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I

Petőfi Svédországban.1

Csodálatos, hogy az az ország, mely úgy földrajzilag, 
mint nyelvileg oly távol esik hazánktól, mindenkor kitüntető 
rokonérzéssel kísérte Magyarország nagyobb mozgalmait és 
így elsőnek sietett, hogy a legnagyobb magyar lírikust Petőfit 
a saját nyelvére átültethesse. A magyar irodalom nyelvi elszi
geteltsége folytán mindig hátrányban van Európa többi, külö
nösen nyugati népeinek irodalmával szemben, és legjelesebb 
irodalmi termékeink is leggyakrabban csak német közvetítés 
útján kerülhetnek a világ könyvpiacára. Pedig jól tudjuk, hogy 
az egyszeri fordításnál is mennyit veszít egy mü eredeti szép
ségeiből ; hát még ha ez a fordítás nem az eredeti nyelvből 
készült! így nem csodálhatjuk, hogy a teljes virágzásnak 
indult magyar irodalom oly hosszú évtizedeken át nem aratott' 
külföldön jelentősebb sikert, sőt alaposabb ismerője is csak 
nagyon elvétve akadt külföld katedráin. Petőfi Sándor volt 
az első magyar költő, ki diadalmasan vonúlt be a világiro
dalomba és nem egy ország lírai költészetében maradandó 
becses nyomokat hagyott. Talán egy európai népnél sem olyan 
érdekes a Petőfi-kultusz keletkezése, mint épen a svédeknél.

Egészen a XIX. század közepéig Svédország csak annyi 
tudomást vett a magyar népről és annak irodalmáról, amennyit 
német forrásokból néha-néha meríthetett. Ezen tudósítások

1 Alig egy éve jelent meg az a munka, mely Petőfit a világirodalomban mu
tatja be. Ezen könyv (Petőfi könyvtár XXVII—XXVIII.) hatodik fejezetében Vikár 
Béla részletesen tárgyalja az egyes Petőfi-fordításokat az északi népeknél, igy a svédek
nél is. Az én kis dolgozatomban tehát nem célom az. egyes Petőfi-fordítások egybe
vetése az eredetivel, a fordítások hűségének vagy hiányosságának kimutatása, hanem 
inkább a svéd nép véleményét és rokonszenvét nagy költőnk iránt igyekszem majd 
bemutatni. Adataim egy részét stockholmi tartózkodásom alatt magam gyűjtöttem, 
másrészét pedig Liljekrantz Signe stockholmi tanárnő, menyasszonyom, buzgólkodá- 
sának köszönhetem, ki őszinte lelkesedéssel igyekezett a svéd lapokban a Petőfire 
vonatkozó cikkeket felkutatni. Különben Schöldström Birger, a legkiválóbb Petőfi- 
fordító összeállított egy pontos bibliográfiát, (Svéd Petőfi-bibliographia, megjelent a 
Petőfi Muzeum-ban, Vili. k. 46—56. old.), ahol is az érdeklődő az összes (Í896-ig) 
lefordított költemények megbízható jegyzékét megtalálhatja.
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nagy része tele volt téves adatokkal és szándékos elferdítések
kel, mint a hogy ma is hajmeresztő rágalmakkal szórják tele 
nemzetiségi honfitársaik olykor-olykor Európa hírlapjait. így 
tehát természetes, hogy a svéd nép nem sokat gondolt a tőle 
oly nagy távolságra fekvő „Barbárja“ lakóival. Az 1848-iki 
forradalom, mely egész Európán végig sepert, Magyarországot 
is közelebb hozta Svédországhoz. A jogot akaró bátor harc 
messze országokból vonzott lelkes, erős izmu ifjakat Magyar- 
országba. Ezen kalandvágyó merész idegenek között akadt 
egynéhány svéd katona is, kik dicsőséggel küzdték végig a 
szép, de gyászos harcot, és hazatérve barátokat, lelkes híveket 
szereztek honfitársaik körében úgy a magyar népnek, mint a 
magyar irodalomnak is. Petőfi megjelenése Svédországban 
szoros összefüggésben van ezen derék svéd szabadsághősök
kel. Az elsők között kell megemlítenem Carl Westerberg 
hadnagyot, aki, miután dicsőséggel szolgált a dán hadseregben, 
értesülve a magyar szabadságharc kitörése felől, eljött Magyar- 
országba és belépett Görgey vezérkarába, mint huszárkapitány.1

A harcok napjaiban is küldött nehány tudósítást a svéd 
újságoknak és midőn később visszatért hazájába, mindenkor 
a legnagyobb méltánylással emlékezett vissza azon nehéz 
hónapokra, melyeket a hősiesen küzdő magyarok közt töltött.

Minden valószínűséggel az ő lelkes tudósításának köszön
hetjük azt az érdekes és a magyar szabadsághősöket oly 
annyira dicsőítő cikket, mely a „Nya Skaanska Correspondenten“ 
című svéd újságban jelent meg 1849-ben „Ungrarne“ (A ma
gyarok) cím alatt. Az a rokonszenves hang, mellyel a sza
badságharcunkat méltatja, igazán megérdemli, hogy nehány 
sorát fordításban is közöljem. „Annak a népnek, amely szabad
ságának hősies védelmezésével egész Európa szimpátiáját ép 
úgy megnyerte, mint egykor a lengyelek, immáron nemcsak 
régi elnyomói az osztrákok ellen kell küzdenie, hanem kelet 
barbárai (az oroszokat érti) ellen is, kik sűrű csapatokban 
vetették rá magukat a nemes magyarokra . . .“ „Értesítést 
kaptunk egy svéd hazánkfiától, aki mint önkéntes szolgált az 
országszerte híres Zrínyi seregben és hosszabb ideig lakott i
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i V. ö. B. Schöldström Damer och knektor c. könyvét. 1902 237—8 old.
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Magyarországon.“ Szép szavakban jellemzi azután Görgey 
népszerűségét; alakja emlékezteti őt XII. Károlyra, az egyedüli 
svéd történeti személyre, kit a magyarok is ismernek. Szól az 
egyes kisebb ütközetekről és egy érdekes epizódot mond el 
végül: 90000 főnyi magyar hadsereg állott egyszer Gőding 
mellett négy órányira Bécstől, a lelkesedés oly nagy volt, hogy 
a táborban csak egy kiáltás hangzott: Éljen Kossuth, a sza
badság Napóleonja! Úgy látszott egy pillanatra, mintha a 
magyarok még egyszer megmentik Európa szabadságát! A 
cikk végén közli a svéd újság a Magyariska nationalsaang-ot (a 
magyar nemzeti dalt) német fordításban, melyet a svéd önkén
tes közlése szerint a hadsereg német nyelvű része énekelt.1 
Ekkor jelenik meg először Petőfi Svédországban az ő nemzeti 
dalával, igaz, hogy egyelőre csak német fordításban.

Nagyobb viszontagságokat élt át egy másik svéd katona 
Igelstrőm Stockholmból, ki mint fiatal szíjgyártó legény ván
dorolt ki hazájából és 1848-ban mint idős ember belépett a 
honvédek közé, részint Görgey vadászezredében, részint Bem 
alatt harcolt. Az osztrákok elfogták és 1849—54 Ausztriában 
várfogságot szenvedett, s mindenétől megfosztva betegen tért 
haza szülővárosába meghalni. Meg kell említenünk még egy 
svéd diákot is, Upszalából, Dahlquist Gusztáv Victort, kit a 
kalandvágy szintén hozzánk hajtott; ez utóbbi azonban Petőfi 
megismertetésében nem játszik szerepet, mert a szabadság- 
harc befejezése után tovább vándorolt kelet felé a cserkeszek 
közé, hol nyomtalanul eltűnt. Jobban érdekel egy másik svéd
országi magyar honvéd Fredrik Theodor Krook, aki Petőfivel 
együtt szolgált és később visszatérve hazájába, dicséretesen 
segítette elő a Petőfi-kultusz terjedését Svédországban.1 2 Jó- 
nevü délsvéd (skaanska) családból származott, nehány latin 
osztály elvégzése után a nyeregkészítés mesterségéhez fogott 
és a kor szokása szerint beutazta egész Németországot s 
hosszabb ideig tartózkodott Bécsben, Innen azután 1848. év 
elején Budapestre jött, hogy tovább tökéletesítse magát a

1 Frisch auf! Es ruft das Vaterland. Die Zeit ist da, jetzt haltet Stand! stb. 
A Zerffi-féle egykori fordítás V. ö. Petőfi-Múzeum IV. 250—252, V. 37 és VIII. 46. 1

2 V. ö. B. Schöldström cikkét Petőfi’s svenske Kompanikamrat. Petőfi svéd 
bajtársa. Damer och knektor c. könyvében 224—31. old.
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mesterségében, mert — hogy saját szavait idézzem — „a 
magyarok Európa legelső lovasnemzete, igy hát a nyergük is 
kell, hogy a legjobb legyen“. Az ifjú svéd nem sokáig tanul
hatta nyugodtan Pesten mesterségét, mert a márciusi napok 
hatása alatt maga is az elsők között lépett be Vasváry Pál 
honvéd századába, ugyanabba amelyben Petőfi és Jókai is 
szolgáltak. A székesfehérvári csata volt az első (1848. szept. 
25.) melyben részt vett a bátor svéd ifjú. Meg is sebesült 
jobb kezén, de nemsokára fölépült és követhette Görgey sere
gét; mindenütt bátorságával méltó dicséretet aratott. A követ
kező évben visszatért hazájába és folytatta mesterségét. 
Skaanen fővárosában Malmőben telepedett le, hol hosszú 
évtizedeken át a legnagyobb tiszteletnek örvendett és gyakori 
látogatóinak kipirult arccal mesélgetett a derék hadastyán a 
régi időkről. Mindenkor örömmel olvasgatta Petőfi életrajzát 
és boldogan gondolt vissza ifjúsága tavaszára, melyet a távol 
Magyarországon töltött.

Általában az 1849—50-ik évi svéd újságok telve kisebb 
nagyobb hírekkel Magyarországból; minden alkalommal fel
háborodnak a derék svédek az osztrákok kegyetlenkedései 
ellen.1

De nemcsak ez a nehány svéd vitéz hivta fel a svédek 
figyelmét és rokonszenvét a magyar szabadságharc és igy 
annak nagy költője Petőfi iránt, hanem egy hazánkfia 
is elvetődött bujdosásai közben Északra, hol a legszíve
sebb fogadtatásra találva alkalma nyílott a svédeket a 
magyar szabadságharc intimebb részletei felől is fölvi
lágosítani. Ez a hazánkfia: M anovill Sámuel volt. „Két 
évvel a dicsőséges magyar szabadságharc vérbefojtása után 
— írja a nagy magyarbarát Schöldström egyik cikkében1 2 — 
nem egy vitéz harcos, kiknek sikerült Haynau pribékjeitől és

1 V. ö. Különösen a Nya Skaanska Corr. 1848-ik évfolyamát. így például egy 
alkalommal megjegyzi: három halálos Ítéletet 15 évi börtönre (láncra verve) enyhí
tettek. Ezt hívják Ausztriában enyhítésnek“ Ez a lap különösen meleg rokonérzéssel 
irt a magyarokról.

2 Aftonbladets magyariske följetonist. L. Birger Schöldström „Vid Pulpeten 
Nr. 14.“ cimü kötetében 146—154. Ezek cikkében részletesen leírja Manovill stock
holmi tartózkodását. Végül hogyan emlékeztek rá vissza 1897-ben, midőn Kondor 
Alfréddal összejött Stockholmban. Kondor Alfréd maga is irt a Budapesti Naplóban 
Manovillről 1897-ben.
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puskásaitól megmenekülni, céltalanul bolyongott a nagy világ
ban, ezek közül egy Stockholmba is eljutott, egy ifjú, szép 
derék és kedves férfiú, egykori főhadnagy a dunai seregnél: 
Manovill Sámuel“. A magyar emigráns Svédországban mind
össze nehány évet töltött és ezt az időt teljesen irodalmi 
munkásságnak szentelte. Az „Aftonbladet“ svéd napi lap 
egymás után közölte tárcáit „En flyktingsaventyr“ cim alatt 
(Egy menekülő kalandjai), melyekben élénk színekkel ecseteli, 
hogyan sikerült az osztrákok kezéből elmenekülni, azonkívül 
számos eleven visszaemlékezést közöl a szabadságharc neve
zetesebb epizódjaiból. Ezen tárcák élénk tetszést arattak Svéd
országban, úgy hogy az ujságvállalat nemsokára könyvalak
ban is kiadta.1

Hogy mennyire élénken foglalkoztatta a svédeket a 
magyar szabadságharc, misem bizonyítja jobban, hogy egy 
igen jeles svéd iró A. G. Virgin hosszú költői elbeszélést irt 
a magyar szabadság leverése utáni időből. Cim e: Szényi 
Romantisk Dikt Fraan Ungerska Frihetskrigets Tid.1 2 Az egész 
könyv mottójaként magyarul idézi gróf Batthyány utolsó 
szavait: „Éljen a haza!“ Tárgyát nem is a szabadságharc 
idejéből, hanem közvetlen az utána következő sötét napokból 
meriti. Mindjárt az első költemény „Efter Világos“ (V. után) 
megkapó színekkel festi a „büszke nemes népnek, melyet egy 
félvilág megcsodált, midőn ágyúinak szava megdörrent a Tisza 
és a Duna partján . . .“, szomorú leigázását. A sötét törté
neti háttérbe szövi bele a bátor vitéz főúrnak, Szényinek és 
családjának tragédiáját. Egy régi ellensége valami horvát főúr 
ravasz csellel kideríti Szényi és a magyarok újbóli összeeskü
vését az osztrák császári ház ellen s így bosszúálló kedvvel

1 „Tre aar under och efters Ungerns frihetsstrid“ af S. Manovill. (Három év 
a magyar szabadságharc alatt és után) 324. old.

2 Megjelent 1878. Upsala. Most részletesen — bár maga a költemény meg
érdemelné — nem foglalkozhatom Virgin munkájával Vikár Béla bizonyára tévedett 
midőn azt állítja (Petőfi könyvtár XVII—XVIIi. 281. oldal), hogy e hatalmas költe
ménynek (211 oldal) magyar fordítása megtalálható Qyőry Vilmos Svéd költőkből c. 
műfordításai között Győry mindössze Virginnek egy bájos kis költeményét „A csil
lagok a patakban“ fordította magyarra L Svéd költőkből c. munkáját 387—390 old. 
— Axel Gusztáv Virgin (1813—1900) foglalkozására nézve orvos volt. Fiatal éveitől 
kezdve sikeresen foglalkozott a költészettel és a svéd akadémia nem egyszer ki is 
tüntette. A nyugalom éveit Kristianslad mellett egy kis faluban töltötte Különben úgy 
érdekes személyiségéről, valamint minket magyarokat annyira érdeklő nagy költe
ményéről legközelebb részletesen lesz alkalmam szólani.
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pusztíthatja el Szényi pazar ősi kastélyát. A kissé sovány 
cselekvényt igazán megkapó leírások élénkítik, melyekben 
Virgin nem egyszer művészi tökélyre emelkedik. Minket ma
gyarokat különösen a szabadságharcosainkról megemlékező 
meleg, szinte rajongó hang hat meg, úgy, hogy ez a vaskos 
könyv legszebb bizonyítéka annak a rokonszenves hangulatnak, 
amellyel Svédország a magyar szabadságharcot kísérte.

Ugyanazon évben, midőn Virgin romantikus époszát kiadta, 
jelent meg az első svéd Petőfi-könyv: A Hóhér kötelé-nek 
fordítása1 Ezen németből készült regényfordítás azonban nem 
sokat járult hozzá Petőfi népszerűsítéséhez Svédországban. A 
két oldalnyi előszóban nem hagyja említés nélkül a fordító 
Ahlborg György, azt a sok változatú regényes mondát, t. i. 
hogy „Petőfi még él és sápadtan sínylődik valamelyik osztrák 
börtön fenekén.“

A Petőfi név ezen időben már nem volt teljesen isme
retlen a svéd művelt közönség előtt, mert már előzőleg is nem 
egy verse jelent meg szétszórva a svéd lapokban. Ezen for
dítások kevés kivétellel Kertbeny közvetítésével német nyelvből 
készültek. A legelső Petőfi fordítók egyike: Karl Johann 
Ekeblad volt, aki már a hetvenes években közölt nehány Petőfi 
verset. Ekeblad, a szelíd lelkű mecénás, igen érdekes egyéni
ség: Svédország első lóhús-mészárosa és amellett igen ügyes 
poéta meg lapszerkesztő.1 2

Ezen szelíd lelkű férfiú tehát, hogy a lóhús iránti ellen
szenvet legyőzze és hogy a szegény lovak ne a végkimerülésig 
húzzák az igát, nagy költséggel lóhús-mészárszéket állított föl 
Stockholmban. Midőn 1868-ban nagy széna hiány uralkodott 
és így sok szegény paripát kellett levágnia, hogy mindezek 
elkészítéséhez a szükséges összeget előteremtse, s így a sze
gényebb néposztálynak olcsó táplálékot nyújthasson, hét kis 
költemény füzetet adott ki „Pegasus“ címen. (Szinte megható

1 Dődsfienderna. Berättelse af Alexander Petőfi. Öfversättning Köping M. 
Borkens Főrlagsbokhandel. 1878. 8° 116 old (A stockholmi könyvtár fűzött példánya 
még fel sem volt vágva, mikor 1912. ápr havában kikértem !) L Reclam U B 777 sz.-t.

2 J. K. Ekeblad (1819—1895.) Föltámadott a tenger . . .  A vén zászlótartó 
Feleségem és kardom, A király és a hóhér . . . című verseket fordította svédre 1868. 
A mint láthatjuk a szabadságért annyira lelkesedő svéd utópista ugyancsak forradalmi 
költeményeket választott ki.
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naivság!) Ezen költemények között találjuk a már említett négy 
Petőfi fordítást, a többiek egynek kivételével eredeti svéd 
szabadságdalok, meglehetős egyszerűek, nem egyszer művé
sziedének. Az az egy költemény szintén magyar tárgyú; cím e: 
„Arthur Görgey vid Világos.“ Erős szenvedéiyességgel vádolja 
Európa népeit, hogy nem siettek a szomorú percekben Ma
gyarország segítségére. De Ekeblad nemcsak Petőfi-fordító 
volt, hanem egy ízben az általa kiadott „Folkbladet“-ben1 
hosszabb cikket írt Petőfi Sándorról. Ezen újságcikkben írja, 
hogy a svéd közönség bocsásson meg neki, ha fordításaiban 
nem tudta teljesen visszaadni az eredeti erőteljességét és a 
szinte „villámló“1 2 költőiességét. Ezután ismét közli az előbb 
már egyszer kiadott fordításait és végül megígéri, hogy nem
sokára Petőfi nehány hosszabb költői munkáját ülteti át a svéd 
nyelvre. Ezen ígéretét azonban nem váltotta be.

Nemcsak az első, hanem a legkiválóbb Petőfi fordítók 
között foglal helyet Őman, Viktor Emanuel, jeles költő és 
széles látkörü tudós.3 Mint műfordítót épen oly díszes hely 
illeti meg a svéd irodalomban, mint nálunk Szász Károlyt. 
Már diákéveiben kezdett az újságírással foglalkozni és csak
hamar tekintélyes svéd kritikus és műfordító lett. Számos ön
álló munkát és még több értékes újságcikket irt. Milton, 
Euripides, Puskin és Turgenyev költői munkáinak művészi 
átültetésével kiváló úttörő munkásságot végzett. Petőfi költé
szetével a hetvenes években ismerkedett meg és csakhamar 
megjelentek: A rab oroszlán, A koldus sírja, Magyar vagyok, 
A Tisza, Az én pegazusom stb. című költemények igazán 
gondos és művészi fordításai. Ezen fordításainál az eredeti 
szöveget is használta és ezáltal nem egyszer sikeresen és 
művészi gyakorlottsággal győzte le az akkori német fordítások 
elég gyakori hiányosságait.

