. 1896. Hodász, Szatmárm.
Kubacska István, ág. h. ev. 1897. Nyíregyháza.
Kürhy Pál, ref. 1897. Beregszász, Beregm.
Laskay József, ref. 1895. Túra, Szabolcsvármegyc.

40 László Gyula, ref. 1896. Tállya, Zemplénm.
Lázin Ferenc gk. 1898. Nyíregyháza.
Liener Zoltán, izr. 1897. Nyíregyháza.
Liszkay László, ref. 1896. Ragály, Gömörmcgye.
Markovits Rudolf, rk. 1895. Szidagora, Bukovina.

45 Márton László, ref. 1897. Nyíregyháza.
Mendek Lajos, rk. 1895. Nyíregyháza.
Mikecz Gábor, ref. 1897. Kemecse, Szabolcsvármegyc.
Nagy Molnár Lajos, rk. 1895. Budapest.



Nandrássy Aurél, ág. h. ev. 1896. Szepesváralja, Szepestnegyé.
50 Papp Gyula, ref. 1896. Nyíregyháza.

Pataky István, rk. 1896. Gyulaháza, Szabóicsvármegye.
Prok Gyula, ág. h. ev. 1897. Nyíregyháza.
Rosenstein Zsigmond, izr. 1897. Nyíregyháza.
Schönfeld Lajos, izr. 1898. Budapest.

55 Schwartz Jenő, izr. 1896. Nyíregyháza.
Stang István, rk. 1896. Bcrkesz, Szabolcsvármegyö.
Stein László, izr. 1897. Tárcái, Zemplénmegye.
Svastits Géza, rk. 1896. Enying, Veszprcnnnegye.
Szabó Gyula, ág. h. ev. 1897. Nyíregyháza. Kilépett I. félév végén. 

60 Szégál Emil, izr. 1896. Ibrány, Szabolcsvármegyc.
Tomasovszky Béla, ág. h. ev. 1897- Nyíregyháza.
Török László, ref. 1897. Nyíregyháza.
Újhelyi János, rk. 1897- Nagyhalász, Szabolcsvármegye.
Ursziny Károly, ág. h. ev. 1896. Budapest.

65 Vékey István, rk. 1897. Máriapócs, Szabolcsvármegye.
Vékey Zoltán, ref 1896. Nyirbogdány, Szabolcsvármegye.
Vietórisz Gyula, ág. h. ev. 1897. Nyíregyháza.

Magántanulók:
Farkas Bertalan, ref. 1897. Nyírbátor, Szabolcsvármegye.
Katz Emil, izr. 1897. Nyírbátor, Szabolcsvármegye.
Komoróczy József, ref. 1897. Kántorjánosi, Szatmármegye.
Lőrinczí Károly, izr. 1898. Nyírbátor, Szabolcsvármegye.

5 Lörinczi Miklós, izr. 1898. Nyírbátor, Szabolcsvármegye.
Pröhle Vilma, ág. h. ev. 1897. Pusztaszolgagyőr, Sopronmegye 
Rácz Béla, izr. 1897. Nyírbátor, Szabolcsvármegye.
Takács Zoltán, rk. 1897. Nyírbátor, Szabolcsvármegye.
Gróf Vay László, ref. 1897. Budapest.

10 Gróf Vay Mária, rk. 1896. Budapest.
Weisz Ferenc, izr. 1897. Nyírbátor, Szabolcsvármegye.
Nyilvános 67; magán 11; összesen 78-

III. OSZTÁLY.
Osztályfő: K ozák  lstuán.

Aczél Béla, rk. 1896. Fiume.
Aszalós István, ref. 1896. Nyíregyháza.
Bartos Dezső, rk. 1894. Nyiregyh za.
Borsi Béla, ref. 1894. Nyíregyháza.

5 Budaházy László, rét. 1896. Nyíregyháza.
Burger György, izr. 1897. N iregyháza.
Csengery József, ág. h. ev. 1896. Nyíregyháza. 
Dohnál Jenő, rk. 1896. Kemecse, Szabolcsvármegye. 
Ecsedy Péter, ref. 1896. Nagyszöllős, Beregmegye.

10 Fábry Gábor, ág. h. ev. 1896. Budapest.
Fekete Jenő, rk. 1896. Ungvár, Ungmegye.
Feldheim Lajos, izr. 1895. Oros, Szabolcsvármegye.
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Führer Miklós, izr. 1896. Nyiregykáza.
Garay József, ág. h. ev. 1895. Makó, Csanádmegye.