1 1877. május 5
2 blixtrande
3 V. E Ömant (1833—19134.) kiváló Petőfi fordításaiért a Kisfaludy-társaság 

tagjai sorába választotta (1879) Az általa lefordított Petöfi-versek pontos jegyzékét 
megtalálhatjuk B. Schöldström idézett bibliográfiájában (P M Vili. 47—8) — 
Oman nehány igen kedves költeményét Győry Vilmos magyarra is lefordította. 
L. i. m. 378—386 old.
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Szintén az első Petőfi fordítók közzé tartozik egy még 
ma is élő svéd írónő: Lotten v. Kraemer.1 A nyolcvanhat 
éves agg úrnő Stockholm legelőkelőbb városrészében a saját 
villájában lakik. Dolgozó szobája tele kéziratokkal, könyvekkel, 
koszorúkkal, képekkel, melyek élénken igazolják nemcsak 
hosszú évtizedes írói munkásságát, hanem még mostani fárad- 
hatlan tevékenységét is.

Saját közlése szerint a hatvanas években egyik német- 
országi utazása alkalmával ismerkedett meg egy-két magyar 
családdal, kikkel azután hosszú ideig élénk levelezésben állott. 
Ezek a magyarok ismertették meg Petőfi és Arany költésze
tével és azonnal őszinte csodálattal fogott hozzá ezen előtte 
még teljesen ismeretlen pompás virágú költői mezők tanúl- 
mányozásához. Alig olvasott el nehány Petőfi verset, azonnal 
elhatározta, hogy lefordít belőlük nehányat. így jelent meg 
tőle 1877-ben a Talpra magyar, az Alföld és Szeptember 
végén fordítása és pedig egyszerre három előkelő svéd újság
ban.1 2 Később még három költeményt3 fordított le szintén 
német közvetítéssel, melyek több helyen, valamint Arany for
dításaival együtt egy külön kötetben is megjelentek.4 Most 
élte alkonyán is a legmelegebben emlékezik meg magyar 
ismerőseiről, kiknek köszönheti, hogy legalább neki is alkalma 
nyílott e két nagy világköltőnek nehány versét hazája fiaival 
és leányaival megismertetni.

Ha Svédországban nem is tette népszerűvé és ismertté 
Petőfi nevét, mégis nem múlaszthatom el, hogy legalább rövid 
említést ne tegyek Ridderström Knut Ferdinand finn szárma
zású svéd íróról.5 Kertbeny után nagy lelkesedéssel fogott 
hozzá Petőfi költeményeinek átültetéséhez és már 1875-ben

1 1828 aug 6-án született. Upszalában nevelkedett, hol korán kitűnt nemcsak 
bámulatos szorgalma, hanem élénk felfogása által. Mint írónő 1865-ben lépett föl 
nyilvánosan egy kötet novellával Azóta sűrűn jelentek meg prózai és verses munkái 
1877-ben lapot indított meg „Vaar tid“ címen Ugyanaz évben elnyerte a svéd aka
démia második díját. Azonban irodalmi tevékenysége közepette nem feledkezett meg 
a szegényekről sem és számos gazdag alapítvány hirdeti a kedves írónő jószívű 
bőkezűségét

2 Tidskrift főr hemmet, Göteborgs Handels-och Sjőfarts-Tídning és Upsala 
Posten című svéd újságokban

3 Poharamhoz, Sírom, Európa csendes címűeket
4 Ő'versattningar fraan ungerska skalder
5 Részletesen megbírálja az egyes fordításokat Vikár Béla idézett mun

kájában. L. 239—263. old
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kiadott egy anthologiát, melyben tíz Petőfi költeményt közölt 
svéd nyelven. Nehány év múlva már egy egész gyűjteménnyel 
(70 Petőfi vers fordítással) lepte meg a közönséget.1 Fordí
tása azonban, melybe talán a gyors munka által nem egy 
zavaros tévedés és hiba csúszott, egyáltalában nem lett nép
szerű Svédországban és egy-két svéd nyelvű finn folyóirattól 
eltekintve, még csak megemlítését sem találtam.1 2

Bármennyire is hiányosok és döcögősek Ridderström for
dításai, azt az erős szatirikus kritikát, mellyel Vikár Béla az 
egyes versfordításokat túlzó részletezéssel boncolgatja (nem 
egyszer Kertbeny rovására) — igazán nem érdemelte meg. 
Mi csak hálás elismeréssel tartozhatunk a finn írónak, hogy 
őszinte lelkesedéssel és bámulattal eltelve Petőfi költészete 
iránt igyekezett azt honfitársai előtt is kedveltté tenni és az 
első volt, aki egy teljes kötetre menő Petőfi-fordítást adott ki.

Hogy Petőfi az eredeti szépségben és vonzóerejében meg
jelent Svédországban azt leginkább a jeles Schöldström fivé
reknek köszönhetjük. Mind a hárman Birger, Karl Wilhelm és 
Ottó Schöldström Kungsbacka nevű svédhelységben születtek,3 
épen abban a kis városkában, ahol a már említett Wester- 
berg Károly, a magyar szabadságharcban résztvett főhadnagy, 
mint orvos telepedett le. Az öreg Schöldström gyógyszerész 
volt Kungsbackaban s így derék fiainak bő alkalmuk nyílott, 
hogy a sok világot bejárt harcos elbeszéléseit hallgathassák. 
Maga Schöldström Birger is megemlékezik erről egy ízben: 
„Westerberg hadnagy egyik legkedvesebb gyerekkori emlékem 
s gyakran hallottam őt mesélni a harcokról Görgey vezérlete 
alatt.“4 A három Schöldström közül a középső Karl Wilhelm

1 60. Dikter af A. Petőfi. Öfrersotta af K. F Ridderström Abo 1879 A cim 
ugyancsak 60 költemény fordítását ígéri.

2 Finsk Tidskrift 1880 IX. 54-7 Rövid méltatás nehány idézettel Arvid Hultin tollából
3 Birger Schöldström (1840—1910) 1863-ban lépett a publicista pályára és 

azóta egészen haláláig szakadatlan lelkes erővel forgatta a tollat A magyarok iránt 
érzett rokonszenvet mutatja a Petőfi fordításon és életrajzon kívül számos újságcikk, 
melyek közül nehányat jelen dolgozatomban is fölemlítek. V ö Magyar szellem 
Északon Budapesti Napló 1897 190 Uj Idők 19 0. 52 Vikár Béla i m 266—275 
old -t Budapesti Hírlap 1910 dec. 18

Karl Wilhelm Sch (1850-ben sz.) Orvosi pályára készült, de mint orvos csak 
rövid ideig működött, azután tanár lett. Mint író és szerkesztő előkelő nevet vívott 
ki Svédországban „Fölmér“ írói álnév alatt ismeretes

Ottó Sch. (sz 1855-ben) mint egy göteborgi bank főnöke csak néhány szabad 
óráját szentelheti az irodalomnak. Petőfitől nem egy költeményt igen szépen lefordított

4 Petőfi muzeum 1895. 47 old
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lépett fel először Petőfi fordításokkal és érdekes, hogy a már 
Ekeblad által lefordított költeményeket választotta ki.1

Alig egy év múlva, hogy Ridderstrőm műve megjelent, 
Fölmér (Karl Wilhelm Sch.) is kiadta költeményeit, amelyek 
között tíz fordítást találunk Petőfi után.1 2 3

Az eddig említett műfordítók Petőfi-verseit — kivéve a 
derék Ekebladét — használta föl anthologiájában Richárd 
Bergstrom'1’. Ezen külföldi lírikusok gyűjteményében minket 
magyarokat Kisfaludy Sándor (4 versszak a Himfy-szerelméből 
Runeberg remek fordításában), Vörösmarty Mihály (Fóti dal 
és a Szózat) és Petőfi Sándor (10 igazi gonddal megváloga
tott verssel)4 képviselnek. Az igazán választékos gyűjtemény 
minden költőről rövid életrajzot közöl. Különösen kitűnik a 
finoman összefoglaló és minden túlzástól mentes Petőfi jellem
zés. E kötetben még nem találunk Birger Schöldströmtől egy 
fordítást sem.

Birger Schöldström mielőtt fordításával és nagy munká
jával föllépett, nehány újságcikkben igyekezett Petőfit meg
ismertetni a svéd közönséggel. így már 1871-ben a Svenska 
Familj-journalen-ben5 (Svéd családi lap) „En Skaidelefvnad“ 
(Egy dalnok-élet) vonzó rövid képet ad Petőfi életéről és 
jellemzésének befejezésében Barbarossával és XII. Károllyal 
hasonlítja össze költőnket, „kik mind ott alusznak a nép hite 
szerint az erdő mélyén és várják a jelt az utolsó harcra, hogy 
kirontva győzelemre vigyék népük szabadságát.“ Sokáig és 
fáradhatatlanul gyűjtötte az anyagát a jeles magyarbarát pub
licista, míg kiváló könyve „Harposlag och Svärdsklang“ („Lant 
és kard“ kissé szabadabb fordításban,) Petőfi jól sikerült arc
képével a címlapján megjelenhetett :(i Egy a tárgya iránt a

1 L. Ostgőten 1878, Nja Dagligt Alienanda (1879) című svéd újságokat
2 Dikter af Fölmér. Stockholm 1880. A tíz költemény fölsorolását 1. B. Schöld

ström idézett bibliográfiájában.
3 Rich. Bergstrom : Främmande Lyror. En antologi Stockholm 1887.
4 Oman, Ridderstrőm, Schöldström K. és L. v. Kraemer fordításai. Fölsorolá

sukat 1. a fent idézett bibliográfiában
5 Sv. Familj-journalen 1871 5. füzet 153. old. Azonkívül írt egy hasonló tar

talmú cikket az Óstgöten számára 1878. Hjelte och Skald. (Hős és dalnok.) Majd le
fordította Jókai regényes Petőfi-életét. En ungarsk skald. Megjelent a Nja Dagligt 
Allekanda 1879. évfolyamában.

0 Harposlag och Svärdsklang. (Hárfa hang és csatazaj). En sannsaga, berättad 
af B. Sch. Med förord af Viktor Rydberg. Stockholm 1888. A címlap fakszimiléjét 1. 
Petőfi könyvtár XXV11—XXV111. 269. old. Ugyancsak itt megtalálható a könyvben
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meghatottságig lelkesedő író minden törekvése tűnik ki e 
könyvből, melyet nemcsak a Petőfiről szóló idegen nyelvű 
müvek között az első hely illet meg, hanem méltán sorozhat
juk a legjelesebb költői életrajzok közé. Hiszen láttuk, hogy 
eddig is jelentek meg szép számmal Petőfi-versek Svédország
ban, de mégis hiányzott az az összekötő, magyarázó kapocs, 
amely a költőt közelebb hozta volna a teljesen idegenül gon
dolkozó olvasóhoz. Ezt a hiányt töltötte ki a ragyogó költői 
tollal megírt Petőfi könyvében Birger Schöldström. Petőfi 
egész élete szorosan összeolvadt az ő költészetével és egyik 
sem lesz teljesen érthető, ha egymástól szétválasztjuk. Schöld
ström művében, melyet „igaz regének“ (sannsaga) nevezett 
el, érdekfeszítő harmóniába olvasztja Petőfi életét az ő költe
ményeivel, hogy a svéd közönség a tüneményszerű dalnok
életből ismerje meg annak költészetét és viszont sűrűn idézett 
költeményei a legszebben egészítsék ki életének egyes epizód
jait. Schöldström egész lelkét a szabadság költői foglalták le. 
Dolgozó szobáját Petőfi, Beranger, Byron, Körner képei dí
szítették; tehát olyan költőkké, kik a lanttal és a karddal 
egyaránt dicsőségesen szolgálták a szabadság eszméjét.

Ezen Petőfiről szóló „igaz regét“ Viktor Rydberg általá
nosan méltató előszava után Schöldström egy festői képpel 
vezeti be. Ez a leírás, melyet a messze Északon ábrándozó 
költő gondolt ki csöndes Íróasztala mellett a magyar puszták 
nagyszerű fiáról, méltó arra, hogy teljes fordításban idézzük.

„Metsző, hideg téli vihar söpört végig a messze elterülő 
pusztán. A nagy juhnyájak, melyek Magyarország ezt a részét 
keresztül-kasul barangolják, már idejekorán oltalmazó tető alá 
menekültek; a vadkacsák és a gólyák is elszállottak délre; 
sőt még máskor a pusztán kószáló, lóra leső betyárok is 
bent üldögélnek valamelyik csárdában a meleg kemence és 
a boroskancsó mellett.

1841 újév napja volt és az újévi nap első sugarai egy 
ifjúra estek, ki egyedül vándorolt a széllel szemben a sivár

idézett Petőfi fordítások is. V. ö. P. M. Vili. k. 51—3. old. A magyar lapok annak 
idején (1888.) nagyon rövidesen alig pár sorban ismertették. Legelőször részleteseb
ben méltatta Szász Zsombor. Petőfi Múzeum 1894. 93—8. old.
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pusztaságon. Éhségtől és fagytól reszkető tagjainak vajmi 
kevés oltalmat nyújtott a rövid, vékony köpenyeg; csizmáját 
pedig szalmával tömte meg. Kezében görcsös botot tartott. 
Keblén a köpeny alatt egy csomag írást rejtegetett. A könnyek, 
melyeket a testi szenvedés és a lelki kétségbeesés sajtoltak 
ki szeméből, megdermedtek az arcán. És ezen fagyos köny- 
nyeken át az egyik csalóka kép a másik után tűnt fel előtte. 
A délibáb volt-e, mely csalóka rózsás ködképeivel ingerkedni 
akart a vándorral ? Vagy látomások voltak, melyek szétleb- 
benték a magános költő előtt a jövő függönyét?

Végül utolsó látomásként megpillantá a saját ércbe 
öntött képét, amint ott állott a Duna partján és örömrivalgva 
köszönté a nép. Lábai előtt halomban a virág, legfelül egy 
koszorút látott — egy királyné tette oda, egy királyné a dal 
birodalmában.

Az ifjú pedig ment, hogy elfoglalja a királyi polcot ezen 
birodalomban.“

Ilyen kedves elbeszélő hangon vezeti végig a svéd olvasót 
Petőfi egész életén. Elmondja, hogy miért szereti Petőfi 
annyira az Alföldet, az Alföld madarát a gólyát, idézi az 
egész költeményt a saját kitűnő fordításában;1 elvezett Aszódra 
és bemutatja Petőfit, mint iskolásgyermeket, nem feledkezik 
meg a gyermekkori szerelméről sem. Bemutatja a költőt mint 
közönséges őrálló-katonát, aki Horatiust hordott a tarsolyában 
és Schiller drámákat rejtegetett a csákója alatt. Vonzó képek
ben szépen folyó nyelven mutatja be Petőfi egész életét, köz
ben idézve egy-két költeményét, melyek mindig szorosan 
beilleszkednek a szövegbe és kiegészítik a rajzolandó képet. 
Az elbeszélés közben nem feledkezik meg azon külföldi 
hatások tárgyalásáról sem, melyek Petőfi fejlődésében nagyobb 
szerepet játszottak. így megemlékezik Heine, Burns, Berunger 
befolyásáról ;2 a francia romantikusok fejének Victor Hugónak 
hatását. A hóhér kötelé-nek részletes tárgyalásánál fejti 
ki.3 A regény tartalmának elmondásakor idéz is egy néhány

1 L. i. m. 9-ik old. Csak a 2—8. és a 14. (utolsó) versszakokat fordította le. 
a L. i. m. 56-ik old. 
a L. i. m. 57—61. old.
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jellemző részletet, különösen melyekből a titokzatost és rémü
letest kedvelő nagy romantikus hatása világlik elő. Ezen feje
zethez csatolja „Den vansinnige“ (Az őrült) nagyszerűen 
sikerült fordítását. Ezen a végsőkig fölizgatott lelkiállapotot oly 
megrázóan kifejező költeményt, melyet a legkiválóbb német 
Petőfi-fordító Neugebauer nem mert gyűjteményébe fölvenni, 
Schöldström megkapó hűséggel adja vissza a svéd nyelven. 
Finoman rajzolja Petőfi szerelmét. A boldogtalan szerelmet a 
„Cipruslombok“ nehány darabjában mutatja be, a boldog 
szerelem fejezetéhez pedig „Itt benn vagyok a férfikor nyará
ban . . .“ „Nem ért engem a világ . . .“ „Szép napkelet
nek . . .“ kezdetű költeményeket csatolja.1 Részletes leírást 
szentel a márciusi napoknak, talán ép ezen fejezeteket dol
gozta ki a legnagyobb kedvvel, a legőszintébb lelkesedéssel a 
nagy szabadság barát. Elkíséri Petőfit, mint katonát Bem 
táborába, elmondja összetűzését Klapka tábornokkal és eljut 
a gyászos segesvári csatatérig. Dr. Lengyel szavahihető elő
adása után írja le Petőfi elestét.1 2 3 A befejezésben Petőfi jelen
tőségét és népszerűségét méltatja a németeknél és a franciák
nál. Itt idézi a királyi költőnek II. Oszkárnak Kertbenyhez 
intézett levelét abból az alkalomból, hogy Kertbeny Petőfi- 
forditásait neki megküldötteP

Schöldström Petőfi-életrajza nagy feltűnést keltett Svéd
országban és a legkiválóbb kritikusok és költők ismertették. 
Ezen kritikák közül nehány különösen jellemzőt kivonatos

1 L. Julia Szendrey és Kärlekslycka (szerelmi boldogság) cimíi fejezeteket. I. m. 
74—81. old.

2 L. i. m. 114—116. old.
3 L. i. ni. 119. old.
A levél magyar fordításban igy hangzik :
Uram 1 Gyönyörűséggel olvastam végig Petőfi Sándor fenséges dalait, amely 

élvezetben az Ön szép fordításainak megküldése által részesültem. Minden igazi 
hazafi megnyeri azonnal rokonszenvemet és azt hiszem, hogy az ilyen irányú mun
kálkodás sohasem mehet veszendőbe, hanem mindig meghozza a maga gyümölcseit, 
ha megjön az ideje. Csodálattal látogattam meg szép hazájukat és boldog vagyok, 
hogy saját magam szerezhettem szilárd meggyőződést arról, hogy egy olyan országra, 
amelyben olyan nép lakik, amely olyan hangon szólal meg népdalaiban, egy szebb 
jövő vár, egy hatalmasabb fejlődésnek néz elébe. Fogadja Kertbeny ur őszinte 
köszönetemet a nekem küldött becses ajándékért, valamint szives levelében tett 
hízelgő és túlbecsült kijelentéséért, mely személyemre, mint svéd költőre vonat
kozik. Jóindulattal Ószkár.

II. Oszkár Svédország nem rég elhunyt nemes és nagymüveltségü uralkodója 
a költészet terén is nem egy kiváló művet alkotott. Egy-két jeles hazafias költemé
nyét Győry Vilmos i. munkájában is olvashatjuk. L. 353—367. old.-t.
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fordításban bemutatok, mert ezen kritikák a legszebb és leg
értékesebb bizonyítékai nemcsak Schöldström munkája, hanem 
Petőfi költészete iránt érzett nagyrabecsülésnek. V. E. Őman, 
a már említett jeles Pctőfi-forditó és költő a többek között 
igy nyilatkozott Schöldström m üvéről:1 „A könyv Magyar- 
ország legnagyobb lírikusáról és a modern kor legerőteljesebb 
költői tehetségéről, Petőfi Sándorról szól . . . Igazi benső 
részvéttel követjük a gazdagon megáldott ifjú rövid és ragyogó 
életharcát, amelyben a természet, az emberiség és a haza 
iránti szeretet játsza a főszerepet . . . !“ Lehet-e találóbban és 
tömörebben jellemezni Petőfi egyéniségét?