15 Gergelyffy Miklós, rk. 1895. Nyíregyháza.
Goldstein Zoltán izr. 1896. Abaújszántó, Abaűjmegye.
Gregori János, ág. h. ev. 1896. Nyíregyháza.“
Guttrnann Béla, izr. 1895. Nyirbogdány, Szabolcsvármegye, 
Guttmann Jenő, izr. 1896. Bártfa, Sárosmegye.

20 Hahn Imre, rk. 1896 Hajdúhaoház, Hajdúmegye.
Halász Endre, izr. 1896. Nyíregyháza.
Halmi Zoltán, izr. 1896. Ang alos, Szatmármegye.
Heringh Barnabás, rk 1895 Debreczen, Hajdúmegye.
Hók Gyula, ág. h. ev. 1896. Nyíregyháza.

25 Irsay Rezső, ág. h. ev. 1894. Debreczen, Hajdúmegye.
Járebb Mihály, rk. 1896. Nyíregyháza.
Jeszenszky György, ref. 1894. Kántorjánosi, Szabná;megye. 
Kandel József, izr. 1894. Mihálydi, Szabolcsvármegye.
Karner Gyula, rk. 1896. Nyíregyháza.

30 Kiss Gábor, ref. 1895. Beregszász, Beregmegye.
Kiár Gusztáv, izr. 1896. Nyíregyháza.
Krecsák Gyula, ág. h ev. 1896. Nyíregyháza.
Kupferslein Sámuel, izr. 1894. Gyulaj, Szabolcsvármegye. 
Kúrthy János, ref. 1896. Gyulaháza, Sz bolcsvármegye.

35 Löblovits Imre, izr. 1896. Nyíregyháza.
Mikecz Dezső, ref. 1896. Nyíregyháza.
Mikó András, ref. 1896. Pátroha, Szabolcsvármegye.
Móricz József, rk. 1896. Nyíregyháza.
Nagy Ferenc János, ref. 1895. Kisalmás, Beregmegye.

40 Németh Béla, rk. 1896. Nyíregyháza.
Paksy Sándor, ref. 1896. Nagyvárad, Biharmegye.
Pap Lajos, ref. 1896. Bábony, Borsodinegye.
Pap Zoltán, rk. 1896. Görögszállás, Szabolcsvármegye.
Pálóczy László, ref. 1894. Nyíregyháza.

45 Párizséi’ Ferenc, izr. 1895. Budapest. Kilépett.
Polinszky Pál. rk. 1896. Encs, Abaujmegve.
Porubszky György, ág. h. ev. 1896. Nyíregyháza.
Pöppcl Sándor Gyula, ág. h. ev. 1896. Tárcái, Zemplénmcgye. 
Ruttkay Sándor, gk. 1896. Színevér, Máramarosinegyc.

50 Schleisz Pál, rk. 1894. Erdőd, Szatmárvármegyc.
Stein József ism., izr. 1895. Nyíregyháza.
Szabó Sándor, ág. h. ev. 1894. Nyíregyháza.
Szucsányi Sándor, ref. 1894. Kántorjánosi, Szatmármegye. 
Teitelbaum Vilmos, izr. 1895. Sztankócz, Zemplénmcgye.

55 Tornay István, ref. 1896. Nyíregyháza.
Tóth József, ref. 1896. Hajdúnánás, Hajdúmegye.
Vadász Ferenc, ízr. 1897. Kisvárda, Szabolcsvármegye.
Valent András, ág. h. ev. 1893- Nyíregyháza.
Varchol Károly, ág. h. ev. 1894. Nyíregyháza.

60 Vidovics József, rk. 1895. Királytelek, Szabolcsvármegye. 
Weisz Imre, izr. 1896. Nyirbéltek, Szabolcsvármegye.
Windt Gyula, izr. 1895 Nyíregyháza.
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M agántanúlók:
Bay Rarnabás, ref. 1895. Álmosd, Biharmegye.
Nánássy Zolián, ref. 1896. Nyírbátor, Szabolcs vármegye. 
Preczner Zoltán, rk 1896. Nagyrőcze. Gömörmegye. 
Szabó József rk. 1895. Földeák, Csanádmegve.

5 Zuckermann László izr. 1896. Lövő, Szabolcsvármegye. 
Nyilvános 62 : magán 5 ; összesen 67.

IV. OSZTÁLY.
Osztályfő: Z im m erm an n  R ez ső .

Angyal János Béla, rk. 1893. Gégény, Szabolcsvármegye.
Baán István, ref. 1894. Nyii bátor, Szabolcsvármegye.
Bányász András, rk. 1894. Nyíregyháza.
Bessenyei István, rk. 1893. Nyíregyháza.