Hosszú bírálatban méltatja a svéd Petőfi életrajzot Carl 
David af Wírsén, a svéd tudományos Akadémia titkára, aki 
maga is jeles költő, de ellensége minden modernségnek és ő 
volt az, aki megakadályozta, hogy Strindberget a Nobel díj
jal kitüntessék. Wirsen a következőképen irt:1 2 „P. azon for
radalmi természetek közé tartozik, kik rajongtak az 1848-iki 
franciaországi változásokért és ő is, mint olyan sokan egy ködös 
természet álmodozásaiban élt; ugyanaz a szellem forrongott 
benne, mint az „ifjú németségben.“3 De ő szerencsésebb 
volt, mert egy nemesebb cél tűnt fel előtte; néki az a dicső 
sors jutott osztályrészül, hogy hazájáért küzdjön és meghaljon.“

Bő kivonatban mondja el Schöldström könyvének tartal
mát és az 1848-iki eseményeket érintve különös meleg 
szimpátiával szól a magyarokról. Majd rátér P. költészetének 
tárgyalására és elitéli világfájdalmas és gúnyos költeményeit. 
„Nem ezekben — mondja — hanem szabadságdalaiban és 
ősi-szép lirai alkotásaiban nagy és fenséges Magyarország 
martyr-költője!“ Végül idézi Az én Pegazusom költeményt 
Oman fordításában. Karl W arburg,4 a legelőkelőbb svéd 
irodalomtörténetirók egyike, szintén hosszabb cikkben foglal
kozik Petőfi svéd életrajzával. Őt, mint irodalombuvárt, külö-

1 Nerikes Allehanda. 1888. jun. 18.
2 Post och Inzikes Tidningar. 1888. szept. 15.
3 „Das junge Deutschland“-nak nevezték el a német irodalom korszakát 

1830-tól, a júliusi forradalomtól a realizmus fellépéséig. Ezen kornak főképviselői 
Heine, Laube és Gutzkow.

4 Göteborgs Handels och Sjőfarts-Tidning 1888. szept. 26. 225 Sz. B.
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nősen az érdekli, hogy Petőfi milyen viszonyban állott Európa 
többi nagy lírikusaival és sajnálja, hogy Schöldström népszerű 
könyvében ezen igen érdekes kérdésnek nagyobb helyet nem 
szentelhetett. Végül igen értékes és teljesen uj összehasonlítást 
ad a norvég szabadság költő Henrik Wergeland1 és Petőfi 
Sándor között. Egy másik neves svéd esztétikus Kari Wohlin 
szintén érdemes fejtegetést közölt Petőfiről a Schöldström 
munkájával kapcsolatosan.2 „Századunk irodalmának — Írja 
Wohlin — egyik legrokonszenvesebb egyénisége volt Petőfi 
Sándor, a magyar költő; ő volt az, aki tetterős egyéniségével 
az életben akarta megvalósítani azt, amiről a dalaiban álmo
dozott . . .  Ez az odaadó áldozatkészség az eszme szolgála
tában tette őt népének felejthetetlen hősévé.“ Örömmel üdvözli 
Schöldström könyvét, mert ezen munkájával nagy szolgálatot 
tett a svéd irodalomnak. Különösen alkalmas olvasmányul 
szolgál majd a svéd ifjúság számára, amely nem egy nemes 
és követendő szép példát fog találni Petőfi életében.

Ezen méltó sikert aratott15 munka után Schöldström továbbra 
is lelkes pártfogója és terjesztője lett a Petőfi kultusznak Svéd
országban.4 Minden évfordulót és alkalmat fölhasznál, hogy 
tudósítást írjon a szabadságharc nagy költőjéről. Majdnem 
minden kötetében találunk egy-két magyar vonatkozású cikket. 
Leírja Petőfi halálát Vájná elbeszélése után,5 majd elmond egy 
epizódot Petőfi életéből: Teleki Sándorral való első találkozását 
Nagy-Károlyban.6 Szép hosszú tanulmányban emlékezik meg

1 Henrik Wergeland (1808—1945.) Norvégia legegyénibb lírai tehetsége. A 
júliusi forradalom őt is a kozmopolitizmus felé hajtja, de csakhamar ép úgy mint 
Petőfiben, benne is fölébredt a hazafiság és a norvég ifjúságnak leglelkesebb szónoka 
és költője lesz. Az ifjúkori „Sturm und Drang“ után derültebb hangulat töltötte be 
lelkét, melyet korai haláláig megtartott.

2 Ny Svensk Tidskrift. 1888. aug.
3 Megemlítendő még Neander (Ny Dagl. Allehanda 1888. jun. 20.) és Runström 

(Ny Illustrerad Tidn. 1888. jun. 30.) elismerő bírálatai.
4 Még ugyanezen évben jelent meg lapjában a Csatadal fordítása. A verset 

megelőzi egy magyar nőnek Kronecz Árnynak, Lindstrőm főszerkesztő feleségének a 
visszaemlékezése 1848. március 15-ikére. (Ett 40 aars minne „Den 15 Mars“). 
Élénken rajzolja az akkori viszonyokat, hogy a magyar leányok mennyire rajongtak 
Petőfi Sándorért. Következő szavakkal végzi visszaemlékezését: „P. a költő adta 
a jelt századunk minden tekintetben legelőkelőbb szabadságharcához!“

5 Slőjan dragen fraan en fyratioaarig hemlighet. Ur Dagens Krónika 1889. 
aug. 699—706. old. (Fátyol-fellebbentés egy 40 éves titokról) Petőfi arcképével.

0 Magnat och frihetskämpe. (Főúr és szabadságharcos) Brokiga bilder cimü 
kötetében. 1—11. old.
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Szendrey Júliáról.1 Látjuk tehát, hogy ez a jeles svéd iró hosszú 
munkás életének egyik főtevékenységét Petőfi Sándor költészeté
nek megismertetése képezte és igy méltán nyerte el azon elisme
réseket, melyekkel őt a magyar tudományos társaságok és 
később az Akadémia is kitüntették. Gondoljunk mindenkor 
hálával erre a derék svéd Íróra, ki messze Északon tele 
rajongó idealizmussal hirdette a magyar költészet ősi erejét 
és véssük szívünkbe nevét ép úgy, mint a segesvári emlék
oszlopmegalkotója megörökítette azt az emlékkövében.1 2 Nehány 
csekélyebb jelentőségű Petőfi fordítón kívül3 említést érdemel 
a jeles stockholmi irodalomtörténetiró, K. A. Melin, ki egy hosz- 
szabb tanulmányában részletesen ösmerteti Petőfi, János vitézét.4

A legújabb időben ismét akadt egy lelkes szószólója a 
magyarságnak Északon, egy nagyműveltségű budapesti taní
tónő: Dánielné Lamács Lujza személyében. A lelkes magyar 
asszony, midőn 1910-ben a tanügyi kongresszus alkalmával 
első Ízben beutazta Svédországot, annyira megszerette Észak 
franciáit, hogy vasszorgalommal tökéletesen megtanulta a svéd 
nyelvet5 6 és elhatározta, hogy Magyarországot szóban és képek
ben megismerteti a svédekkel. Ezen nemes tervet a jelen 
tanévben meg is valósította és érdekes előadásait úgy Stock
holmban, mint Upszalában előkelő és nagyszámú közönség

1 „Petőfi Julia“ címen megjelent Damer och knektar c. kötetében. L. 140— 
152. old.-t. A bevezetés egyike a legszebb leírásoknak Petőfi segesvári sírjáról.

2 Köllő Miklós, a segesvári Petőfi-emlék alkotója tizenkét nyelven véste be a 
szoborba Petőfi jelmondatát: Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem 1 Svédül 
Schöldströn fordításában : Frihet och kárleksglőd, — Lösen i lif och dőd 1 — Erről 
nyilatkozott meghatottan Kondor Alfréd előtt: „Életem két legnagyobb örömnapja: 
1888. március 12-ike, amikor a Petőfi-társaság tagjának választott s 1897. július 
31-ike, amikor a segesvári Petőfi-szobrot leleplezték“ . . .  V. ö. „B. Sch.“ Buda
pesti Hírlap 1910. december 18.

3 N. E. Frédin, O. Rubenson, K. R. Malmström mindössze nehány költeményt 
fordítottak le svédre. V. ö. B. Schöldström idézett bibliográfiáját. — Alfred Jensen 
egy milleniumi levélben (Göteborgs Handels och Sjőfarts Tidning 1896. július, 
augusztus) részletesen beszámol tapasztalatairól. Nagyon is büszkéknek és dicsek- 
vőknek tartja a magyarokat így nem helyesli a szigorú kritikus, hogy idegen hősök
kel, mint pl. Zrínyi Miklóssal kérkedünk (Látszik a történet felületes ismerete!) 
Az irodalmunkról megemlékezve Jókait egyszerűen vén fecsegőnek („pratmakare“) 
nevezi és szerinte a magyar irodalmi pusztaságon egyedül Petőfi költészete képezi 
az állandó oázist. Végül közli P. egyik hazafias költeményét a saját fordításában.

4 Aftonbladet 1878. március 13. Held János v. Petőfi ln deutscher Nachdichtung 
v. J. Schnitzer. Mit einem Vorwort v. M. Jókai. Ezen német könyvnek a részletes
bírálata. „Értékes gyöngyszemnek az epikai költészet téren“ nevezi P. János vitézét.

6 Maguk a svédek úgy nyilatkoztak, hogy alig hallottak még külföldit tisztáb
ban és szebben svédül előadni.
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hallgatta végig.1 Az ő buzgólkodásának köszönhetjük, hogy 
Sigrid Elmblad1 2 jeles Írónő hozzáfogott a magyar nyelv meg
tanulásához és egy hosszabb tanulmányt irt a magyar iroda
lomból. Ezen dolgozatába szőtt bele egy Petőfi verset: Minek 
nevezzelek? (Hur skall jag nánna dig?) igazán művészi for
dítását. Saját szavai szerint ez csak kezdete azon hosszabb 
munkásságnak, melyet a legnagyobb örömmel készül kifejteni 
a magyar költészet remekeinek megismertetésében.

Petőfi Sándoron kívül más magyar költőnek már nem 
akadtak ilyen jeles és buzgó tolmácsolói és igy a magyar 
költészetet Svédországban úgyszólván csakis a Petőfi név 
képviseli. Igaz ugyan, hogy Jókai regényei közkézen forognak 
és Herczeg Ferenc „Gyurkovics lányok“3 c. m. a svéd hölgyek 
legkedvesebb olvasmánya, mégis csak németből készült és nem 
is mindig sikerült fordítások, sőt a fordító nem egyszer elfelejti 
megemlíteni, hogy az eredeti egy magyar iró műve.

Reméljük azonban, hogy azon rokonszenvnél fogva, mely 
a svédek és magyarok között régi idő óta uralkodik,4 most 
a XX. században a magyar irók mindinkább sikeresebben és 
igazi szépségükben fognak bevonulni Svédországba, mint 
ahogy mi magyarok is a legnagyobb hódolattal fogadjuk 
Észak nagy szellemeinek: Strindbergnek és Lagerlőfnek csodás 
remekeit!

Dr. Leffler Béla.

1 Az összes svéd lapok a legmelegebben írtak a kedves magyar asszonyról. 
Különösen kiemelendő Idun 1912. február 11-iki száma és a Dagens Nyheter 1911. 
november hó 11. száma. Mind a két lap az arcképét is közli

2 Született 1860-ban. Több kötet elbeszélése és verse jelent meg. Dolgozatát 
„Ord och Bild“ előkelő svéd szemle legközelebbi száma hozza.

3 A Gyurkovics lányok eddig 3 kiadást ért és pedig két különböző fordításban. 
Megemlíteni még Mikszáth Kálmán Szt. Péter esernyőjének igazán sikerült fordítá
sát 1899.

4 Erre nézve érdekes Hermann Bang, a nehány hónapja elhunyt kiváló dán 
regényíró véleménye. L Impressziók c újságcikkében, amelyben Budapestet és Stock
holmot párhuzamba állítja. Magyarul a Nyirvidék 19Í2. május 5-iki számában.

2*



II.

Főgimnáziumi tanács.

Elnök, fögimnáziumi felügyelő: Dr. Meskó László, országgyűlési 
képviselő.

Tagjai: a) hivatalból: Balla Jenő, Nyíregyháza város közigazgatási 
tanácsosa, egyházi felügyelő ;

Geduly Henrik, a tiszai ág. h. ev. egyházkerület püspöke, nyíregy
házi lelkész ;

Paulik János lelkész, a tiszavidéki ág. h. ev. egyházmegye tör
vényszéki bírája.

b) Választott tagok:
Bogár Lajos, Nyíregyháza város főjegyzője;
Kubassy Gusztáv, takarékpénztári és főgimn. pénztáros;
Dr. Lórencz Gyula, az „Erzsébet“ közkórház osztály-főorvosa, 

Szabolcsvármegye tb. főorvosa;
Martinyi József, nyug. főgimnáziumi igazgató, a Ferenc József-rend 

lovagja;
Májerszky Béla, kir. tanácsos, Nyíregyháza város polgármestere, 

örökös tiszteletbeli egyházi felügyelő ;
Mráz János, kir. törvényszéki biró, kir. ítélőtáblái bíró címmel;
Dr. Prok Gyula, ügyvéd, az ág. h. ev. iskolaszék elnöke;
Pöppel Gyula, műszaki tanácsos, a nyíregyházi m. kir. államépité- 

szeti hivatal főnöke;
Ruhmann Andor, népiskolai igazgató-tanító;
Dr. Saáry Sándor, városi tiszti-orvos;
Somogyi Gyula, kir. tanácsos, kir. közjegyző;
Dr. Szopkó Dezső, gyógyszerész.
c) A főgimnázium tanártestülete.
Jegyző: Dr. Vietórisz József, tanár.

*
Fegyelmi bizottság. Elnöke: a főgimnázium felügyelője; elő

adója : az igazgató; választott tag ja i: Bogár Lajos, Martinyi József, 
Májerszky Béla, Somogyi Gyula.
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Tanárok.

A) Működő tanárok.
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1 Leffler Sámuel,
igazgató. 38 1874 Latin nyelv VI. 5

2

3

Adorján Ferenc,
r. tanár, az ev. ifj. gyám

intézet elnöke
17 1898

Ág. h. evang. vallástan 
I—VIII.

Német nyelv V.
19

Eltscher Simon,
r. tanár, az V. o. főnöke, 
fizikai szertár őre, a fil

léregylet vezetője
25 1887

Mennyiségtan 1., III., V., 
VII.

Fizika VII.
17

4 Kozák István,
r. tanár, a rajzszertár őre 11 1901

Görögpótló rajz V—Vili. 
Rajzoló geometria I—IV. 
Szépírás I—II.

20

5 Dr. Leffler Béla,
r. tanár, a VI. o. főnöke 3 1909 Magyar nyelv IV—VI. 

Német nyelv III., IV., VI. 17

176
Moravszky Ferenc,

r. tanár, a 111. o. főnöke, 
a tanári könyvtár őre, 

tápintézeti felügyelő
24 1888 Latin nyelv III., V. 

Görög nyelv VI.

7 Dr. Popini Albert,
r. tanár, a 11. o. főnöke 25 1899

Magyar nyelv II., VIII. 
Latin nyelv II. 
Görögpótló magyar V.

17

8
Porubszky Pál,

r. tanár, a magyar ön- 
képző-kör elnöke

30 1887
Magyar nyelv VII. 
Történelem III., IV., VIII. 
Göröpótló magyar VI., 

VII.
18

9 Dr. Prőhle Vilmos,
r. tanár, egyet. m. tanár 16 1899

1908

Német nyelv VII—VIII. 
Görög nyelv VII—VIII. 
Bölcsészet VIII.

18

10

Dr. Radó Endre,
r. tanár, az I. o főnöke, 
a természetrajzi szertár 
őre, a tanári értekezletek 
jegyzője, a daloskor és 
ifjúsági zenekar elnöke 

és vezetője

4
Természetrajz I., II., IV., 

V., VI.
Földrajz I—II

18
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11 Szalay Sándor,
r. tanár, a VIII. o. főnöke 4 1909

Mennyiségtan II., IV , VI., 
VIII.

Fizika Vili.
17

12 Varga József,
r. lornatanár 3 1909 Torna 1—VIII. 

Játék I—VIII. 16

13 Varga László,
h. tanár. 1 1911 Magyar I., Ill, V. 

Latin I. 18

14
Dr. Vietórisz József,

r. tanár, a IV. o. főnöke, 
a főgimn. tanács és párt- 

fogóság jegyzője
21 1891

Latin nyelv IV., Vili. 
Görög nyelv V. 
Görögpótló magyar VIII.

17

15
Zimmermann Rezső, 

r. tanár, VII. o. főnöke, 
az ifjúsági könyvtár őre

11 1901
Latin nyelv VII. 
Történelem V., VI., VII. 
Földrajz II.

17

Vallástanárok.

16
Dr. Bartók Jenő,

ref. lelkész, főgimnáziumi 
vallástanár.

22 1903 Ref. vallástan I—VIII 10

17 Dr. Bernstein Béla,
főrabbi, izr. hitoktató. 3 1909 

sz e p t1
Izr. vallástan V—VI. heti 

2 óra, VII—VIII. heti 
2 óra

4

18
Csima Emil,

róm. kath.áldozár és val
lástanár

6 1907 
ápril 1 R. kath. vallástan I—VIII. 16

19 Friedmann Vilmos,
rabbi, izr. hitoktató. 3 1909 

szept 1
Izr vallástan I—II külön 

heti 2 óra, III—IV heti 
2 óra

6

Énektanitók.

20 Dr. Radó Endre,
főgimnáziumi r. tanár 2 1910 Műének. Daloskor. 2

21 Zsák Endre,
ág. h. ev. énekvezető. 24 1888 

jan. 15 Ev egyházi ének I—IV. 2

Orvos.

22 Dr. Mikecz Miklós 2 1 1910 j Egészségtan VII—VIII. 2
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B) Nyugalmazott tanárok.

A tanár neve 

és minősége

23

24

25

Chotvács Ágost,
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Martinyi József,
igazgató-tanár, a Ferenc 

József-rend lovagja

Szlaboczky Imre,
r. tanár
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Szaktárgyai voltak:

25 1899 
jul. 27

Német, görög nyelv 
és irodalom

36 1905 
jan. 1

Magyar nyelv, irodalom 
és történelem

36 1908
szept.l Természetrajz, földrajz



IV.

E l v é g z e t t  t a n a n y a g .

a) Rendes tantárgyak.

I. OSZTÁLY.

Osztályfő: Dr. Radó Endre.

1. Vallástan. Hetenként 2. óra. Evangélikus. Az ószövetség tör
ténete. A 10 parancsolat Luther magyarázatával. Alkalmi imádságok. 
Tankönyv: Bibliaismertetés. Tanár: Adorján Ferenc. — Református. Az 
ószövetség története. Egyházi énekek. Tankönyv : Farkas: Az ó- és új- 
szövetségi kijelentés története. Debreczen. Tanár: Dr. Bartók Jenő. — 
Róm. kath. A hitről, parancsokról, malaszt eszközeiről: a szentségekről 
és imádságokról. Tankönyv: Egri kis katekizmus. Tanár: Csima Emil. 
— Izr. A teremtés történetétől Mózes haláláig. Tankönyv: Dr. Mandl: 
Bibiia-forditás Mózes II. könyvéből L, III., IV., XV., XVII., XX. fejezetei. 
Imagyakorlat. A zsidó ünnepek méltatása. Zsidó naptár. Tanár: 
Friedmann Vilmos.

2. Magyar nyelv. Hetenként 3 óra. Olvasmány: A magyar monda 
és történet, a magyar föld és népe s a görög mondavilág köréből 
merített olvasmányok és költemények elemzése, költemények könyv nélkül 
való tanulása. Nyelvtan: Szó- és mondattani elemzés alapján a beszéd- 
és mondatrészek. Kéthetenként iskolai írásbeli dolgozat. Iskolai kézi
könyvek: Góbi Imre: Magyar olvasókönyv I. r., Balassa József: Kis 
magyar nyelvtan I. r. Tanár: Varga László.

3. Latin nyelv. Hetenként 6 óra. Harminchárom latin és meg
felelő magyar olvasmány olvasása, elemzése és fordítása alapján a fő- 
és melléknév declinatiója, comparatio, numerale, adverbium, praepositio, 
a sum ige és a négy coningatio activuma. Kéthetenként iskolai írásbeli 
dolgozat. Iskolai kézikönyvek : Geréb—Morvay: Kis latin nyelvkönyv. 
Nyelvtani függelék a Kis latin nyelvkönyvhöz. Tanár: Varga László.