5 Bleuer Pál, izr. 1895. lbrány, Szabolcsvármegye.
Breuer József, izr. 1895. Ujfehértó, Szabolcsvármegye.
Czipszer Béla, izr. 1895. Oros, Szabolcsvármegye.
Cserni Ervin, rk. 1893. Déva, Hunyadvármegye.
Demeter László, ref 1894. Nyíregyháza.

10 Ehrenreich Kálmán, izr. 1895. Nyíregyháza.
Faragó Ferenc, ref. 1895. Nyíregyháza.
Fehér László, izr. 1895. Nyírbátor, Szabolcsvármegye.
Fleiner Jenő, izr. 1895. Nyíregyháza.
Forin Viktor, gk. 1893. Nyíregyháza.

15 Fráter Iván, ref. 1894. Nyíregyháza.
Fuló Miklós, ref. 1893. Tiszaadony, Beregvármegye.
Führer Albert, izr. 1895. Nyíregyháza.
Gajdos Sándor, rk. 1892- Nyíregyháza.
Geruska György, ág. h. ev. 1894. Poprád, Szepesvármegye.

20 Goldstein Jenő, izr. 1895. Nyíregyháza.
Gróman László, rk. 1895. Érpatak, Szabolcsvármegye.
Helmeczy Ferenc, ref. 1894. Tokaj, Zemplénvármegyo. 
Herskovics Dezső, izr. 1895. Nyíregyháza.
Horváth Jenő, rk. 1894. Bércéi, Szabolcsvármegye.

25 Jánószky Béla, ág. h. ev. 1894. Nyíregyháza.
Juhász János, rk. 1895. Királyháza, Ugocsavármcgyc.
Katz Lajos, izr. 1894. Dusnok, Pestvármegye.
Kiss Lajos, ref. 1896. Czegléd, Pestvármegye.
Kopcsó János, ág. h. ev. 1893. Nyíregyháza.

30 Kovácsy József, ág. h. ev. 1893- Sókút, Zemplénvármegyo. 
Kőmíves Kálmán, ref. 1895. Nyíregyháza.
Läufer Imre, izr. 1895. Nyíregyháza.
László Albert, ref 1893. Nagybáka, Szabolcsvármegye. 
Lefkovits Ignác, izr. 1895. Nyíregyháza.

35 Lengyel József, ref. 1893. Tiszaszentmárton, Szabolcsvármegye. 
Lenhorn Imre, izr. 1895. Nyíregyháza.
Linder János, ág. h. ev. 1894 Felsőmicsinyc, Zólvomvármegye. 
Lipovniczky Gábor, rk. 1895. Miskolc. Kilépett 1-sö félévben.
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Lőjek József, ág. h. ev. 1893 Nyíregyháza.
40 Malinyák Mihály, gk. 1892. Nyíregyháza.

Márkus Balázs, ág. h. ev. 1895. Nyíregyháza.
Mikecz Kálmán, ref. 1895. Nyíregyháza.
Molnár Béla, ref. 1894. Vaja, Szabolcsvármegye.
Murányi András, rk. 1894. Nyíregyháza.

45 Nagy László, ág. h. ev. 1894. Nyíregyháza.
Nagy Pál, ref. 1895. Nyirvasvári, Szatmárvármegye.
Orbán Balázs, ág. h. ev. 1896. Nyíregyháza.
Orsovszky Béla, rk. 1894 Nyíregyháza.
Papp Ferenc, ág. h. ev. 1893. Nyíregyháza.

50 Pataky László, rk. 1894. Gyulaháza, Szabolcsvármegye.
Pethő Gábor, ref. 1892. Kemecse, Szabolcsvármegye.
Prékopa László, ág. h. ev. 1894. Nyíregyháza.
Propper Sándor, izr. 1893. Nyíregyháza.
Ruttkay Aladár, gk. 1895. Hajdudorog, Hajduvármegye.

55 Rúzsa László, ág. h. ev. 1894. Nyíregyháza.
Sarkadi István, izr. 1895. Nagykároly, Szatmárvármegye.
Szesztay László, gk. 1893. Nyíregyháza.
Simkó Pál, ág. h. ev. 1893. Nyíregyháza.
Sipos Ferenc, ref. 1895. Nyíregyháza.

60 Strausz Ernő, izr. 1895. Kállósemjén, Szabolcsvármegye.
Szalay Józseí, rk. 1895. Tőketerebes, Zemplénvm. Kilépett II. félévi). 
Szikszay Gábor, ref. 1896. Mándok, Szabolcsvármegye.
Szmolár István, ág. h. ev. 1894. Nyíregyháza. Kilépett a II. félévben. 
Tester Antal, ref. 1894. Nyíregyháza.

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

Magántanúlók :
Takács Sándor, rk. 1895. Nyírbátor, Szabolcsvármegye.
Nyilvános 68, magán 1. Összesen 69.

V. OSZTÁLY.

Osztályfő: Qr. Pröh le  U ilm os.

Bajdik András, ág. h. ev. 1892. Nyíregyháza.
Bálint István, ref. 1892. Nyíregyháza.
Bátky Kálmán, ág. h. ev. 1894. Gégény, Szabolcsvármegye. 
Bolner Béla, ág. h. ev. 1894 Tokaj, Zemplénvármegyc.

5 Bukna István, rk. 1893. Zsolna, Trencsénmegye.
Dékmár Károly, ref. 1892. Besenyőd, Szabolcsvármegye. 
Ferenczy Béla, izr. 1894. Nyíregyháza,
Fuchs Károly, izr. 1894. Nyíregyháza.
Gráf Dezső, ág. h. ev. 1894. Nyíregyháza.

10 Hoffmann László, izr. 1894. Nyíregyháza.
Hook Gusztáv, ág. h. ev. 1894. Nyíregyháza..
Horváth Lajos, ref. 1891- Nyíregyháza.
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Jakobovics Dezső, izr. 1894. Nyíregyháza.
Juhász Mihály, ág. h. ev. 1894. Nyíregyháza.

15 Kiszely István, rk. 1894. Alsókubin, Árvamegye.
Kmetz Imre, rk. 1894. Sadagora, Bukovina.
Kopácsy Kálmán, rcf. 1893. Rózsáspuszta, Szabolcsvármegye. 
Kovách László, ref. 1894. Nyíregyháza.
Kovács Béla, ref. 1893. Nyíregyháza.

20 Krayzell Zoltán, ág. h. ev. 1894. Tőketerebes, Zemplénmegye. 
Kricsfalussy Béla, gk. 1895. Budapest.
Lengyel Miklós, izr. 1894. Etéd, Üdvarhelymegye.
Makovits Elemér, rk. 1893. Kistelek, Csongrádmegye.
Mikecz István, ref. 1893. Gáva. Szabolcsvármegye.

25 Mikecz Ödön, ref. 1894. Nyíregyháza.
Nagy István, ref. 1893. Nyíregyháza.
Nandrássy Elek, ág. h. ev. 1894. Németjakabvágás, Sárosmegye. 
Nemes Zoltán, ref. 1894. Döghe, Szabolcsvármegye.
Okolicsányi Miklós, rk. 1893. Eger, Hevesmegye.

30 Pap Sándor, rk. 1894. Görögszállás, Szabolcsvármegye.
Pöppel József, ág. h. ev. 1891. Ságh, Temesmegye- 
Putti Géza, rk. 1894. Vécse, Zemplénmegye.
Riczkó József, ref. 1893. Nagykálló, Szabolcsvármegye.
Rosenbaum Sándor, izr. 1894. Nyirvaja, Szabolcsvármegye.

35 Ruhmann Kornél, ág. h. ev. 1893. Nyíregyháza.
Sándor Imre, izr. 1894. Máramarossziget.
Schvarcz Miksa, izr. 1894. Kisvárda., Szabolcsvármegye.
Sereghy István, gk. 1893- Scranton, (Pensylvania A. E. A.)
Soltész Kornél, ág. h. ev. 1891. Nyíregyháza.

40 Szabó Mihály, ág. h. ev. 1894. Nyíregyháza.
Szohor Pál, ág. h. ev. 1894. Nyíregyháza.
Szőllösi István, gk. 1891. Gyulaj, Szabolcsvármegye.
Térjék Lajos, ref. 1893. Paszab, Szabolcsvármegye.
Tisza Sándor, ref. 1893. Nyirbakta, Szabolcsvármegye.

45 Tolnay Miklós, ref. 1894. Döghe, Szabolcsvármegye.
Újhelyi György, rk. 1893. Thass, Szabolcsvármegye.
Vadász Béla, izr. 1894. Kisvárda, Szabolcsvármegye.
Vojtovits Dezső, rk. 1893. Nyíregyháza.

Magántanulók:
Groszmann Nándor, izr. 1893. Regéczháromhuta, Zemplénmegye. 
Földváry Antal, ref. 1894. Papos, Szatmárm. Aug. végén tesz vizsgát. 
Nyilvános 48; magán 2; összesen 50.

VI. OSZTÁLY.

Osztályfő: Dr. Popini Filbert.

Bajor (Blumberg) K., izr. 1894. Nyíregyháza.
Barthos Tamás ism. rk. 1892. Sátoraljaújhely, Zemplénmegye. 
Bolner István, ág. h. ev. 1892. Tokaj, Zemplénmegye. 
Figeczky Jenő. ág. h. ev. Nyíregyháza.