4. Földrajz. Heteként 3 óra. Földrajzi előismeretek. A magyar 
szent korona országai. A magyar Alföldek. Dunántúli Dombosvidék-
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A magyar Felvidékek Dráva-Száva köze. A Karsztvidék és a Magyar- 
Horvát Tengerpart. Összefoglalás. Térképrajzolás. Tankönyv: Scholtz— 
Schürger: Földrajz I. rész. Tanár: Dr. Radó Endre.

5. Természetrajz. Fletenként 2 óra. A virág és a termés a növény 
életében. Húsos termések. Házi állatok. A ház környékén élő állatok. 
Az erdei állatok. A házi szárnyasok. A tárgyalt állatok csoportosítása. 
Tavaszi növények. A növények szerveiről általában. Növénygyüjtés. 
Tankönyv: Paszlavszky, József I. rész. Tanár: Dr. Radó Endre.

6. Számtan. Hetenként 4 óra. A négy alapművelet egész, tizedes 
és közönséges törtszámokkal. A számok oszthatósága Tényezőkre bon
tás. Közös osztó, közös többszörös, legnagyobb közös osztó, legkisebb 
közös többszörös. Mértékek. Időszámitás. A nagy alapművelet különnevü 
számokkal. Havonként iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyv: Arany— 
Szíjártó—Dietz: Számtan I. Tanár: Eltscher Simon.

7. Rajzoló mértan, Hetenként 3 óra. A rajzeszközök ismertetése. 
A test, sik, vonal, pont. Pont és egyenes. Távolságokkal való műveletek. 
Sik és vonal térbeli állása. Négyzet, derékszög. Egyenes szög. Három
szög. Téglalap. Szimmetria, összeillőség. A körvonal és szögmérés. 
Alapmiveletek szögekkel. Szögpárok. Idomok kerülete és területe. A 
métermértékek. Rombusz. Romboid. A háromszög területe. Trapez, 
trapezoid, deltoid. Sokszögek. A körvonal, két kör kölcsönös helyzete. 
A kör kerülete és területe. Sikdiszitmények rajzolása és egyszerű kifes
tése, kapcsolatban a végzett tananyaggal. Tankönyv: Huszka József: 
Rajzoló geometria I. r. Tanár: Kozák István.

8. Szépírás. Hetenként 1 óra. A magyar kis és nagybetűk. Folyó 
irás. Szépirási szabályok. Tanár: Kozák István.

9. Testgyakorlat. Hetenként 2 óra. 1. Rendgyakorlatok: alap
állás, sorakozás, igazodás, fedezés, arc-, oldalsor képzés, biztos kilépés, 
megállás, menetelés, lépésváltás, fejlődés, kanyarodás, szakasz, rendek, 
kettősrendek képzése helyből. II. Szabadgyakorlatok: alap, lépő, kilépő, 
keresztező és guggoló állások. Karlenditések és lökések. Törzshajlitások. 
Svéd alapgyakorlatok. III. Szergyakorlatok: magas- és távolugrás hely
ből és rohammal; lengőkötél, ugrózsámoly, mászórudak, lebegő fa, 
függő-, rézsűt- és vízszintes létra, al. gyűrű, al. korlát, al. nyújtó. 
Tréfás versenyek. Játékdélután a II. osztállyal együtt szombaton délután 
3—5-ig. T anár: Varga József.

10. Ének. Hetenként 1 óra. A legszokottabb egyházi dallamok 
gyakorlása az ág. h. ev. tanulókkal. Zeneelmélet; a vonalrendszer, hang
jegyek és azok értéke, kulcsok, szünetjelek, leggyakoribb ütemfelosztá
sok, hangtaláló gyakorlatok. Tanár: Zsák Endre.
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II. OSZTÁLY.

Osztályfő: dr. Popini Albert.

1. Vallástan. Hetenként 2 óra Evangélikus. Az újszövetség tör
ténete s az apostoli hitvallás Luther magyarázatával. A hegyi beszéd és 
példázatok. Alkalmi imádságok Tankönyv: Bereczky, Bibliaismertetés. 
Tanár: Adorján Ferenc. — Református. Úgy, mint az I. osztályban. — 
Rám. kath. Ószöv. bibi. történetek. Tankönyv: Pokorny : Ószöv. bibi. 
történetek. T anár: Csima Emil. — Izr. Jósua, a bírák, Sámuel és a 
királyok könyvének története. Tankönyv : Dr. M andl: Hétköznapi imák 
fordítása. Biblia: Mózes II. könyvéből XII., XIII., XV., XVII., XX. Tanár: 
Friedmann Vilmos.

2. Magyar nyelv. Hetenként 5 óra. Olvasmány: A görög, római 
és magyar történet köréből merített olvasmányok és költemények elem
zése, utóbbiak könyv nélkül való tanulása. Nyelvtan: az olvasmányok 
elemzése alapján az egyszerű és összetett mondat. A beszédrészek és 
szóalkotás. Rokonértelmü szók. Helyesírás. Havonként két írásbeli dol
gozat. Iskolai kézikönyvek: G óbi: Magyar olvasókönyv II. r. Balassa : 
Kis magyar nyelvtan II. r. Tanár: dr. Popini Albert.

3. Latin nyelv. Hetenként 6 óra. Olvasmány: A Kis Latin Nyelv
könyv 41-ik olvasmányától végig. Nyelvtan: a teljes név-és igeragozás 
kapcsán a perfectum- és supinum-képzés, a körülirt igeragozás, hiányos, 
rendhagyó és személytelen igék áttekintése. Szóképzés. A fontosabb 
mondattani szabályok. Havonként két iskolai Írásbeli dolgozat. Iskolai 
kézikönyvek: Geréb—Morvay: Kis Latin Nyelvkönyv. Nyelvtani függelék 
a Kis Latin Nyelvkönyvhöz. Tanár: dr. Popini Albert.

4. Földrajz. Hetenként 3 óra. Ausztria részletes leírása. Európa, 
Ázsia, Afrika hegy- és vízrajza, állat-, növényvilága, éghajlati viszonyai, 
népei, államai s az európai államok gyarmatai. Európa országainak, 
Ázsia, Afrika térképeinek rajzolása. Tankönyv: Schürger—Scholtz: 
Földrajz. II. füzet. Tanár: Zimmermann Rezső.

5. Természetrajz. Hetenként 2 óra. Rövid bevezetés a növények 
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 
csúszó-mászók. A kétéltűek. A halak. A csigák. Az Ízeltlábúak közön
séges alakjai. Férgek. A tavaszi flóra nálunk előforduló tagjainak leírása. 
Növény- és rovargyűjtés. Tankönyv: Paszlavszky József, II. rész. Tanár: 
Dr. Radó Endre.
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6. Számtan. Hetenként 4 óra. Számolásbeli előnyök a szorzás és 
osztás műveleteiben. Számműveletek korlátolt pontossággal. Hármas 
szabályhoz tartozó feladatok megoldása következtetéssel. Százalékszá
molás. Nyereség-veszteség, súlyra vonatkozó, lerovat- és alkuszdij ki- 
számitása. A viszony és arány s alkalmazása kettőstételü feladatoknál. 
Az összetett kettőstételre tartozó feladatok megoldása. Havonként iskolai 
írásbeli dolgozat. Tankönyv: Arany—Szíjártó—Dietz: Számtan. 11. rész. 
Tanár: Szalay Sándor.

7. Rajzoló mértan. Hetenként 3 óra. Stereometria. Szögletes 
testek. A kocka. Sik. Pont és vonalak a sikon, a vonal és sik, a vonal 
hajlásszöge. Két sik. A síkok hajlásszöge. Testszög. A hasáb. A 
gúla. Siklapu szabályos testek. Gömbölyű testek. Henger, kúp, gömb. 
A testek sik metszetei. A testek szimmetriája, hasonlósága és össze- 
illősége. A testek axonometrikus ábrázolása. A testek modelljeinek 
készítése. Felszin- és köbtartalomszámitás. Rajzok készítése a tananyag
gal kapcsolatban. Tankönyv: Huszka József: Rajzoló geometria 11. r. 
Tanár: Kozák István.

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

9. Testgyakorlás. Hetenkent 2 óra. Az 1. osztály anyagán kívül 
fapuskagyakorlatok: súlyba, vállra, kész vállról és súlyból. Tanár: 
Varga József.

10. Ének. Hetenként 1 óra. Ügy, mint az I. osztályban. III.

III. OSZTÁLY.

Osztályfő: Moravszky Ferenc.

1. Vallástan. Hetenként 2 óra. Evangélikus. Keresztyén egyház- 
történet, különös tekintettel a reformáció korára s a hazai prot. egyház 
kifejlődésére, szervezetére és intézményeire. Tankönyv: Bereczky: Kér. 
egyháztörténet. Tanár: Adorján Ferenc. — Református. Kér. hittan. 
Tankönyv: Barla: Kér. hittan. Debreczen. Tanár: Dr. Bartók fenő. — 
Róni. kath. Ujszöv. bibi. történetek. Tankönyv: Pokorny: Ujszöv. bibi. 
történetek. Tanár: Csima Emil. — Izr. A zsidók története a babilóniai 
fogságban. A II. templom építése. Ezra és Nechemia. A synhedrion. 
A zsidók a macedóni uralom alatt. A Makkabeusok. A zsidók önálló 
fejedelmeik alatt. Jeruzsálem ostroma. A babilóniai főiskolák és ezek mun
kássága. Tankönyv: Di. Mandl: Ujholdi imák fordítása és a szombatiak 
ismétlése. Ima és ünnep-rend. Tanár: Friedmann Vilmos.
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2. Magyar nyelv. Hetenként 4 óra. A magyar nyelvtan rendszeres, 
összefoglaló áttekintése. A magyar nyelv hangjai; a szók fajai; a szók 
jelentése és a szóalkotás; a szóragozás. A mondat és fajai; a mondat
részek; az összetett mondat. Olvasmányul leírások, elbeszélések, képek 
a magyar történetből s a görög világból szolgáltak. Költemények könyv 
nélkül tanulása s azok tartalmi ismertetése. Havonként két iskolai dol
gozat. Tankönyv: Balassa: Rendszeres magyar nyelvtan. Góbi: Magyar 
olvasókönyv. III. r. Tanár: Varga László.

3. Latin nyelv. Hetenként 6 óra. Prózai olvasmány: Cornelius 
Neposból: Miltiades, Themistocles, Aristides, Cimon, Thrasybulus, 
Agesilaus szemelvényesen. Liviusbói: Brutus, Tarquinius Collatinus, 
Horatius Cocles, Mucius Scaevola, Menenius Agrippa, Coriolanus, 
Fabiusok, Cincinnatus, Curtius cursive. Költői olvasmány: Phaedrusból: 
16 mese, részben könyv nélkül is. A három szerző életrajza. Nyelvtan: 
Az alaktan ismétlése kapcsán az egyszerű mondat és részei, az esetek 
használata, 21 stílusgyakorlat alapján. Kéthetenként iskolai írásbeli dol
gozat. Tankönyvek: Fodor—Kurtz: Latin olvasmányok a III—IV. osztály 
részére. Hittrich Ödön: Latin nyelvtan. II. r. Fodor—Roseth: Stílus
gyakorlatok. Tanár: Moravszky Ferenc.

4. Német nyelv. Hetenként 4 óra. Az Írás és olvasás begyakor
lása után a főnevek, melléknevek, névmások és igék ragozása, megfelelő 
olvasmányok alapján. Kisebb költemények és mesék olvasása és emlé
kelése. Egyszerűbb beszédgyakorlatok. Havonként két írásbeli dolgozat. 
Tankönyv: Heinrich—Bleyer—Kari : Német olvasókönyv és nyelvtan I. r. 
Tanár: Dr. Leffler Béla.

5. Földrajz. Hetenként 2 óra. Amerika és Ausztrália. Sarkföldek. 
Földrétegek és óceánok. Körrajz és domborzati viszonyok. A viz körútja. 
Jégárak. Tűzhányók és földrengések. Elektromosság és mágnesesség. 
Az égboltozat és a nap látszólagos mozgása. A föld alakja, méretei 
és mozgásai. Holdunk. A naprendszer. Álló csillagok és csillagképek. 
Tankönyv: Scholtz—Schürger: Földrajz. III. rész. Tanár: Dr. Radó 
Endre.

6. Történelem. Hetenként 3 óra. Hazánk földje a honfoglalás 
előtt. A magyarok őshazája, vándorlásaik és a honfoglalás. A fejedelmek 
kora. Az Árpád-házból és vegyes házakból származott királyok kora, 
figyelemmel a müveltségtörténeti adatokra. Tankönyv: Baróti—Csánki: 
Magyaiország története. I. kötet. Tanár: Porubszky Pál. 1

1. Számtan. Hetenként 3 óra. Kamatszámítás évekre, hónapokra 
és napokra. Értékpapírok adásvétele. Váltóleszámítolás. Egyszerű és
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összetett arányos osztás. Középértékek. Vegyitésszabály. Arany és ezüst 
tárgyak és pénzek értékszámitása. Láncszabály. Kamatos-kaniat szá
mítás. Havonként iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyv : Arany—Szíjártó— 
Dietz: Számtan. II. r. Tanár: Eltscher Simon.

8. Rajzoló mértan. Hetenként 2 óra. Planimetriai konstrukciók. 
Pont és vonal. A mértani hely. A négy alapművelet távolságokkal. 
Tengely-szimmetria. Központos szimmetria. Szögek. A négy alapművelet 
szögekkel. A háromszögek, négyszögek és sokszögek tulajdonságai és 
szerkesztése alkotóikból. Arányosság és hasonlóság. Másolás egybevágó
ság 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. 1. Rendgyakorlatok: Fejlődés 
hármas, négyes sorokba arc- és oldalsorból, kettősrendek képzése hely
ből és menetközben, húzódás, kanyarodás. II. Szabadgyakorlatok: 
terpesz-, kilépő-, támadó- és védőállás, karlendités, karlökés minden 
irányban, karütés, törzsforditás. III. Szergyakorlatok: a bak kivételével az 
összes szereken, mint osztály-tornázás. Kitartó futás 3—5 percig. Játékok: 
hosszúméta, kör-rejtőróta, csalogató, közepes, falhoz állós, füleslabda. 
Játékdélután a IV. osztállyal szerdán délután 3—5-ig. Fapuska-gyakor- 
latok szakaszban: súlyba, vállra, kész, első sor térdel, második áll. 
Tanár: Varga József.

10. Ének. Hetenként 1 óra. Az összes használatban lévő egyhangú 
egyházi dallamok gyakorlása az ág. h. ev. tanúlökkal. Zeneelmélet: 
ismétlő jelek, meghosszabbítás, kötőjel, alakító jelek, a különböző elő
jegyzés, előádási jelek. C dúr, A moll, G dúr, E moll, F dúr, D moll 
hangsorok összeállítása, egyszerű hármas és hetes (sept) akkord ének
lése, megfelelő gyakorlatok. Tanár: Zsák Endre. IV.

IV. OSZTÁLY.

Osztályfő: Dr. Vietórisz József.

1. Vallástan. Hetenként 2 óra.. Evangélikus. Kér. hittan és erkölcs
tan. A választó tanok. Tankönyv: Bereczky: Kér. hit- és erkölcstan. 
Tanár: Adorján Ferenc. — Református. Kér. erkölcstan. Kézikönyv: S. 
Szabó: Kér. erkölcstan. Debreczen. Tanár: Dr. Bartók Jenő. — Rám. 
kath. Szt. idők, helyek és cselekmények. Tankönyv: Pokorny: Róm. 
kath. egyházi szertartástan. Tanár: Csima Emil. — Izr. A zsidók az 
európai országokban. A karaiták. A kazárok áttérése. Salamó ben Izsák, 
Salamon ben Gabiről, Juda Halevi, Mózes Maimonidesz és Mózes Men-
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delsohn élete és jellemrajza. A zsidók egyenjogositása hazánkban és 
Európa többi országaiban. Az ünnepi imák fordítása. Tanár: Friedmann 
Vilmos.

2. Magyar nyelv. Hetenként 4 óra. A stilus tulajdonságai. Szó
képek. Verstan. A klasszikus, nyugateurópai és nemzeti versformák. 
Gyakoribb polgári ügyiratok. Arany Toldi-jának részletes tárgyalása 
és egyes énekek emlékelése. Prózai és költői olvasmányok. Havonként 
két iskolai dolgozat. Tankönyvek: G óbi: Stilisztika és Lehr: Arany 
Toldi-ja. Tanár: Dr. Leffler Béla.

3. Latin nyelv. Hetenként 6 óra. Prózai olvasmány: Caesar galliai 
hadjáratából: Gallia leírása; Caesar és Ariovistus; a gallok politikai és 
társadalmi viszonyai; Germánia és lakosai. Költői olvasmány: Ovidius- 
ból: A világ teremtése, Deucalion és Pyrrha, Daedalus és Icarus, 
Philemon és Baucis. Mondattan: az összetett mondat. A római naptár. 
Latin prozódia és verstan. Havonként két írásbeli iskolai dolgozat. 
Tankönyvek: Fodor—Kurtz: Latin olvasmányok. Hittrich: Latin mon
dattan. Tanár: Dr. Vieto rísz József.

4. Német nyelv. Hetenként 3 óra. Az alaktan kiegészítése; mód
beli segédigék ragozása és használata. A német szórend főszabályai. 
Prózai és költői olvasmányok; kisebb költemények emlékelése. Beszéd- 
gyakorlatok. Havonként két iskolai dolgozat. Tankönyv: Heinrich— 
Bleyer—Kari: Német olvasókönyv 2. T anár: Dr. Leffler Béla.

5. Történelem. Hetenként 3 óra. Magyarország története a mohácsi 
vésztől az 1867-iki kiegyezésig. A mai Magyarország és az osztrák 
tartományok földrajzi áttekintése. Tankönyv: Baróti—Csánki: Magyar- 
ország története. II. kötet. Tanár: Porubszky Pál.

6. Mennyiségtan. Hetenként 3 óra. Bevezetés az algebrába. 
Alapműveletek algebrai egész és törtszámokkal. Két és többtaguak és 
közönséges számok négyzete és köbe. A számok oszthatósága. Közös 
osztó és közös többszörös. Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös 
többszörös. Különleges szorzatok. Havonként iskolai írásbeli dolgozat. 
Tankönyv: Arany—Szíjártó: Algebra. I. rész. Tanár: Szalay Sándor.

7. Rajzoló mértan. Hetenként 2 óra. A körvonal és reá vonat
kozó szerkesztések. A kúpszeletek. Ellypszis, hyperbola, parabola és 
azokra vonatkozó szerkesztések. A kör evolvense. Közönséges, epi- és 
hypocyklois vonalak. Csigavonalak szerkesztése. A vetítés fogalm a; 
pont, egyenes, síkidom és egyszerűbb szögletes és gömbölyű testek 
Aetülete egy és két képsikon. Rajzok készítése, kapcsolatban a végzett 
tananyaggal. Tankönyv: Huszka József: Rajzoló geometria. IV. rész. 
Tanár: Kozák István.
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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. 
Növénygyüjtés és meghatározás. Tankönyv: Dr. Szterényi Hugó: 
Növénytan. Tanár: Dr. Radó Endre.

9. Testgyakorlás. Hetenként 2 óra. Úgy, mint a III. osztályban.

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

V. OSZTÁLY.

Osztályfő: Eltscher Simon.

1. Vallástan. Hetenként 2 óra. Evangélikus. Az ó- és újszövetségi 
könyvek ismertetése. Megfelelő bibliai szakaszok. Tankönyv: Batizfalvi— 
Bereczky: Bibi. ismertetés. Tanár: Adorján Ferenc. — Református. A 
kér. egyház története az egyház megalapításától a reformációig. Tan
könyv: S. Szabó: Kér. egyháztörténet. I. rész. Debreczen. Tanár: 
Dr. Bartók Jenő. — Róni. kath. Isten léte, lényege, tökéletességei. Szent- 
háromság. A teremtés. Megváltás. Megszentelés. A külön és általános 
ítélet. Tankönyv: Matuszka: Kér. kath. hittan. Tanár: Csima Emil. — 
Izraelita. A zsidók története a talmud szerkesztésétől Maimuni Mózesig. 
Tankönyv: Dr. Neumann Ede: Prófétai olvasmányok. II. r. Mózes V. 
könyve részleteinek fordítása; Dr. Bernstein Béla: Mózes V. könyve. 
Tanár: Dr. Bernstein Béla.

2. Magyar nyelv. Hetenként 3 óra. Retorika. Az általános szer
kezettan előrebocsátása után a prózai műfajok: a leírás, elbeszélés, tör
ténetírás, regény, szónoki beszéd és értekezés elmélete, a legjellemzőbb 
olvasmányok fejtegetésével és részletes tárgyalásával. A kötelező házi 
olvasmányokból tartalmi kivonatok készítése. Havonként házi vagy 
iskolai Írásbeli dolgozat. Tankönyv: Riedl Frigyes: Retorika és retorikai 
olvasmányok: Tanár: Varga László.

3. Latin nyelv. Hetenként 6 óra. Prózai olvasmány: M. Tullii 
Ciceronis: De imperio Gnaei Pompei oratio ad Quirites. M Tullii 
Ciceronis: Pro A. Licinio Archia poéta oratio ad Quirites. Költői olvas
mány : P. Ovidius Naso müveiből: A költő önéletrajza. Romulus és 
Remus kitevése. A Lupercal. Róma alapítása. Remus halála. A rómaiak 
és sabinusok kibékülése. Romulus megdicsőülése. Gabii elfoglalása. 
Regifugium. (Mindez cursive.) A Fabiusok veszte, Janus, Quinquatrus 
részletesen tárgyalva ; részben könyv nélkül. A szerzők életrajza. Nyelv
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tan-ismétlés. Stílusgyakorlatul Cicero életrajzából 3 fejezet és kétheten
ként iskolai írásbeli dolgozat az olvasmányok alapján. Régiségek: A 
római birodalom lakosai. A senatus, népgyülés. Magistratus. Tankönyvek : 
Zsámboki—Kapossy: Cicero kiadásai. Csenged János: Szemelvények 
Ovidiusból. Köpesdy—Geréb: Stílusgyakorlatok. Hittrich Ödön : Latin 
nyelvtan. Cserép József: Római régiségek. Tanár: Moravszky Ferenc.

4. Görög nyelv. Hetenként 5 óra. Olvasmány: Szemelvények 
Homeros Odysseiájának I., V., VI. és IX. énekéből, részben könyv 
nélkül. A homerosi nyelvjárás alaktana. Havonként két írásbeli iskolai 
dolgozat. Tankönyvek: Kempf: Szemelvények az Odysseiából. Cserép: 
Homerosi görög nyelvtan. Tanár: Dr. Vietórisz József.

5. Görögpótló irodalmi olvasm ány. Hetenként 3 óra. Költői 
olvasmányok: Homeros Iliasa és Odysseiája ; Arany János: Buda halála. 
Történelmi olvasmányok: Herodotos müveiből; Kemény János, Szalárdi 
János, Horváth Mihály, Salamon Ferenc, Cserei Mihály és Apor Péter 
munkáiból vett szemelvények, az irók életrajzával és méltatásával kap
csolatban. Iskolai kézikönyvek: Kempf: Homeros Iliasa és Odysseiája. 
Tones: Magyar irodalmi olvasókönyv. 1. Geréb: Szemelvények Herodotos 
történeti müvéből. Tanár: Dr. Popini Albert.

6. Német nyelv. Hetenként 3 óra. A nyelvtani ismeretek ismétlése 
és bővítése. Prózai olvasmányok és költemények elemzése és fordítása. 
Havonként két iskolai dolgozat. Tankönyv : Hirn—Paulay: Német olvasó
könyv. I. Tanár: Adorján Ferenc.

7. Történelem. Heti 3 óra. Nyugot-Ázsia ókori népei. A görög 
nemzet kifejlődése, virágzása és hanyatlása, Spárta, Athén, Thebae 
jelentősége. A perzsa és a peloponnézusi háborúk. Macedonia kifejlő
dése. Nagy Sándor. A hellénizmus. A római királyság. A köztársaság 
küzdelmei. Itáliának és a Földközi tenger vidékének meghódítása. 
Hannibal. A köztársaság belső romlása. Sulla, Pompeius. Caesar. A 
monarchia megalakulása. A császárság történelme. Tankönyv: Mika S .: 
Világtörténet. I. r. Tanár: Zimmermann Rezső.

8. Mennyiségtan. Hetenként 3 óra. a) Algebra. Elsőfokú egyen
lőségrendszerek két és több ismeretlennel. A négyzetgyök és a másod
fokú egyenlőség. Gyöktelenités. A köbgyök és a tiszta harmadfokú 
egyenlőség, b) Geometria. Szögek. Három, négy és sokszögek. Mértani 
hely. Egybevágóság, hasonlóság és egyenlőség. Szerkesztések Terület- 
számitás. Havonként iskolai Írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Arany— 
Szíjártó: Algebra. I. Ábel Károly: Mértan. 1. Dr. Lévay és Polikeit 
átdolgozásában. Tanár: Eltscher Simon.
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9. Természetrajz. Hetenként 3 óra. Általános állattan. Az állat 
testének belső szerkezete. A kültakaró. A mozgás és helyváltoztatás, a 
táplálkozás, a vérkeringés, a lélegzés, kiválasztás, az érzés, a hang 
szervei. A létért való küzdelem, a szervek alkalmazkodása az életviszo
nyokhoz. Az élősdiség. Az állatok csopoitositásáról általában. Az állatok 
rendszerbe foglalása. Tankönyv: dr. Szterényi Hugó: Állattan. Tanár: 
dr. Radó Endre.

10. Görögpótló rajz. Hetenként 2 óra. A görög diszitő stil és 
renaissance ismertetése a Várdai-féle lapminták után. Kézügyesitő gya
korlatok. Vázlatok. Egyszerűbb szögletes geometriai testeknek természet 
után való rajzolása és festése. Különböző technikák. Vázlatkönyvben 
való rajzolás. Tanár: Kozák István.

11. Testgyakorlás. Hetenként 2 óra. I. Rendgyakorlatok: az 
előző osztályban tanultak. Futás 5—8 percig. II. Szabadgyakorlatok: 
Tag- és csuklógyakorlatok ellenoldalu mozdulatokkal, fa-, vasbotokkal, 
buzogánnyal. 111. Szertornázás: erőfelvétel után csapatokba osztva az 
összes szereken csapatokban tornázás. Játékok: hosszuméta, rejtőróta, 
füleslabda, közepes. Játékdélután a VI. osztállyal együtt pénteken 
d. u. 3—5-ig. Fapuska-gyakorlatok.. Svéd alapgyakorlatok. Tanár: 
Varga József. VI.

VI. OSZTÁLY.

Osztályfő: Dr. Leffler Béla.

1. Vallástan. Hetenként 2 óra. Evangélikus. Egyetemes keresztyén 
egyháztörténet. Tankönyv : Bereczky : Kér. egyháztörténet. Tanár : Adorján 
Ferenc. — Református. A kér. egyház története a reformációtól nap
jainkig. Tankönyv: S. Szabó: Kér. egyháztörténet. II. rész. Tanár: 
Dr. Bartók Jenő. — Róm. kath. A parancsok. Isten tiz és az anya- 
szentegyház öt parancsa. Tankönyv: Dr. T itz: Erkölcstan. T anár: 
Csima Emil. — Izraelita. Zsidók története Maimuni Mózestól napjainkig. 
Tankönyv: Dr. Fényes Mór: Zsidók története. II. r. Mózes V. könyve 
részleteinek fordítása. Tankönyv: Dr. Bernstein Béla: Mózes V. könyve. 
Tanár: Dr. Bernstein Béla.

2. Magyar nyelv. Hetenként 3 óra. Házi olvasmányok: Zrínyi 
s a Szigeti veszedelem; Vörösmarty : Zalán futása, Két szomszédvár, Cser
halom ; Arany : Buda halála; Katona: Bánk-bán ; Kisfaludy Károly: 
Kérők; Szigligeti: Fenn az ernyő, nincsen kas, Liliomfi; Shakespeare : 
Coriolanus. Iskolai olvasmány: Kisebb lírai és epikai müvek, drámai 
részletek; a világirodalom nagy eposainak rövid szemelvényes áttekin-
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tése. Az olvasmányok alapján a Urai, epikai és drámai műfajok elmé
lete; azonkívül az esztétikai alapfogalmak ismertetése. Havonként egy 
házi dolgozat. Tankönyv: Góbi: Poétika és olvasókönyv. Tanár: 
Dr. Leffler Béla.

3. Latin nyelv. Hetenként 5 óra. Prózai olvasmány: Titus Livius 
római történetéből, T. Livii ab űrbe conditaliber XXL A 111. pún 
háború előzményei és Hannibal jelleme. A római hadüzenet. Hannibal 
az Alpokon. Liber XXll-ből: A Trasumennus. Fabius cunctator. Beve
zetés, életrajz. Költői olvasmány: P. Vergilius Maró Aeneiseből I. és
II. ének, tájékoztató irodalmi és tartalmi bevezetés és életrajz előre
bocsátásával. Régiségtanból: A rabszolgák. Kormányzó hatalom a király
ság, majd a köztársaság idejében, végül a császárság kialakulása. 
Havonként két írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Kalmár Elek: Szemel
vények Titus Livius római történetéből. 4. kiadás. Szemelvények P. 
Virgilius Maró Aeneiséből. Szerző: Wirth Gyula. Dr. Cserép József: 
Római régiségek. 3. kiadás. Tanár: Leffler Sámuel.

4. Görög nyelv. Hetenként 5 óra. Költői olvasmány: Homeros 
Odysseiájából: Odysseus és Telemachos. (XVI. ének.) Argos (XVII.) 
Odysseus és Eurykleia (XIX.) Odysseus és Penelope (XXIII.) Részben 
könyv nélkül. Homeros élete, költészete. A homerosi világ Prózai 
olvasmány: Herodotosból: Kroisos és Solon. Perzsa szokások. Babyloni 
föld és nép. Egyiptomi szokások. Skytha szokások. A marathoni, ther- 
mopylai, salamisi csata. Nyelvtanból az ion alaktan rendszeres ismét
lése és kiegészítése; a mondattanból az esettan. Hetenként iskolai írás
beli dolgozat. Tankönyvek: Kempf J . : Szemelvények az Odysseiából. 
Vietórisz J . : Szemelvények Herodotos történelmi munkájából. Cserép J . : 
Homerosi görög nyelvtan. Tanár: Moravszky Ferenc.

5. Görögpótló irodalmi olvasm ány. Hetenként 3 óra Sophokles 
Elektrája; szemelvények a görög lirikusokból és az ó-klasszikai irányú 
magyar költők műveiből. Ezek alapján a görög drámai és lírai költészet 
fejlődése. Tankönyvek: Sarudy G y.: Görög anthologia. Losonczi L. : 
Sophokles Elektrája. Badics J . : Magyar irodalmi olvasókönyv. II. rész. 
Tanár: Porubszky Pál.

6. Német nyelv. Hetenként 3 óta. Prózai és költői olvasmányok 
fordítása és elemzése, alaki és tartalmi magyarázata. A mondattani 
ismeretek kibővítése, a német hangsúly törvényei; a verstan alapelemei. 
Egyes balladák emlékelése és szavalása. Beszédgyakorlatok. Havonként 
két iskolai dolgozat. Tankönyv: Hirn—Paulay: Német retorika és poétikai 
olvasókönyv. Tanár: Dr. Leffler Béla.
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7. Történelem. Heti 3 óra. A népvándorlás; a kora középkori 
nemzetek és államok. A császárság, pápaság, hűbériség kifejlődése. A 
császárság és pápaság mérkőzései. A keresztes hadjáratok. Európa 
államai a középkor derekán. A középkori intézmények romlása. Az 
újkori forradalom jelenségei: a felfedezések, a renaissance, a reformáció. 
A nyűgöt- és középeurópai ellenreformáció. Tankönyv: Mika S .: Világ- 
történet. II. r. T anár: Zimmermann Rezső.

8. Mennyiségtan. Hetenként 4 óra. a) Algebra. Hatványozás 
zéró, negativ és tört kitevőkkel. Irracionális egyenlőségek. Számrend
szerek. Logarithmus. Exponenciális egyenlőségek. Számtani és mértani 
sor. b) Geometria. A körre vonatkozó tételek. A kör és körrészek kerü
lete és területe. Goniometria. Goniometriai egyenlőségek. Derékszögű, 
egyenlőszáru és általános háromszögek, négyszögek és szabályos sok
szögek megfejtése szögfüggvényekkel Feladatok a gyakorlati mértan 
köréből. Havonként iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Arany— 
Szíjártó : Algebra. Ábel—Lévai—Polikeit: Mértan. 1. Lutter M .: Szor- 
számi táblák. Tanár: Szalay Sándor.

9. Természetrajz. Hetenként 3 óra. A levegő. A viz. A kén. 
Általános chemiai fogalmak. Fontosabb fémek és terméselemek. A kősó. 
A fluorit, a kvarc. Az opál. A grafit. Drágakövek. Kristály-rendszerek. 
A különböző rendszerekben kristályosodó fontosabb ásványok leírása, 
chemiai összetételének kimutatása kísérletek alapján. Az ásványok fizikai 
tulajdonságai. A borostyánkő. A petróleum. A kőszén. Szerves vegyü- 
letek. A viz 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 
Hugó: Ásványtan és chemia. Tanár: Dr. Radó Endre.

10. Görögpótló rajz. Hetenként 2 óra. A magyar diszitő stil 
elemeinek rajzolása és festése a Gróh és Várdai-féle lapminták után. 
Tervezés. Felvételek néprajzi motivumokról. Szögletes és gömbölyű 
testeknek szemlélet után való rajzolása többféle kivitelben. Ceruza, szén 
és szépia felvételek természet után. Tanár: Kozák István.

11. Testgyakorlás. Hetenként 2 óra. Úgy, mint az V. osztályban. VII.

VII. OSZTÁLY. 

Osztályfő: Zinimermann Rezső.

1. Vallástan. Hetenként 2 óra. Evangélikus. Magyar ev. prot. 
egyháztörténet. Tankönyv: Bereczky : Magyar prot. egyháztörténet. Tanár:
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Adorján Ferenc. — Református. Kér. hittan és erkölcstan. Tankönyv: 
Erdős József: Kér. hittan és erkölcstan. Tanár: dr. Bartók Jenő. — Róm. 
kath. Az egyház alapítása, terjedése, megszilárditása a Szentlélek eljöve
telétől napjainkig. Tankönyv: Uhlyárik: Egyháztörténet. Tanár: Csima 
Emil. — Izraelita. Vallás- és erkölcstan: A vallás fogalma, a zsidó 
vallás alapja, a zsidó vallás forrásai, istentisztelet és kellékei, az ima, 
a szombat és a zarándokünnepek. Tankönyv: Vogel-féle hit- és erkölcs
tan. Imaolvasás és fordítás. Füredi Ignác : Imakönyv. Tanár: dr. Bern
stein Béla.

2. Magyar nyelv. Hetenként 3 óra. Olvasmányok alapján a magyar 
nemzeti irodalom és műveltség története a pogány kortól Kisfaludy 
Károly fellépéséig. Havonként házi, két Ízben iskolai dolgozat. Kézi
könyv : Góbi Im re: A magyar nemzeti irodalom története I. kötet- 
Tanár: Porubszky Pál.

3. Latin nyelv. Heti 5 óra. Prózai olvasmány: Sallustius Bellum 
Jugurthinumjából és Cicero Verres elleni IV. beszédjéből vett részletek. 
Költői olvasmány: Vergilius Aeneisének V. és VI. énekéből vett szemel
vények. A tárgyalt irók életének és irodalmi munkásságának ismertetése. 
A családi és mindennapi életre vonatkozó régiségek. A régiségtan 
áttekintése. Havonként két iskolai dolgozat. Tankönyvek: Hittrich Sal- 
lustiusa; Zsámboki Verrese, Wirth Vergiliusa ; Cserép régiségtana. Tanár: 
Zimmermann Rezső.

4. Görög nyelv. Hetenként 5 óra. Költői olvasmányok: Szemelvé
nyek az Iliasból: Achilles és Agamemnon viszálya, Alexandras és Menelaos 
párviadala, Hektor és Andromache, a Patrokleia, Hektor halála. Prózai 
olvasmányok Xenophon müveiből: Kyros neveltetése, Sokrates vallásos
sága, Sokrates hatása az ifjúságra. Alaktanból: a homerosi nyelvjárás 
ismétlő áttekintése, áttérés az attikai nyelvjárásra. Irodalomtörténetből: 
az epos és a történetírás fejlődése, a görög lira. Havonként egy Írásbeli 
iskolai dolgozat. Tankönyvek : Kempf: Szemelvények az Iliasból. Geréb : 
Görög prózai szemelvények. Tanár: dr. Pröhle Vilmos

5. Görögpótló irodalmi olvasm ány. Hetenként 3 óra. A görög 
irodalom történetének áttekintő összefoglalása. Szemelvény Thukydides 
történeti müveiből. Demosthenesnek a Koszorúról tartott beszéde. Magyar 
irók: Virág, Kazinczy, gróf Teleki, Horváth M., Szalay, Salamon törté
neti müveiből; Széchenyi, Eötvös, Kossuth, Deák szónoki műveiből. 
Tankönyvek: Jebb—Fináczy: A görög irodalom története. Hegedűs: 
Összefüggő részek Thukydides műveiből. Gyomlai: Demosthenes beszédei,
III. rész. Tanár: Porubszky Pál.
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6. Német nyelv. Hetenként 3 óra. A német irodalom főkorszakai
nak áttekintése, különösen a középfelnémet kor, a reformáció, Klopstock, 
Lessing és Herder kora, megfelelő költői és prózai olvasmányokkal 
kapcsolatban. Nagyobb összefüggő olvasmányok: Lessing Minna von 
Barnhelmje és Goethe Hermann und Dorotheája bő szemelvényekben. 
Havonként egy Írásbeli iskolai dolgozat. Tankönyvek: Schuster Alfréd: 
Német irodalmi olvasókönyv; Goethe : Hermann und Dorotheája. (Magya
rázta Weber R.) Tanár: dr. Pröhle Vilmos.

7. Történelem és politikai földrajz. Heti 3 óra. Az európai 
nagyhatalmak megalakulása. A francia és porosz abszolutizmus. A 
francia forradalom. Napoleon. A XIX. század forradalmai. Közép-európa 
újjáalakulása. A modern államok ismertetése. Tankönyv: Varga Ottó 
Világtörténetének III. kötete. Tanár: Zimmermann Rezső.

8. Mennyiségtan. Hetenként 3 óra. a) Algebra: Kamatos-kamat, 
betét- és járadékszámítás, kölcsöntörlesztés. A végtelen geometriai sor. 
Az algebra és geometria kapcsolata. A függvény értelmezése. Első és 
másodfokú függvény ábrázolása. A másodfokú egyenlőség elmélete. Két 
négyzetes egyenlőség közös gyöke. Négyzetes egyenlőségek két és több 
ismeretlennel. A másodfokú függvény maximuma-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 táb
lák. Tanár: Eltscher Simon.

9. Természettan. Hetenként 4 óra. Bevezetés a természettanba. 
A mozgás törvényei. Szilárd, folyékony és légnemű testek mechanikája. 
Hangtan. Fénytan. Tankönyv: dr. Kovács Zoltán: Fizika. Tanár: 
Eltscher Simon.