9



13U

5 Forró Ferenc, izr, 1894. Ungvár. Ungmegye.
Gnándt Béla, rk. 1892. Debrecen, Hajdúmegye.
Goldberger Lajos, izr. 1690. Nyíregyháza.
Gutfreund Árpád, ízr. 1892. Budapest.
Grosz Ernő ism., izr. 1892. Nyíregyháza.

10 Győry Sándor, rk. 1893. Ujfehértó, Szabolcsvármegye.
Haissinger Károly, ág. h. ev. 1892. Nyitegyháza.
Hajós Géza, izr. 1893. Nyíregyháza.
Hartos János, ág. h. ev. 1891. Nyíregyháza.
Hegedűs Gusztáv, ref. 1891. Nagyhalász, Szabolcsvármegye.

15 Hunyady Béla, ref. 1892. Nyirmada, Szabolcsvármegye.
Katz Imre. izr. 1892. Nyírbátor, Szabolcsvármegye.
Kecskés Mihály, ref. 1893- Nyíregyháza.
Kiss Lajos Aladár, ref. 1892. Világos, Aradmegye.
Kiár György, izr. 1893. Nyíregyháza.

20 Kiár Gyula, izr. 1893. Nagyhalász, Szabolcs vm. Belépett február 13. 
Kövér Miklós, ref. 1891. Nagyhalász, Szabolcsvármegye.
Kriston Elek, ref. 1892. Gáva, Szabolcsvármegye.
Lévay Miklós, ref. Nagykálló, Szabolcsvármegye.
Lőrinczi Barna, izr. 1S94- Nyírbátor, Szabolcsvármegye.

25 Márkusz Dezső, izr. 1892. Dobsina, Gömörmegye.
Mikó Bertalan, ref. 1892. Túra, Szabolcsvármegye.
Nyíri Elemér, ref. 1892. Munkács, Beregmegye.
Opris Oszkár, ref. 1892. Nyíregyháza.
Orbán Bertalan, ág. h. ev. 1893. Nyíregyháza.

30 Petach Ödön, gk. 1892. Nyírpilis, Szabolcsvármegye.
Roosz Géza, rk. 1893. Nagyszentmiklós, Torontálvármegye. 
Rozenwasser Dávid izr. 1891. Nagyruszka, Zemplémegyo.
Sarkadi Sándor, izr. 1893. Nagykároly, Szatmármegye.
Simák Lajos, rk 1893. Napkor, Szabolcsvármegye.

35 Stern Miklós, izr. 1892. Besenyőd, Szabolcsvármegye.
Stolcz János, ág. h. ev. 1891. Nyíregyháza.
Sulcz Lajos, rk. 1891. Újtehértó, Szabolcsvármegye.
Szélessy Ödön, ref. 1891. Szécsény, Nógrád.
Szilvási János, rk. 1891. Nyíregyháza.

40 Szombathy Dániel, ref. 1890. Eőr, Szabolcsvármegye. 
Tomasovszky Lajos, ág. h. ev. 1892. Nyíregyháza.
Uray Zoltán, ref. 1893. Ibrány, Szabolcsvármegye.
Vadász Pál, izr. 1893. Kísvárda, Szabolcsvármegye.

44 Valent Mihály, ág. h. ev. 1891. Nyíregyháza.

M agántanúlók:
Kálmán Anna, ág. h. ev. 1891. Nyíregyháza.
Klein Áron, izr. 1891. Kántorjánosi, Szatmármegye.
Klein Sámuel, izr. 1893. Pusztaperked, Szabolcsvármegye. 
Lipschitz Ernő, izr. 1892. Tokaj, Zemplénmegye.
Lipschítz Lajos, izr. 1893. Óvencsöl'ő, Szabolcsvármegye. 

Nyilvános 44 ; magán 5 ; összesen 49.
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VII. OSZTÁLY.
Osztályfő: Porubszky Pál.

Bábás József, ref. 1890. Nyíregyháza.
Bene Lajos, rk. 1890. Bomonya, Baranyavármegye.
Blau Imre, izr. 1892. Nyíregyháza.
Bodnár Pál, rk. 1891. Nyírbátor, Szabolcsvármegye.

5 Budaházy Menyhért, ref. 1892. Nyíregyháza.
Gsedreki József, rk. 1891. Bűdszcntmihály, Szabolcsvármegye. 
Dániel Miklós, izr. 1892. Tiszalök, Szabolcsvármegye 
Frischmann József, izr. 1891. lbrony, Szabolcsvármegye. 
Gergelyffy Sándor, rk. 1892. Máriapócs, Szabolcsvármegye.

10 Guttmann Andor, izr. 1892. Nyíregyháza.
Hibján Tivadar, ág. h. ev. 1889. Nyíregyháza.
Hoffmann Pál, izr. 1892. Nyíregyháza.
Horváth János, rk. 1892. Bércéi, Szabolcsvármegye.
Horváth József, rk. 1891. Bércéi, Szabolcsvármegye.

15 Jakabfalvy Aladár, ref. 1891. Tiszadada, Szabolcsvármegye. 
Kálmán Ottó, ref. 1891. Pécs, Baranyavármegye.
Kelen László, izr. 1893. Hosszúpályi, Biharvármegye.
Kiár László, izr. 1892. Nyíregyháza.
Läufer Miklós, izr. 1892. Nyíregyháza.

20 Lefkovics Herman, izr. 1891. Nyíregyháza.
Liebermann Ernő, izr. 1893. Tokaj, Zemplénvármegye.
Linder Dezső, ág h. ev. 1892- Felsőmicsinye, Zólyomvármegye 
Liszkai János, ág. h ev. 1891. Nyíregyháza.
Mandel Jenő, izr. 1892. Nyirbátor, Szabolcsvármegye.

25 Máczay Lajos, ág. h. ev. 1891. Nyíregyháza.
Mezey Béla, ref. 1891. Tiszalök, Szabolcsvármegye.
Molnár István, rk. 1888. Zenta, Bácsbodrogvármegye.
Oláh György, ref. 1892. Nyíregyháza.
Papp Zoltán, ref. 1893. Balkány, Szabolcsvármegye.

30 Polinszky István, rk. 1892. Heves, Hevesvármegye.
Gróf Pongrácz Jenő, rk. 1891. Nagyvárad, Biharvármegye. 
Porubszky András, ág. h. ev. 1892. Nyíregyháza.
Putti Sándor, rk. 1891. Lemberg, Galicia.
Badnai István, izr. 1893. Vaja, Szabolcsvármegye.

35 Rosenthal György, izr. 1892. Kisvárda, Szabolcsvármegye. 
Santroch Károly, ág. h. ev. 1892. Nyíregyháza.

■ Sarvay Győző, rk. 1892. Kisvárda, Szabolcsvármegye.
Sereghy Sándor, gk. 1890 Márk, Zemplénvármegye.
Sipos Sándor, ref. 1892. Budapest.

40 Steinberger Ernő, izr. 1891. Derzs, Szatmárvármegye.
Szalay Kálmán, rk. 1892. Velejte, Zemplénvármegye.
Széles Károly, ref. 1890. Fényeslitke, Szabolcsvármegye. 
Szilvássy János, rk. 1892. Kisvárda, Szabolcsvármegye.
Tesik Tibor, rk. 1892. Nyíregyháza.

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



132

Magántanulók :
Guttmann Sándor, izr. 1892. Nyíregyháza.
Kiszely György, rk. 1892. Alsókubin, Árvavármegye. 
Lipschitz Endre, izr. 1892. Óvencsellő, Szabolcsvártnegyo. 
Nyilvános 49 ; magán 3. Összesen 52.

VIII. OSZTÁLY.
Osztályfő: fT loraoszk y  Ferenc.

Andrássy József, ref. 1889. Kernecse, Szabolesvármegye.
Auspitz Márton, izr. 1891. Nyíregyháza.
Balázs János, ág. h. ev. 1889. Nyíregyháza.
Balogh Oszkár, ref. 1890. Levelek, Szabolesvármegye.

5 Bozán Jenő, rk. 1890. Nyíregyháza.
Brozsek Károly, rk. 1891. Marosvásárhely, Maros-Tordamegyc. 
Budaházy Sándor, ref. 1889. Mátészalka, Szabolesvármegye.
Gsatáry Gyula, ref. 1890. Sényö, Szabolesvármegye.
Dankó Gyula, gk. 1891. Nagykálló, Szabolesvármegye.

10 Demjén Ferenc, ref. 1889. Kántorjánosi, Szatmármegye.
Dobos Kálmán, ref. 1890. Nyírbátor, Szabolesvármegye.
Feldheim Márton, izr. 1890. Kemecse, Szabolesvármegye.
Flaszter Jenő, izr. 1891. Mátészalka, Szatmármegye.
Friedmann Bernát, izr. 1890. Nagykálló, Szabolesvármegye.

15 Friedmann Miklós, izr. 1891. Nyíregyháza.
Groszmann Ernő, izr. 1891. Regéczháromhuta, Zemplénmegye. 
Handel Lajos, izr. 1890. Nyíregyháza.
Havas Andor, izr. 1891. Debrecen, Hajdumegye.
Hibján Sándor, ág. h. cv. 1891. Nyíregyháza.