10. Görögpótló rajz. Hetenként 2 óra. Ékítmények, rajzok, árnyé
kolás, ceruza, tus és szénnel. Dekorativ rajzok. Használati tárgyaknak 
természet után való rajzolása. Színes felvételek: csigák és kitömött 
madarakról. Tanár: Kozák István. 11

11. Testgyakorlás. Hetenként 2 óra. I. Rendgyakorlatok: Arc
sorból hármas sorok képzése arcsorba. Kettősrend-oszlopban fordula
tok, fejlődések, húzódás. II. Szabadgyakorlatok kéziszerrel: Kitartó futás 
8— 10 percig, versenyfutás 80—100— 150 méterre. Szabadtéri gyakor
latok : Díszkoszdobás, súlydobás, gátfutás. III. Szertornázás: Csapatokban 
való tornázás az összes szereken. Svéd alapgyakorlatok. Játék : Füles
labda. Játékdélután a VIII. osztállyal együtt kedden délután 3-tól 5-ig. 
Tanár: Varga József.
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11. Egészségtan. Hetenként 1 óra. A táplálkozás, lakás hygieniája, 
a test ápolása, első segélynyújtás ; a nemi élet és a nemi betegségek 
elleni védekezés. Tanár: dr. Mikecz Miklós.

VIII. OSZTÁLY.

Osztályfő: Szalay Sándor.

1. Vallásiam Hetenként 2 óra. Evangélikus. Keresztyén hittan és 
erkölcstan. Tankönyv: Zsilinszky: Kér. hit- és erkölcstan. Tanár : Adorján 
Ferenc. — Református. A magyar prot. egyház története. Tankönyv 
Farkas: Magyar prot. egyház története. Tanár: ár. Bartók Jenő. — Róni 
kath. Az apologetika fogalma. A hit előzményei. Isten létének egyenes: 
és közvetett bizonyítékai. Embertan. A vallás. A kinyilatkoztatás általá-. 
ban. A kereszténység előtt adott kinyilatkoztatás. Tankönyv: Uhlyarik: 
Apologetika. Tanár: Csima Emil. — Izr. Vallás-erkölcstan. Kötelessé
geink önmagunk, embertársaink iránt. Szülők és tanitók tisztelete. Er
kölcsösség. Erkölcstelen gondolat és tett. Pornográfia. Más vagyonának, 
becsületének szentsége. Tankönyv: Vogel, Izr. hit- és erkölcstan. Tanár: 
Dr. Bernstein Béla.

2. Magyar nyelv. Hetenként 3 óra. Házi és iskolai olvasmányok 
alapján a magyar nemzeti irodalom ismertetése Kisfaludy Károlytól nap
jainkig, tekintettel a műveltség történetére. Megfelelő házi és zárthelyi 
dolgozatok. Iskolai kézikönyv: dr. Váczy János: A magyar irodalom 
története. II. kiadás. Tanár: dr. Popini Albert.

3. Latin nyelv. Heti 4 óra. Prózai olvasmány: Szemelvények 
Cicero De officiis című munkájának I. és III. könyvéből. Költői olvas
mány: Horatiusbái Carm. I. 1, 3, 4, 9, 11, 14, 22. II. 3, 7, 17, 18. 111. 
30. Epod. II. Sat. I. 4, 9. Epist. I. 4. II. 3, részben könyvnéikül is. 
Régiségtan. Irodalomtörténet. Havonként két írásbeli iskolai dolgozat. 
Tankönyv : Csenged : Cicero De officiis ; Cserép : Szemelvény Q. Horatius 
Flaccus költeményeiből; Cserép: Római régiségek; Leffler: Római iroda
lomtörténet. Tanár: dr. Vietórisz József.

4. Görög nyelv. Hetenként 4 óra. Prózai olvasmány: Piaiontól 
Sokrates apológiája és Kriton. Költői olvasmány: Bő szemelvények 
Sophokles Antigonéjából. A görög bölcsészet s a görög drámairás tör
ténete. Havonként egy iskolai Írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Simon: 
Platon szemelvények; Csenged : Sophokles Antigonéja; Jebb—Fináczy: 
Görög irodalomtörténet. Tanár: dr. Pröhle Vilmos.

5. Görögpótló irodalmi olvasm ány. Heti 2 óra. Olvasmány: 
Platon Apológiája, Kritonja, továbbá szemelvények Phaidonjából és
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Államából; Aristoteles Ethikája szemelvényesen. Műtörténet: A görög 
szobrászat kiválóbb alkotásainak ismertetése szemlélet alapján, vetített 
képekkel is. Tankönyv: Alexander: Platon és Aristoteles szemelvények. 
Zsámboki műtörténeti kézikönyve. Tanár: dr. Vietórisz József.

6. Német nyelv. Hetenként 3 óra. Olvasmányok: Schiller Wilhelm 
Telije. Szemelvények a XIX. század lirikusaiból. Das Lied von der 
Glocke (könyvnélkül is). A német irodalom fejlődésének áttekintése; 
tüzetesebben Goethe, Schiller és a német romantika korszaka. Havonként 
egy iskolai Írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Endrey—Lenkei: Német 
olvasókönyv IV. Heinrich: Schiller Wilhelm Telije. Tanár: dr. Pröhle 
Vilmos.

7. Történelem. Hetenként 3 óra. A magyar nemzet története, külö
nös tekintettel az állami, társadalmi és művelődési fejlődésre. Hazánk 
alkotmánya, lakossága, közgazdasági, művelődési és kormányzati viszo
nyai. Tankönyv: Kiss Lajos: Magyarország története. Tanár: Po- 
rubszky Pál.

8. Mennyiségtan. Hetenként 2 óra. a) Algebra. Kombinációk tana. 
Binomiális tétel. A valószínűség fogalma. Az algebra ismétlése, b) 
Geometria. A gömbháromszögtan koszinusz-tétele. Két földihely távol
ságának meghatározása. A geometria ismétlése. Havonkint iskolai írás
beli dolgozat.Tankönyvek: Arany—Szíjártó : Algebrai—II.Ábel—Lévay— 
Polikeit: Mértan I—II. Lutter N .: Szorszámi táblák. Tanár: Szalay 
Sándor.

9. Természettan. Hetenként 4 óra. Hőtan. Mágnesség. Elektro
mosság. Kozmográfia. A VII. osztály tananyagának ismétlése. Tankönyv: 
dr. Kovács Zoltán: Fizika. Tanár: Szalay Sándor.

10. Bölcsészet. Hetenként 3 óra. Az első félévben lélektani alap
ismeretek, a második félévben logika. Tankönyv: Szitnyai : Lélektan és 
logika. Tanár: Dr. Pröhle Vilmos. 11

11. Görögpótló rajz. Hetenként 2 óra. Fejrajzolás különböző 
technikával, nevesebb lapminták után. Aktrajzok vázolt modorban. Szí
nes felvételek természet után, madarak, fegyverek, termések, lepkék, 
használati tárgyakból összeállított csendéletek. Tanár: Kozák István.

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

13. Egészségtan. Hetenként 1 óra. A betegségekről, különös 
tekintettel a fertőző betegségek ismertetésére ; azok terjedése, ellenük 
való védekezés. Tanár: Dr. Mikecz Miklós.
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b) Renökiuüli tárgy.

1. Szabadkézi rajz. Kézügyesitő gyakorlatok, ékitményes rajz és 
festés. Hetenként 1 óra. Két csoportban az I. és II. osztályú tanulók 
részére, kik összesen 65-en vettek részt a rajzórákon.

c) m a g y a r  Írásbeli dolgozatok.

V. osztály. 1. A természet késő ősszel. 2. Szondi eleste Istvánffy 
és Tinódi följegyzései alapján. 3. A Gyulafi-testvérek viaskodása az 
olasz vitézzel. (Isk.) 4. Zrínyi Miklós gróf. (Jellemrajz.) 5. A képmu
tató. (Jellemkép.) 6. A „Parainesis“ vezérlő eszméi. (Isk.) 7. Mentsük 
meg a hazát! (Kossuth L. beszéde alapján.) 8. Ora et labora. (Chria.) 
9. Az állatok az ember szolgálatában. (Isk.)

VI. osztály. 1. Az eszményítésről. (Arany Vojtina Ars poétikája 
alapján.) 2. A szabolcsvármegyei muzeum történet előtti emlékei. 3. 
Arany János elégiái. 4. A Szigeti veszedelem magyar jellemei. 5. A 
költői elbeszélés. (Iskolai.) 6. A társadalmi regény az „Uj földesur“ 
alapján. 7. Mi teszi Robinson Crouse-t érdekes és kedves olvasmánnyá. 
8. Az antik és a modern tragédia hőséről. (Iskolai.) 9. A bohózat és 
Szigligeti Liliomfia.

VII. osztály. Volt-e naiveposzunk? — Az olasz renaissance és 
Magyarország. — A tudás csak nemes lélekkel párosulva felelhet meg 
céljának. — Mi az oka a prózairodalom fejlődésének a XVII. században. 
— Zrínyi és Gyöngyösi. — Fazekas Ludas Matyija irodalmi és politikai 
szempontból. — Kisfaludy Sándor regéi. VIII.

VIII. osztály. Kazinczy pályájának korszakalkotó fontossága. 
Kisfaludy Károly „Eprész leány“ c. költeményének méltatása. Élhetünk-e 
öröm, élhetünk-e remény nélkül. A Hymnus és a Szózat. Petőfi nép
dalai. Az Ember Tragédiája és a történelem. A magyar nemzeti iro
dalom kiemelkedő pontjai.



V.

Évi jelentés.
A tanúlók felvétele.

A helyi lapokban kellő időben közzétett hirdetés után az I—II. 
osztályba a jelentkező tanúlókat az 1911 —1912. tanévre még június hó 
30. és július hó 1-én (a többi osztályokba szeptember hó 1., 2., 3-án) 
vettük fel. Ez évben is felkértem a helybeli összes népiskolák igazgatóit, 
hogy a négy, illetőleg öt-hat osztályt végzett tanítványaik közül a gim
názium kebelébe átlépni szándékozókat szíveskedjenek összeírni s hozzám 
azon célból elküldeni, hogy tájékozódjam az iránt, hogy körülbelül 
hány vidéki tanulót vehetek fel a helybelieken kivül.

A jelen tanévvel Szabolcsvármegye területén két helyen, u. m. 
Kisvárdán és Nagykállóban nyílt meg egy-egy állami főgimnázium, amott 
az első és ötödik, emitt öt teljes osztállyal, ezenkívül Nyírbátorban az 
első osztály; mégis soha annyi nyilvános tanúló nem jelentkezett fel
vételre nálunk, mióta ez iskola fennáll, mint ez évben. Iskolánknak 
szeptember 15-én 480 nyilvános tanúlója még eddigelé nem volt. Azt 
hittem, hogy a két, illetőleg három új gimnázium között meg fog osz- 
lani a létszám, ami pedig pedagógiai szempontból ránk nézve hátrányos 
nem lett volna. Az év elején úgy látszott, hogy a magántanúlók száma 
csökkenni fog s ennek mi örültünk, mert a magántanitás ritkán közelid 
meg a nyilvános tanítás eredményét. A magántanúlók száma azonban 
nem sokkal maradt kevesebb, mint a múltban volt, pedig csak azt 
vettem fel, aki nyilvánvalóan kimutatta, hogy ez iskolában kell tanúl- 
mányait folytatnia, mint magántanúlónak.

A felvétel alkalmával különösen az első, második és a negyedik 
osztály felé volt nagyobb a tolongás, habár több késve jelentkező tanúlót 
nem vettem ide sem föl, mégis a törvényes létszámon felül kellett ezen 
osztályokat megterhelnem és a Kormányzó Tanács helybenhagyását 
kikérnem a magas létszám elfogadásához. Ezt annak is tulajdonítom, 
hogy a helybeliek későbben, vagy inkább kényelmesebben jelentkeznek, 
mint a vidékiek; ezeket aztán, ha jelentkeztek, kényszerhelyzet folytán 
mégis csak be kellett soroznom. Egyedül az ötödik osztályon észlelhető
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némileg az, hogy még más két ötödik osztály is functionál közelünkben; 
egészséges állapotnak különben azt tartanám, ha ötvennél egy osztályba 
se lehetne többet besorozni; a tanító erejét ez is kellőképen venné 
igénybe.

A tanév elején felvett nyilvános tanulók igy oszlanak meg az egyes 
osztályok között: Az I. osztályba felvétetett 72, a 11-ba 73, a Ili-ba 
62, a IV-be 71, az V-be 53, a Vl-ba 62, a VII-be 52 és a VIII-ba 35. 
Összesen 480. — Vallásfelekezet szerint: ág. h. ev. 110, ref. 134, 
r. kath. 96, g. katli. 20, izr. 131. — Az év folyamán a tanév végéig 
ezen számadás némi változást szenved.

A tanév kezdete.
A javító-, pótló- és elmaradt magánvizsgálatok megtartása, vala

mint az összes tanulók felvétele után szeptember hó 6-án az Úr 
Szent Lelkének segítségül hívásával kezdtük meg az iskolai évet. Az 
igazgató lelkesítő, buzdító és szorgalmas munkára felhívó beszédet inté
zett az egybesereglett ifjúsághoz, majd az iskolai törvényeket magyarázta 
meg, aminek meghallgatása után az ifjúság saját tantermeibe oszlott 
széjjel s az évi tanórarendet vette át az osztályfő-tanároktól; a rendes 
tanítás másnap vette kezdetét és pedig ez évben is egyfolytában a dél
előtt folyamán, mig a délutáni időt az ifjúság testi és lelki felüditésére 
fordíthatta. Ez a módszer ez évben is teljesen bevált s legjobb meg
győződésem szerint állandósítható; ez tette lehetővé azt is, hogy a vidék
ről számos ifjú naponként bejárt az iskolába a szülői házból.

Tanári kar. Alakulás. Értekezletek.

Alig zárult be az elmúlt tanév kapuja, máris a jelen tanévre vonat
kozó intézkedéseket tette meg a tanártestület; felosztván a tananyagot, 
kijelölte az osztályvezetőket, meghatározta a tankönyveket s elkészítette 
az órarendet; szemlét tartott a múltban helytelen viselkedésüek felett és 
a felvételük elé akadályt gördített; ezen eljárás hova-tovább üdvösnek 
bizonyúl s önmagábaszállásra, szorgalomra, simább viselkedésre kész
teti a könyelműségre hajló gyerekifjút. — Az első értekezletet szeptember 
1-én 8 órakor tartottuk meg, melyen a jegyzői teendők végzésével ismét 
dr. Radó Endrét, a Fillér-egylet vezetésével Eltscher Simont, az ev. 
gyámintézet szervezésével Adorján Ferencet, az ének- és zenekar okta
tásával ugyancsak dr. Radó Endrét bíztuk m eg; az Önképző-kör élére 
Porubszky Pált állította ismét a testület, mig a tanári- és tudományos 
könyvtárak őrizete továbbra is Moravszky Ferenc avatott kezelése alatt 
maradt; az ifjúsági könyvtárak vezetését Adorján Ferenc és Zimmermann 
Rezső vették át.
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A tanártestület kebelében következő változás történt: A modern 
filológiai tanszéken már két év óta működő h. tanárt: dr. Leffler Belát 
július hó 5-én tartott ülésében rendes tanárul jelölte a Kormányzó 
Tanács és ajánlotta véglegesítés végett a főgimnázium Pártfogóságának, 
mely őt ugyancsak július 12-én ezen állásában végleges rendes tanárul 
megválasztva, megerősítette s tőle a hivatalos esküt is kivette. Az igy 
megürült helyettes tanszékbe Varga László oki. tanárt — aki a la tin -  
magyar nyelv és irodalomból bir tanári képesítéssel — ültette. Szere
tettel üdvözlöm mindkettőjüket, kívánom, hogy működésűk árasszon áldást 
iskolánkra!

A tanév folyamán 20 értekezletben intéztük el az iskola beléletére 
vonatkozó ügyeket. Ezenkívül két Ízben tartottunk szemlét az összes 
ifjúság tanulmányi előhaladása és viselete felett s megállapodásainkról 
minden egyes esetben — a szükséghez képest — értesítettük a 
szülőket.

Mint a testület életében fontos tényt említem fel, hogy a tanár
testület belépett „A tanári özvegyeket és árvákat segélyző Országos 
Gyámintézet“ kebelébe. — Helyi fiókká alakult és a folyó évi április 
hó 26-án tartott alakuló közgyűlésen a testületet dr. Popini Albert kép
viselte.

A vallásos és hazafias érzés ápolása Ünnepélyek.

Lelkiismeretes, komoly gondját képezte mindnyájunknak annak a fel
adatnak teljesítése, hogy az ifjúság szívébe az Isten félelmét, mely a 
bölcseség kezdete és a mi szeretett magyar hazánk iránt való szent 
érzelmet csepegtessük, megerősítsük és fejlesszük. A tanítást imával 
kezdjük és végezzük; a zordon tél idején az iskolai díszteremben házi 
istentiszteletet tartunk, hol a vallástanár az ifjúság felfogásához mért 
egyházi beszédeket tart, egyéb időszakban pedig a felnőtt hívekkel együtt 
veszünk részt a templomi istentiszteleteken. Ugyancsak szigorúan fel
ügyelünk arra, hogy minden más vallásfelekezethez tartozó ifjú vegyen 
részt a saját hitelvei szerint tartott istentiszteleten; ezen vallások szerint 
való tagoltság mellett pedig álljon fenn az ifjúság között a kölcsönös 
szeretet, egymást megbecsülő testvéries érzelem és ragaszkodás; kiki 
háboritlanúl imádja Istenét és kövesse vallásos meggyőződését közöttünk 
s csak az erényben, a jóban és nemes munkában lássa jövő boldogsá
gának alapját, távol legyen minden vallásos fanatismustól és ember- 
gyűlölettől.

Az iskolai ünnepek igen alkalmas területűi szolgálnak arra nézve, 
hogy az ifjúság fogékony lelkületéhez nemesitőleg hozzáférhessünk s 
azt széppel, jóval, igazzal, szent érzelmekkel meg is termékenyitsük. 
Ilyenek:
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1. A tanévet megnyitó és bezáró ünnep.
2. A tanártestület és ifjúság kegyeletes érzelmekkel vett részt októ

ber hó 6-án az evang. templomban az aradi vértanuk emlékére tartott 
gyászistentiszteleten.

3. Október hó 31-én ünnepeltük a reformáció emlékünnepét a követ
kező sorrenddel :

1. Beethoven: Ima. Énekli a főgimnázium dalosköre.
2. A gályarabok, Várady Antaltól. Szavalja: Soltész K. VIII. o. t.
3. Ünnepi beszéd. Tartja : Zimmermann Rezső tanár.
4. Meyerbeer: A Hugenották. Nyitány. Előadja a főgimnázium

zeneköre.
5. Az ősi vár, Csengey Gusztávtól. Szavalja: Szobor Pál VIII. o. t.
6. Erős várunk az Úristen. Közének.
Az ünnepi beszédet tartalmas, lelkes, buzdító voltánál fogva ime 

itt közlöm:

Tisztelt ünneplő közönség!
Kedves tanúló ifjúság!

394 esztendeje ma azoknak az európai fontosságú eseményeknek, 
amelyekből a vallási reformáció kifejlődött. A történelem tükrében vilá
gosan látni az események körvonalait, amelyek között Luther felséges 
alakja kibontakozott és a lelkiismereti szabadságnak helyet és elismer
tetést biztosított. Fellépése úgy hatott, miként az Isten hatalmas kezétől 
eredő Ítélet, melynek hallatán az önmagával tehetetlen egyház vezető 
emberei méltán kiálthattak fel: „Haragodnak nagy voltában ne sújts, 
Uram, bennünket“ ; a vihar múltával azonban megerősödött és meg
sokasodott Európa népeiben a keresztyén gondolat és érzelem, mely a 
sokfelé ágazodó haladás útjain követi felejthetetlen mesterét.

Valóban az az út, mely Luthert a római egyháztól való szakadásra 
vitte, a szilárd meggyőződés által megszabottan, a hagyományok, dog
mák tengerében elvesző belső vallásos érzést új hazába vezérelte s 
népeit magasabb erkölcsi értékek birtokába juttatta.

Azért ma, midőn az ő nagy munkájának emlékét ünnepeljük, nem 
is cselekedhetünk méltóbban, mint ha az ő ebbeli nagy érdemének 
hangsúlyozásával kezdjük ünnepünket.