20 Gy. Kastaly István, rk. 1892. Kisvárda, Szabolesvármegye.
Gy. Kastaly László rk. 1890. Kisvárda, Szabolesvármegye.
Király László, ref. 1890. Nyíregyháza.
Klein Gyula, izr. 1890. Nyíregyháza.
Kovács Dezső, ref. 1887. Nyíregyháza.

25 Krausz Herman, izr. 1892. Tokaj, Zemplénmegye.
Kresztyankó Mihály, ág. h. ev. 1890. Nyíregyháza. Meghalt május 12. 
Lórencz Béla, ág. h. ev. 1890. Nagykálló, Szabolesvármegye. 
Marcsek János, ág. h. ev. 1890. Nyíregyháza.
Mihovics Ferenc, rk. 1890. Nyíregyháza.

30 Móhr Gyula, rk. 1890. Nagyváradolaszi, Biharmegyc.
Murányi Kálmán, rk. 1891. Nyíregyháza.
Nagy István, ref. 1891. Vasvári, Szatmármegye.
Novák Jenő, ág. h. ev. 1891. Nyíregyháza.
Pataky Béla, ág. h. ev. 1891. Nyíregyháza.

35 Pekáry István, rk. 1891. Tokaj, Zemplénmegye.
Pivnyik Gyula, ág. h. ev. 1890. Nyíregyháza.
Pollák László, rk. 1890. Nyíregyháza.
Rajtik Miklós, gk. 1890. Nyíregyháza.
Retezár László, rk. 1892. Élesd, Biharmegye. Kilépett a I. félév végén. 

40 Róth József, izr. 1891. Nyírbátor, Szabolesvármegye.
Schönfeld Péter, izr. 1890. Nyíregyháza.



Trompler Árpád, ág. h. ev. 1889. Strázsa, Szepesrnegye. 
Valent József, ág. h. ev. 1888. Nyíregyháza.
Vona István, rk. 1891. Nyíregyháza.

45 Wassermann Jenő, izr. 1891. Nyíregyháza.

Magántanúlók :
Jármy Miklós, reí. 1892. Eperjeske, Szabolcsvármegye. 
Szilágyi Zoltán, ref, 1890. Berettyó-új falú, Biharmegye. 
Báró Vay László, ref. 1890. Tiszalök, Szabolcsvármegye. 
Nyilvános 45 ; magán 3. Összesen 48.
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A jövő iskolai évre vonatkoiók.
1. Fölvétel. A főgimnázium első és második osztályúba junius hó 

28, 29 és 30-ik napjain, a főgimnázium dísztermében, d. e. 8 órától 
12-ig vétetnek föl a tanulók.

A fölvétel sora ez: Első napon 8— 12 óráig a nyíregyházi ág. h. 
evangélikusok, a másik két napon a helybeli más hitfelekezetiiek, to
vábbá a szabolcsvármegyebeliek, vidékiek és távolabb esők, vétetnek föl.

A fölvétel mindennap a jelentkezés sora szerint történik. A bc- 
iratás délután szünetel.

Az első osztályba lépő tanuló köteles az elemi iskola negyedik 
osztályának sikerrel való elvégzését igazoló bizonyítványt, anyakönyvi 
kivonatot és himlőoltási igazolványt bemutatni.

A fölvétel alkalmával minden nyilvános tanuló köteles az összes 
iskolai fizetések első felét, és pedig tandíjban 30 koronát, felvételi s 
egyéb címeken 15 koronát, összesen tehát 45 koronát befizetni; ezen
kívül még a reformátusok és izraeliták a vallástanitásért egész évre G - G 
koronát fizetnek. Ennek fele is előre fizetendő. Fizetés-halasztásnak 
helye nincsen-

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

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

Az elemi iskolát magánúton végzett tanulók kivétel nélkül 
fölvételi vizsgálat sikeres kiállása után s alapján vehetők föl, 
melynek tárgyai: a) magyar nyelven való biztos, értelmes olvasás, írás, 
az olvasottak értelmezése, a beszédrészek ismerete és az egyszerű mon
dat elemzése, s amennyiben a tanuló anyanyelve nem magyar, a negye
dik elemi osztály teljes penzuma; b) a mennyiségtani négy alapművelet 
egész számokkal; c) alapismeretek a földrajzból.

Az I—II. osztályba fölvett tanulók a jövő 1909—10-ik tanév elején 
és pedig szeptember hó 4-ig — bezárólag — az osztályfőnöknél a föl
vétel alkalmával kapott igazolvánnyal személyesen jelentkezni kötelesek; 
akik ezt elmulasztják, a belépésre való jogosultságukat s befizetett 
díjaikat elvesztik.

X I .
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2. A jövő 1909—1910-ik tanévre való beiratásokat általában 
szeptember hó első három napján eszközöljük a főgimnázium díszter
mében, naponkint 8—12-ig és d. u. 3—5-ig. A javító és pótló vizsgá
latokat augusztus hó 30-án és 31-én tartjuk. Tanév megnyitás szep
tember 4-én szombaton d. e. 9 órakor; rendes tanítás kezdete 6-án, 
hétfőn, reggeli 8 órakor.

3- Az egyes osztályokba való fölvételre mindig az előző osztály 
sikeres elvégzéséről szőlő bizonyítvány jogosít.

Az [/. osztályba belépő tanuló szülője vagy gyámja köteles elő
zetesen jelenteni, hogy fia, illetve gyámoltja a görög nyelvet fogja-e 
tanúlni, 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 mu
lasztásukat, megadja a jogot, hogy a jövő iskolai év kezdetén, ez évben 
augusztus 30, 31-én tehessenek javító vizsgálatot. 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 főtisztelendö Zelenka 
Pál püspök úrhoz. E tárgyú folyamodások bezárólag julius hó 4-ik nap
jáig az intézet igazgatójához nyújtandók be. Ötödikén túl a kérvénye
ket figyelembe nem vehetem.

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

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

Azon tanulók, akik tandíj elengedésre igényt tarthatnak, tandíj- 
mentességüket kérelmező folyamodványaikat kellően fölszerelve, a főgim
názium kormányzó tanácsához címezve, július hó 10-éig, a főgimnázium 
igazgatójához nyújtsák be. Ajánlom, hogy csakis szegény (árva) és jeles 
vagy legalább jó előmenetelő tanulók folyamodjanak. Később beadott 
folyamodásokat tekintetbe nem veszünk. Első osztályba lépő tanuló 
tandíjelengedésre igényt nem tarthat.

Magántanulók a gimnáziumi alapra és felvételi díj címén 32 kor., 
a nyugdíj-alapra 6 kor. fizetnek, továbbá egészségügyi illeték címén 2 kor., és 
1 kor., könyvtárra. /1 41 kor. a beiratás alkalmával előre fizetendő. A 
vizsgálat díja 80 korona, legkésőbb a vizsgálat napján esedékes. A magán
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tanulók ezenfelül vallásiam vizsgálati díjat is fizetnek a vallástanároknak, 
és pedig a keresztyén tanulók 6—6 koronát, az izraeliták 10 koronát; 
ennek fele az izr. hitközség pénztárát illeti.

6. A tápintézetbe való felvételért a tanács határozata értelmé
ben ezentúl csak folyamodvány alapján vétetnek tel az ifjak; a 
mennyiben minden egyes tanulóért, még ha a teljes díjat is fizeti, az 
intézet pénztára évenként 60—60 koronát fizet a tápintézetet ellátónak. 
A folyamodványokat a tek. Kormányzó Tanácshoz kell intézni és az 
igazgatónál mindenkor augusztus hó 20-ig benyújtani, később érkező 
kérvények figyelembe nem vétetnek. Mindenkor melléklendő az előző évi 
bizonyítvány is.

A tápintézet szeptember elején nyílik meg. A tápintézetbe vallás
felekezeti különbség nélkül vesszük fel a tanulókat.

A tisztességes ebéd és vacsora díja egész évre 140 azaz egyszáz
negyven korona, mely összeget a tanuló két részben előre tartozik a 
felügyelő tanárnál (eforus) befizetni.

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

7. Zeneoktatás a jövő 1909—10-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 
felügyeletével megbízott tanár szedi be a jelentkezőktől.

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

8. Osztályfőnökök az 1909—10-ik tanévben:
I. osztály főnöke: Moravszky Ferenc.

II. jí n Dr. Vietórisz József.
III. » » Eltscher Simon.
IV. n n Kozák István.
V. Zimmermann Rezső.

VI. Szalay Sándor.
VII. » Dr. Popini Albert.

VIII. Porubszky Pál.
Tápintézeti eforus (felügyelő) Moravszky Pere



Statisztikai adatok.
a) A főgimnáziumi tanúlók száma vallás, anyanyelv, nyelvismeret szerint.
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A tanulók életkora a tanév végén
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c) A vizsgálatot tett nyilvános és magán
tanulók életkora a tanév végén:

b ) A vizsgálatot tett nyilvános és magántanulók 
szülei polgári állásra n ézve:



d ) A tanúlók illetősége, egészségi állapota, magaviseleté, m ulasztása; a fegyelmi esetek száma.
Segélyezések, jutalmazások.
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