Bizonyára erfurti magányában barátjává lett bibliája tanította meg 
Luthert az igaz meggyőződés méltó megbecsülésére, mely azt hirdeti, 
hogy ha megismerjük az igazságot: az szabadokká teszen bennünket. 
Ezért intézte támadását a hierarchia, a hagyományok, a dogma és min
den ellen, ami a lelkiismeret szabadságával ellenkezik. Ezen támadásá
ban egyszersmindenkorra megjelölte a protestantizmus hivatását, mely 
azóta az ő nyomdokain halad és lényegében ma sem a dogma, hanem
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az evangeliom parancsa szerint való élet; nem a hagyományokhoz, 
hanem a viszonyokhoz való célszerű alkalmazkodás; nem hierarchia, 
hanem egyetemes papság; nem miszticizmus, hanem világosság; nem 
szertartás, hanem belső vallásos érzés; nem önzés, hanem önzetlen 
szolgálat; nem a függés, hanem az önállás érzete; nem szolgaiság, 
hanem szabadság-; nem félelem, hanem bátorság; nem gépies öntudat
lanság, hanem tudatos felelősség. A protestantizmus ily értelmű felfogása 
felel meg leginkább hivatásának; egyúttal a Luther szelleméhez is leg
közelebb áll az, aki a protestantizmus ezen vázolt felfogását vallja és 
követi.

A protestantizmus e jelzett felfogása teszi érthetővé, hogy az a 
szellemi és erkölcsi életnek egy magasabb s tökéletesebb világát képvi
selni volt és van hivatva. Ennélfogva mindaz, ami e hivatásában gátolta 
és gátolja, ha keretei között lépett is fel: nem tartozik hozzá.

Mi is hát az a szellemi kincse az emberiségnek, amelyet protes
tantizmusnak nevezünk s amelyért Luther és Kálvin hívei vérüket ontot
ták s amelynek ügye annyiszor összeforrott hazánk szent szabadságának 
ügyével is ?

Valóban méltó kötelesség szemlét tartanunk protestáns világunk 
épületén ma és mindig, valahányszor a vallásos élet terén mozgalmat 
látunk. Meg kell vizsgálnunk erőinket, meg kell állapítanunk gyöngéin
ket, mert mint jó katonák csak úgy szállhatunk az élet örökös harcába, 
ha ismerjük önmagunkat.

Olyan tehát a protestantizmus, mint egy vár. Fundámentoma az 
evangeliom, épülete az Isten szabad egének azúrkék boltozata. Lakói 
mind békés emberek, bár bizonyos szempontból véve mind katonák is, 
t. i. az evangeliom egyetemes papsága, kiknek levegőjük a szabadság, 
táplálékuk elődeiktől öröklött egyszerű vallásos érzésük; várukban úgy 
élnek, mint a testvérek: önzetlenül szolgálják egymást. Mindnyájan tud
ják, hogy váruk belső életének összhangjáért felelősek s a külső táma
dás esetén halálig helyt kell államok: ezért állandóan a bátorság fegy
verébe, harcra készen teljesitik kötelességüket.

Mivel csakis szellemi fegyverzetük van, nem képezhetnek államot 
az államban, sőt minden erejüket a haza rendelkezésére bocsátják. Távol 
áll tőlük a hazafiatlanság, s azok, kik a protestantizmust hazafiatlan 
célok szolgálatára használják fel, nagyon rossz szolgálatot tesznek a 
protestantizmus ügyének. A protestantizmus művelt közönsége széles 
rétegében nemcsak átérzi, de át is érti a hazafiság feladatait, s nagy 
válságok idején, amint a múltban, úgy a jövőben is a nemzeti ügyért 
kész áldozni vérét. Tudja továbbá azt is, hogy ő nem egyedüli oszlopa 
a hazának, hanem csak egyike azon templomoknak, melyekben egy
mással nemes versenyre kelve nevekednek az Isten dicsőségének és az
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igaz hazafiságnak erényei; azért a inás felekezetitekkel szemben a türe
lem, jog és viszonosság alapján áll.

Általában a protestantizmus minden ténye a nemes értelemben vett 
humanizmusból ered, ezért egész lénye magasztos, vonzó és nyilt. A 
zárkózottságnak ellensége, azért kapui nyitva állanak ellenség és barát 
előtt egyaránt. Mivel minden eszközével a felvilágosodottságot munkálja: 
a sötét titokzatosság és zárkózottság előtte semmivé válik. E természete 
által a középkor gyenge humanisztikus növényeit terebélyes fákká nevelte. 
Csakhogy e téren nyilvánvaló ható erejét soha nem kötötte felekezeti-
séghez, hanem az emberszeretet melegét mindenütt és mindenben ápol
ván : járult hozzá a modern kor humanisztikus intézményeinek kifejlesz
téséhez. De inig feltűnően nagy erőt fejtett ki a felvilágosodottság
számára létesített iskolák alakításában, addig a szeretet-intézmények
alkotásában szemmel láthatólag elm aradt; pl. kórházai, menedék- és 
árvaházai csekélyek, úgy, hogy e téren nagy teendői vannak. Igaz, hogy 
a szegénységgel küzd, de azért a szegénység fillérei is gyérebben foly
nak a jótékonyság oltárára, mint ahogy azt a humanizmus szelleme 
magával hozná. De mi azért nem félünk! Tudjuk, hogy az élet tevé
kenység, s azért bízunk abban, hogy a jövőben a protestantizmus belső 
tevékenységét nagyobb mértékben fogja e térre fordítani.

Nem szójáték, hanem valóság, hogy a protestantizmusnak ereje, 
büszkesége a szegénység. A gazdag nem érti meg, mi ereje lehet a 
szegénységnek. Pedig nagy ereje van: ez neveli benne a tiszta erkölcsöt, 
az alázatosságot, szerénységet, ez szoktatja meg, hogy a pénz, a vagyon 
kisértéseinek ellenálljon ; ez őrzi meg az egyházat abban az állapotában, 
hogy híveinek csupán erkölcsi javait művelje. A világi javak túlságos 
szeretete vitte romlásba a kereszténység ügyét, a protestantizmus ennek 
tudatában nem terheli meg szekerét velők. Nem kívánja mások javait, 
nem gyűjt kincseket a földön, hanem azért, mint az ég madarai, mindig 
kellően el van látva a szükségesekkel.

A protestantizmus szabad szellemének leghatalmasabb alkotása az 
az önkormányzat, mellyel az egyházi élet intéződik. Ennek munkájában 
szemlélhető leginkább azon józan mérséklet, mely a protestantizmus 
tevékenységét vezeti. Ügyeit azon férfiak által intézteti, akik feladatuk
nak legjobban meg tudnak felelni, s olyan törvényekkel korlátozza 
önmagát, melyek a szabadságnak elfajulását, a szabadsággal való visz- 
szaélést meg nem engedik. Felemelő látvány, midőn a protestantizmus 
iskolájában nevekedett hatalmas szellemű férfiakat látjuk, amint egyházi 
és más közügyekben, önzetlen szolgálatkészségben vetekedve küzdenek 
az egyház, a haza s az emberiség nemesebb érdekeiért, s megnyugtató 
érzést kelt bennünk a protestantizmus rendeltetése iránti szemlélődésünkre 
nézve.
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Legjobban szembeötlő jellemvonás a protestáns emberben a fele
lősség érzete, mely minden munkájában komollyá, meggondolná teszi. 
Talán leginkább ezen tulajdonsága folytán vált az egész protestantizmus 
az emberiségnek egy magasabb erkölcsi értékévé, mert hiszen a fele
lősség érzete az, mely folyton előre tekint s a haladást a közjó kívá
nalmai szerint intézi. Ez tilt bennünket attól, hogy a magunk érdekét 
kövessük, ez tanit arra, hogy minden ember embertársainak javát van 
hivatva munkálni s csak annyit ér, amennyi jót tesz; szóval: ez az 
önzetlenségnek a nevelője. Ez teszi a protestantizmus komoly arcát 
jóságossá, ez támasztja a hívekben azt a megnyugtató és boldog érzést, 
amely csak a hivatás megfelelő teljesítésének tudatából eredhet.

A modern világ különféle irányokban különféle szirénhangokkal 
csalja a gyarló embert, s az európai kultúra, bár sokoldalúsága és 
életrevalósága szembeötlő, eleddig még nem oly mélyreható és egyen
letes, hogy a viszonyok hatalmával birkózó emberben az emberiség 
magasabb eszményei felé való törekvéséhez törhetetlen erélyt tudna 
támasztani. Innen van, hogy a protestantizmus amióta ható tényezője 
az európai életnek, eszményeinek megvalósítására való nemes törekvé
sében maga sem fejt ki mindig egyforma elszántságot. Az egymást 
váltó nemzedékek ereje különféle értékű lehet, de az ideál mindig egy 
és állandó : a művelődésben előre haladni. S hogy a protestantizmus
nak mennyire nem kenyere az anyagiasság, talán semmi sem bizonyítja 
jobban, mint hazai evangélikus egyházunk jelen állapota, melybe a 
XIX. század óta jutott. Közéletünket a XIX. században mindjobban 
áthatották a protestantizmus eszméi s lépésről-lépésre ki lehet mutatni, 
hogy a szabadelvüség szelleme tulajdonképen nem is más, mint a 
protestáns szellemnek a közéletbe való kivitele. Természetes, hogy e 
szellem leghivatottabb képviselői a protestánsok voltak, s innen érthető, 
hogy közéletünkben előkelő szerepet vitt a protestáns világ. S mégis, 
csodálatos rejtély, ebben az időben történik, hogy az evangélikus egy
ház nap-nap mellett tért vészit s híveinek száma nem emelkedik, hanem 
fogy. Mi ennek az oka ? Ezt megismerni és orvosolni lesz a jövő 
nemzedékek feladata.

E kérdés az, mely a protestantizmus ünnepét ma derüvel-boruval 
vegyes ünneppé teszi. Mert amidőn a múlt magasztos képei vonulnak 
el lelki szemeink előtt, lehetetlen, hogy ugyanakkor a sivár jelen és 
az alaktalan jövendő képe, hitfeleink nyomasztó állapota, az aggodalom 
érzelmét bennünk fel ne keltse. De ha aggódó szívvel nézünk a jövőbe, 
lehetetlen, hogy helyet ne követeljen ott a remény vigasztaló érzelme 
is. Mert egy oly nemes eszményekkel bíró, magasztos célokra törekvő 
valláserkölcsi törekvés, mint amilyent a protestantizmus képvisel, méltán 
remélheti fennmaradását mindaddig, amig a földön hivatását: a müveit 
emberiségnek rendeltetéséhez előbbre vitelét nem teljesítette.
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Ez az idő pedig még messze van. A közéletben, az embereknek 
egymáshoz való testvéresedésében még mindig oly szembeötlő hiányokat 
látni, hogy mindnyájunkra még nagy hivatás vár. Azért tehát kedves 
ifjúság, ma erről a helyről intünk titeket: készüljetek ama nagy felada
tok teljesítésére, amelyeket rátok protestáns magyar voltotok ró, s készül
jetek oly lélekkel, aminővel a nagy Luther ment a wormsi birodalmi 
gyűlésre, amidőn a császárnak s a birodalom fényes rendéinek a sze
mébe mondta: „Itt állok, máskép nem tehetek, Isten engem úgy 
segéljen !“

4. A sátoros ünnepekre körünkből a szülői hajlékba távozó ifjúsá
got rendesen figyelmeztetjük arra, hogy a szünidő alatt se feledkezzék 
meg a legfőbb jóról: Isten házának látogatásáról. Hiszen az Úrnak 
köszönheti mindenét, életét, ifjúságának örömeit, jó szüleit, családi ottho
nát és jövendő boldogságát.

5. Minden évben odaadó lelkesedéssel ünnepeltük meg eddig tör
ténelmünk kimagasló nagy napját: március 15-ét. Műsora ez volt:

1. Himnusz. Énekli a daloskor.
2. Nemzeti dal. Szavalja: Bányász András VII. o. t.
3. Ünnepi beszéd. Tartja: Mikecz Ödön VIII. o. t.
4. Petőfi szobra. Melodráma. E lőadják : Soltész Kornél és Mikecz 

Ödön VIII. o. t.
5. Jelentés a Kossuth-emlékalapitvány pályázata eredményéről. 

Zimmermann Rezső főgimnáziumi tanár.
6. A pályadijat kiadja dr. Meskó László főgimnáziumi felügyelő.
7. Részlet a pályadíjnyertes műből. Felolvassa a szerző.
8. Ünnepi költemény. Irta és e lőad ja : Szohor Pál VIII. o. t.
9. Szózat. Énekli a daloskör.

J E L E N T É S
a Kossuth Lajos emlékalapitvány pályázatáról.

A folyó tanévben a tanártestület a Kossuth Lajos emlékalapitvány 
tételéül a következő feladatot tűzte k i : „Küzdelem a nemzeti nyelvért“.

A tétel kellő időben tűzetett ki s kellően megmagyaráztatok.
A kitűzött határidő elteltével három pályamunka érkezett be.
Leggyengébb az, melynek jeligéje: .,A magyarnak mindenkori s 

most is legnagyobb ellensége a magyar“ . Felfogásának és kidolgozásá
nak túlnyomó része hibás, elnagyolt, egymásnak többször ellentmondó. 
Ha az utolsó 10 év pályamunkáinak színvonalát vesszük, abban is a 
legalantasabb fokon maradna. De legnagyobb hibája, hogy annyira elüt 
a Kossuth-pályázat szellemétől és célzatától, hogy még akkor sem volna 
figyelembe vehető, ha színvonal tekintetében megfelelne a pályázat 
követelményeinek.
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Ehhez képest jóval jobb a másik, melynek jeligéje: „Ha derül, ha 
zordul, beborul egetek, Mindig magyarok és férfiak legyetek!“ Helyes a 
munka felfogása, mert a kérdést a maga teljességében fogja fel. Nem
csak a politikai küzdelmet tartja feladatának, hanem a társadalmi moz
galmat, az irodalmat és nyelvújítást is felöleli. De egyúttal a magyar 
köztörténelem többi kérdéseit is oly részletesen adja, hogy voltakép nem 
domborodik ki ebből kellőleg a thémában foglalt kérdés, és a mindent 
elmondani akarás miatt nem jut elég hely a fődologra. Mindenütt sietnie 
kell, nincs mód egy-egy gondolat vagy tény részletesebb kifejtésére. A 
szerkezet nagyon összebonyolódik s laza marad.

Viszonylag legjobb az, melynek jeligéje: „Nyelvében él a nemzet“. 
Ez az anyag megválogatásában célszerű, világos elrendezésében az előzőt 
felülmúlja, sőt azt mondhatni, hogy a szerkesztés gondjával, külső kel
lékeivel bőbeszédűvé is válik. Érdeme a világosság, a tárgyszerűség, de 
viszont magasabb lendületet sehol sem vesz, ami kissé egyhangúvá teszi 
munkáját. Legfőbb érdemét abban látjuk, hogy bár a főkérdést megfelelő 
környezetbe helyezi, azért mégis csak a kitűzött feladatnál marad, azt 
igyekszik minél jobban megvilágítani.

Azt véljük, hogy e két utóbbi munka dicséretet érdemel, a 
jutalom ez utóbbinak, melynek jeligéje: „Nyelvében él a nemzet“ — 
kiadható.

A tanártestület e bírálatot magáévá tevén, a Kormányzó Tanács elé 
terjesztette. A Kormányzó Tanács ezt elfogadta s annak értelmében hatá
rozott. A jeligés levélkék felbontatván, kitűnt, hogy a pályanyertes mű 
szerzője Mikecz Ödön Vili. o. tanuló, a megdicsért mű szerzője pedig 
Kovách László Vili. o. tanúló.

A 100 korona pályadíjat lelkesen buzdító szavak kíséretében adta 
ki dr. Meskó László főgimnáziumi felügyelő a kitüntetett ifjúnak s 
jelentette ki a Kormányzó Tanács dicsérő elismerését a második helyen 
álló ifjú előtt.

A város által rendezett ünnepélyen délután 3 órakor az ifjúság 
felsőbb négy osztálya vett részt az egész tanártestület vezetése mellett.

6. Az ifjúság sikerült Estét rendezett 1912. március 23-án a 
Mikszáth-szoboralap javára. Műsora ez v o lt:

1. Nyitány: Mendelsohn nászindulója. Előadja: a főgimnázium 
zenekara.

2. Szilágyi: Ahasvér karácsonya. Szavalja: Szohor Pál.
3. A renaissance építészete (30 vetített képpel). Irta és felolvassa: 

Mikecz Ödön.
4. Polónyi: La mer. Chopin : Valse. Zongorán előadja: Flegmáim 

Anna úrleány.
4
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5. Murai K .: „A revolver“. E lőadják: Liptay Duci úrleány és 
Mikecz Ödön.

6. Magyar nóták. Tárogatón előadja : Lőjek József, hegedű, mély
hegedű és cimbalom kísérettel.

7. Monológ. Előadja: Soltész Kornél.
8. Scharwenka : Danse polonaise. Előadja : a főgimnázium zenekara.
Az est fényesen sikerült; az erkölcsi eredményen kivül az anya

giakról más helyen számolok be.
7. Az 1848-iki törvények szentesítésének évfordulója (április 11.) 

ez évben a húsvéti szünet idejére esett.
8. Még a majális alkalmával is ébren tartjuk ifjúságunk szívében 

a hazafias érzelmeket, amennyiben hazafias dalok éneklése s egyéb 
felűditő játékok rendezése által biztosítjuk ennek nemes szórakozását.

9. Az évi ünnepek sorát a tanévzáró ünnep rekeszti be a szo
kásos hálaadó keretben.

Egészségi állapot.

Örömmel jelzem, hogy úgy az ifjúságnak, valamint a tanártestü
letnek egészségi állapota a lefolyt tanév alatt jó volt. Az őszi hóna
pokban ugyan mutatkozott a városban és tanyákon kisebb mérvű 
vörhenyjárvány, de ez a fennálló óvóintézkedések miatt iskolánkat kikerülte. 
Mindössze 8—10 tanuló került abba a helyzetbe, hogy a közelében 
fellépett járványos baj miatt — az orvos felszabadító rendelkezéséig — 
kénytelen volt az előadásokról elmaradni s e miatt a mulasztott órák 
száma is emelkedett a múlthoz képest. Magában az iskola épületében 
minden intézkedés meg van téve arra nézve, hogy az egészségügyi 
követelményeknek minden tekintetben (szellőztetés, pormentesités, tisz
togatás, fűtésre való felügyelet stb.) elég tétessék. — Dr. Mikecz Miklós 
főgimnáziumi orvos a VII. és VIII. o. tanúlóknak egész éven át heti 
két órában tartott előadást az egészségtan köréből s egyéb irányban is 
kiterjesztette figyelmét az ifjúság egészségének megóvására, teljesítve 
mindazon teendőket, melyeket a Kormányzat kötelességévé tett.

Tanúlók magaviseleté.

Általában jó magaviseletnek kell az ifjúságot kijelentenem. Nagyobb 
erkölcsi romlottság, gonoszság, vagy ehhez még csak közel álló súlyo
sabb hibák teljesen kivül esnek az iskola egészén. Pajkosság, 
hanyagságra való hajlandóság s apróbb gyarlóságok ősi idők óta közös 
vonásai az egymástól is hibákat átöröklő ifjúságnak. Ezen foglalko-
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zások miatt elég gyakorivá lett a lefolyt évben az igazgató elé való 
állítás és megrovás, mig a tanárszék két ízben ülésezett nagyobb tanúlók 
feltűnőbb kihágásai miatt, s egyszer az egyik osztálynak gyerekes köny- 
nyelműségből eredő, a tanteremben rögtönzött kihágása miatt. Mind
ezek szigorú megrovásban és büntetésben is részesültek, mely adat az 
évvégi bizonyítványukban is ki van tüntetve.

Egyébiránt legyen szabad e helyen is, mint a múltban min
denkor tevém, kérnem a szülőket és szállásadókat, hogy a legkisebb 
ballépés és kihágás alkalmával azonnal tegyenek jelentést nálam s legye
nek segítségünkre az ifjúság tiszta erkölcsi életének megőrzésében. Kezet 
fogva többre megyünk, mintha az egyik fél a másikra igyekszik háritani 
a felelősség terhét, s a kölcsönös egyetértésből nagyobb előny hárulhat 
a közjóra, mint a kényelem szerető visszavonulásból, vagy a titokban 
duzzogó elégedetlenségből. Legyen igy!

Ifjúsági egyesületek.

1. Ifjúsági evang. gyámintézet.

Bevétele volt: T őkekam atokbó l...............................52 K 43 fill.
O ffertórium ból.....................................10 „ — „
G y ű j té s b ő l ..................... ..... . . 57 „ 82 „

Összesen: 120 K 25 fill.
Kiadása vo lt: Központnak, iskolák segélyezésére 24 K 26 fill.

Külmisszióra .................................... 13 „ 20 „
Nagybányának templomépitésre . 30 „ — „
Csanálosnak templomépitésre . . 30 „ — „
Alsólechnicznek segélyül . . . . 12 „ 79 „
Pank-féle alapítványra . . . . 10 „ — „

Összesen: 120 K 25 fill.
A gyámintézet vagyona 1000 K., mely a Szabolcsi Agrár Takarék- 

pénztárnál, a 3938 sz. betétkönyvvön van elhelyezve. A betétkönyv az 
igazgató őrizete alatt áll.

2. Bessenyei-Kör.

A kör szeptember hó 15-én alakult meg Porubszky Pál tanár 
elnöklete alatt. 54 rendes tagja volt a VII. és VIII. osztály tanulói közül.

Tisztviselők voltak: Mikecz Ödön Vili. o. t. alelnök; Horváth 
Lajos Vili. o. t. titkár; Szőke Miksa VIII. o. t. főjegyző; Bányász 
András VIII. o. t. pénztáros; Zsák Emil, majd Sipos Ferenc VIII. o. t. 
aljegyző; Nagy István VIII. o. t. háznagy.

4*



— 52 —

Taitott a kör egy alakuló, huszonhárom rendes, két rendkívüli, 
5 vita- és egy záró ülést.

A rendes üléseken elhangzott 49 szavalat és 5 szabadelőadás. A 
szavalatok közül 2 dicséretes, 5 sikerült, 23 kevésbbé sikerült. A sza
badelőadások közül 1 sikerült, 2 kevésbbé sikerült, 2 elmondott fokot 
érdemelt.

Két versenyszavaló ülése is volt a körnek 14, versenyzővel.
A bíráló bizottság elé érkezett 27 dolgozat közül részletes bírálat 

tárgyául 24-et fogadott el a bizottság. A dolgozatok legnagyobb része 
különféle prózai mű és néhány vers. A megbírált dolgozatok közül 
13-at fogadott el a kör, ezek közül 3-at megdicsért.

A kör célul tűzte ki maga elé a világirodalom nagy alakjainak a 
megismertetését. A cél elérésének azonban — sajnos — csak két ülés 
keretében áldozhatott. Mindkettő rendkívüli ülés volt, matinészerű. 
Tárgyuk: Petőfi, Shakespeare.

5 vitaülést is tartott a kör. Tárgyuk a legfontosabb tudományos, 
szépirodalmi és társadalmi kérdések: az ösztönök átöröklése, a plágium, 
a feminizmus, a világbéke, a nemzetiségi kérdés.

Mindezek, mint a már fentebb említett két ülés is, hogy az önképző
kör szokásos működési terét ne korlátozzák, rendkívüli ülés keretében 
folytak le.

Munkásságuk által kitűntek: a szavalásban Szohor Pál, Horváth 
Lajos VIII. o., Propper Sándor VII. o. tanu lók ; dolgozatírásban : Mikecz 
Ödön, Vadász Béla VIII. o. tanulók; a müvek megbirálásában: Mikecz 
Ödön, Szőke Miksa, Vadász Béla VIII. o., Herskovits Dezső VII. o. 
tanulók.

A március 15-iki pályázaton jutalmat (20 K.) nyert Szohor Pál 
VIII. o. t. ünnepi költeményével.

A tanév végén az alapszabályok értelmében szavalásban tanúsított 
szorgalomért Szohor Pál VIII. o. t., dolgozatokban és bírálásban kifej
tett szorgalomért Herskovits Dezső VII. o. t. 20—20 korona jutalom
ban részesültek.

A rendes évi pályázaton dijat nyertek a következők:
1. ) Vadász Béla VIII. o. t. és Bányász András VIII. o. t. „Modern 

irányok költészetünkben“ c. értekezésükért a pályadijat megosztva, 
20—20 koronát.

2. ) Goldstein Jenő és Sipos Ferenc VII. o. t. „Magyarország 
mint résztvevő Európa történetében“ c. történeti munkájokért a pálya
dijat megosztva 15— 15 koronát.

3. ) Vertse Miklós VII. o. t. „A viz, mint az élet fenntartó eleme“ 
c. munkájáért 15 koronát.

4. ) Szohor Pál „A karbunkulus-torony legendája“ c. költeményéért 
10 koronát.
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Az Önképzőkörrel kapcsolatban az Olvasókör szintén működött ez 
évben ; tagjai az Önképzőkör tagjai, napibiztosai pedig a VIII. osz
tályból kikerült tagok.

Évi bevétele volt a körnek 220-76 K., kiadása 195-20K., 25'56 K. 
a kör vagyonához csatoltatott, mely a tanár-elnök kezelése alatt áll.

A kör vagyona 1912. junius 30-án:
Tőke 693-64 K 

ennek egy évi kamata 34-68 „ 
évi maradvány 25'55 „ 

Összesen : 753’88 K

3. Tornakor.

Megalakult szeptember hó 21-én. A kör tisztviselő lettek: alelnök: 
Szohor Pál VIII. o. t., titkár: Pöppel József VIII. o. t., jegyző: Fráter 
István VII. o. t., pénztáros Guttmann Jenő VI. o. t., ellenőr Kopcsó János
VII. o. t. Csapatvezetők: Pöppel József VIII o. t. Szohor Pál VIII. o. t. 
Fráter János VII. o. t. Porubszky György VI. o. t.

Gyakorló órát a kör hetenként egyszer, szombaton d. u. 4—6-ig 
tartott, mikor csapatokba osztva csapatvezetők mellett végezte gya
korlatait.

Pénztári jelentés.
A körnek 52 tagja volt.

Bevétel:
Tagsági dij á 1 K, összesen 52 K 

Kiadás.
M agnéziára................................................. 1 K
E g y eb e k re .................................................3 „

Összesen: 4 K
Bevételből 52 koronából kivonva a 
kiadást . 4 koronát
maradvány 48 korona, mely összeg a 

4145 sz. betétkönyvecskében jelzett összeghez: 68 60 k.-hoz csatoltatik, 
mint az 1911-12 évi tisztajövedelem . . . .  48'—

Készpénzvagyon összesen: 116'60 korona.

4. Daloskor.

A főgimnáziumi Daloskor szeptember 20-án alakult meg összesen 
60 taggal, melyben az I. oszt. 11, a II. oszt. 11, a III. oszt. 6, a IV. 
oszt. 5, V. oszt. 6, a VI. oszt. 7, a Vll. 5, a Vili. oszt. 9 tanulóval 
volt képviselve.
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A Daloskor tagjai a különböző hangnemekben a következőképen 
voltak beosztva :

Szoprán: 14. Alt: 16. Tenor: 18. Basszus: 12.
A kör elnöki tisztét dr. Radó Endre tanár viselte s ugyancsak ő 

tanította az énekkart.
Tisztvíselőkül megválasztattak: Bakó Ödön Vili. o. t. alelnök, 

Térjék Lajos Vili. o. t. jegyző, Okolicsányi Miklós Vili. o. t. pénztáros, 
Bakó Lajos VI. o. t. hangjegytáros.

A kör gyakorló óráit kedden és pénteken délután 3—4-ig s a 
szükséghez képest külön rendkívüli órákban is tartotta. Az énekkar a 
következő darabokat tanulta be: Beethoven: Ima, Kerner I. : Talpra 
magyar, Erkel F .: Himnusz, Egressy B . : Szózat.

Nyilvánosan szerepelt a kör: október 31-én a reformáció emlék
ünnepén és a március 15-én tartott nemzeti ünnepen.

5. Zenekör.

A főgimnáziumi ifjúsági 
következő működő tagokból:

I. Hegedűsök:

II. Hegedűsök:

Mélyhegedüsök : 

Cellások:

szeptember 25-én alakúit meg a

Kovács J. VII. o. t. 
Tester A. Vll. o. t. 
Budaházy L. VI. o. t. 
Hoffmann S. IV. o. t.

Burger Gy. VI. o. t. 
Csengery T. V. o. t. 
Hook L. V. o. t.
Urszinyi K. V. o. t.
Tóth B. IV. o. t.
Kovách D. 11. o. t.

Okolicsányi M. Vili. o. t. 
Guttmann J. VI. o. t.

Szikszay G. VI. o. t. 
Szabó L. 11. o. t.

Zenekör

Nagyböggös: Vojtovics D. Vili. o. t.
Zongorás: Mikecz Ö. Vili. o. t.

A kör gyakorló óráit kedden és pénteken délután 5—6-ig tartotta 
dr. Radó Endre főgimnáziumi tanár vezetése mellett.

A zenekar a következő darabokat tanulta b e : Mendelsohn : Nász
induló, Beethoven : Török induló, Scharwenka X. : Nemzeti tánc.

A kör nyilvánosan a főgimnáziumi koncerten szerepelt.
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6. Filléregylet.

Az osztályfőnökök a tanulóktól az adományokat beszedték és a 
filléregylet pénztárosának adták át, ki a begyült összegeket időnként 
pénzintézetbe helyezte

A filléregylet vagyona a jelen tanévre 1656 K. 18 f. összegben 
vitetett át; a számadásokat a tanári kar 1911. okt. 20-án vizsgálta át 
és jegyzőkönyvbe vette.

Bevétel:

Az I. osztályban ............................................ 68 K 76 fill
A 11. n ............................................ 61 11 24 11
A 111. n ............................................ 61 11 24 11
A IV. 11 ............................................ 92 11 94 11
Az V. » 91 11 45 11
A VI. » ............................................. 84 11 10 11
A Vll. n ............................................. 76 11 80 11
A Vili. n .............................................. 64 11 60 11
Az 1911 dec. 31-én esedékes kamat ........... 38 11 18 11

Összesen: 639 K 31 fill.

Kiadás:

1. A rozsnyói árvaháznak ............................ 12 K — fill.
2. Az igazgató által jótékonycélra elküldött

adományok (L. o tt ) ...............................  35 „ — „
3. Portóra......................................................... — „ 96 „
4. 11 szorgalmas tanulónak jutalomkönyvekre 150 „ — „
5. 2 szorgalmas tanulónak á 30 kor., 2 ta

nulónak á 25 kor., 5 tanulónak á 20 
kor., 4 tanulónak á 15 kor., 3 tanulónak 
á 10 korona ............................................. 300 „ — „

6. A 4245. számú betétkönyvvön......... ......... 91 „ — „_____
Összesen : 588 K 96 fill.

A fölösleg a tőkéhez csatoltatott és a 3680. számú Szabolcsi Agrár- 
Takarékpénztár könyvecskén a múlt évről áthozott összeggel együtt 
kezeltetik. Eltscher Simon, filléregyleti pénztáros.

Hivatalos látogatás.

a) A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr 1911. évi 
október hó 3-án 117267. sz. a. kelt rendeletével az 1883-ik évi XXX. 
t.-c. 46-ik §-ában gyökerező jogánál és kötelességénél fogva az állami
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főfelügyeleti jog gyakorlata céljából ez évben is Géresi Kálmán debre- 
czeni tankerületi kir. főigazgatót küldte ki miniszteri megbizottúl isko
lánkhoz, ki is 1911. évi október hó 19., 20., 21-ik napjain hivatalosan 
látogatta és vizsgálta meg a tanintézetet. A főigazgató úr látogatása 
alatt szerzett tapasztalatait, észrevételeit a 24-én megtartott tanári érte
kezleten adta elő. A miniszteri megbízott úgy a vezetés, valamint a 
tanítás eredménye felett ez alkalommal is teljes megelégedésének és 
elismerésének adott kifejezést.

b) A Vili. osztály evang. vallásiam érettségi vizsgálataihoz az 
egyházkerületi főhatóság képviseletében főgimnáziumunk igazgatója kül
detett ki, aki május hó 6-ik napján délelőtt 10 órától kezdve vezette a 
nyolcadik osztályú evang. tanulók vallástani vizsgálatait. A megvizsgált 
tanuló közül 6 jeles és 4 jó eredményt mutatott fel.

A református hitvallású Vili. o. t. vizsgálata május hó 6-án folyt 
le hivatalosan kiküldött elnök előtt. Dr. Bartók Jenő vallástanár vizsgálta 
meg behatóan tanítványait nt. Szabó Aladár apagyi ref. lelkész úr 
elnöklete alatt. A róm. kath. ifjak vizsgálatain főtiszt. Petrovics Gyula 
apát-esperes plébános úr elnökölt; az izraeliták vizsgálatán a Vili. o. 
tanulóknál május 6-án dr. Bernstein Béla főrabbi és dr. Läufer Miksa 
orvos, iskolaszéki elnök jelentek meg egyházuk képviseletében és vezet
ték a vizsgálatot.

A főgimnázium tanácsa. Államsegély.

Az a kormányzó testület, mely iskolánk felett áll, minden időben 
páratlan odaadással és szeretettel teljesiti magasztos hivatását; csak igy 
képzelhető el az a rohamos fejlődés és az iskola életének minden moz
zanatában az a lüktető erő és elevenség, mely a mi főgimnáziumunkat 
kezdettől fogva a mai napig jellemezte. A minden évben újra meg újra 
ismétlődő kötelességek teljesítésének elősorolásán kívül — amit ezúttal 
mellőzök — különösebben a következő üdvös intézkedését említem fel 
a Tanácsnak :

a) Régi forró vágya teljesült a tanártestületnek abban az intéz
kedésben, hogy a rendes tanári létszámot a Tanács eggyel megszapo- 
ritotta; eddigelé ugyanis az igazgatóval és az ev. rendes vallástanárral 
együtt csak 12 tanszékkel rendelkezett az iskola, ma ezekhez még fel
állította a „modern filológia“ tanszéket, melyre a külföldi útjáról hosz- 
szabb szabadságolás után visszatért Dr Leffler Béla eddigi helyettes 
tanárt 1911. évi julius hó 11-ikén tartott ülésében rendes tanárul válasz
totta meg. Teljes bizalommal és reménységgel nézünk az új rendes 
tanár működése elé, kinek munkájához Istennek megsegítő kegyelmét 
és munkájára pedig atyai áldását kérjük. Legyen szeretettel üdvözölve 
közöttünk!
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A folyton növekvő drágaságra s a város népesedése folytán be
állott lakásszükségletekre való tekintettel a tanárok lakdijait akként 
rendezte, hogy három csoportban 700, illetőleg 740, 910 és 1120 koro
nára emelte fel a rendes tanárok lakbér illetményeit.

Az egyfolytában való tanítást, mely az előző évben teljesen bevált, 
ismét engedélyezte; folyósította az esedékes korpótlékokat; tetemes 
összegeket szavazott meg az iskolai könyvtárnak célszerű szekrényekkel 
és állványokkal való felszerelésére; segélyezte a kerületi tornaversenyen, 
Kassán, résztvevő tornászokat ; ugyancsak hozzájárult a tanulmányútra 
kelt ifjúság és vezető tanárok költségeinek fedezéséhez; ellátta a helyettes 
tanári tanszéket, arra helyettesül Varga László oki. tanárt választotta 
meg, kit evang. szeretettel üdvözölt a maga kebelében, működéséhez 
Isten áldását kérve; rendezte a tápintézeti ellátás dijait.

A kebeléből kiküldött bizottságra ruházta azt a jogát, hogy a be
ruházási államsegélyről (21000) szóló kimutatást készítse el s jóvá
hagyás végett terjessze fe l; mely bizottság a tényleges kiadások meg
történte után elszámolását a magas kormányhoz terjeszti fe l; a rendel
kezésre álló és még ez ideig ki nem adhatott összegeket pedig, a 
hováforditás természete szerint külön-külön betétkönyvecskén helyezte el.

b) Nevezetes fontos lépéssel haladt előre iskolánk hosszú időre 
való fennállásának megalapozása az által, hogy a magas tanügyi kor
mánnyal a segélyezés ügyében még régebben megkötött „Szerződés“ 
revizió alá került. Az e tárgyban a vallás- és közoktatásügyi miniszté
riumtól 11939—1911. sz. a. hozzánk érkezett leirat egész terjedelmében 
a következő:

„Mielőtt ezen ügyben érdemlegesen intézkedném, szükségesnek 
látom az ottani viszonyoknak a helyszínén való tanulmányozását s a 
fentartó testülettel való közvetlen érintkezést. Evégből Géresi Kálmán 
debreczeni tankerületi kir. főigazgatót miniszteri biztosi minőségben 
Nyíregyházára küldöttem ki s fölkértem, hogy a helyi viszonyok tanul
mányozása mellett a fentartó testület kiküldötteivel a szerződés revíziója 
szempontjából tárgyalásokat folytasson s a szükséghez képest a szerző
dési tervezetet szövegezze meg“.

A kormányzó tanács a leiratot örömmel vette tudomásul s a tár
gyalások megejtésére a maga részéről dr. Meskó László főgimnáziumi 
felügyelőt, Leffler Sámuel főgimnáziumi igazgatót, Adorján Ferenc, Balla 
Jenő, Martinyi József, Paulik János és Somogyi Gyula tanácsosokat és 
dr. Vietórisz József tanácsjegyzőt küldi ki. (1911. október 16.)

A kiküldött bizottság nyomban október 17. és 18. napjain ült össze 
és teljesítette kötelességét; megállapodott mindazokban a pontokban, 
melyeknek alapján az új revideált szerződéstervezet felépül s az új 
szerződés megköthető leszen. Ezen ily alakban a kultuszminisztériumhoz 
felterjesztett szerződéstervezetre a válasz még ugyanazon évi 135400/1911.
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szám alatt kelt s a Tiszamelléki evang. püspöki hivatal útján 6004 1911. 
számú leirattal iskolánkhoz visszaérkezett és pedig azzal a rendelkezés
sel, hogy „a nyíregyházi ág. h. ev. főgimnázium állami segélyezésére 
vonatkozó szerződésben kifejezés lesz adandó arról, hogy az államsegély 
a törvényhozás hozzájárulása esetén az ország pénzügyi helyzetéhez 
képest fokozatosan fog megadatni s hogy az építkezési államsegély után 
fizetendő 3°/°-os járúlék, mely 4050 korona évi összeget teszen ki, fize
tési kötelezettségének megszűntével az államsegély ugyanannyival alább 
fog szállani!“

A főgimnáziumi tanács a rendelet beható tárgyalása után örömmel 
vette tudomásúl a szerződéstervezetnek a fentebbi kikötések mellett is 
felsőbb helyen történt elfogadását s azt a maga részéről is jóváhagyva, 
a felekezeti főhatósághoz rendeli felterjesztetni. így tehát ez ügy már 
ez év folyamán teljesen rendezve lesz s az iskola egyelőre anyagi gon
doktól menten teljesítheti nagy horderejű hivatását. Legyen úgy !

Adományok. Gyűjtések.

1. Dr. Róth Izsó nyírbátori köz- és váltó ügyvéd úrtól 25 koronát 
vettem át, melyet Holik Pál II. o. tanulónak adtam ki segélyképen.

2. Schwarcz Antal úr 5 kor. 70 f. adott az igazgató rendelkezé
sére, melyet Papp Pál 1. o. t. tandijába tudott be.

3. Szénásy Béla úr, budapesti kereskedő (papirnemü és körzőgyár 
túl.) a gimnáziumi segélyalap támogatására 50, azaz Ötven koronát 
küldött. A kassai kerületi tornaversenyen részt vett tanulók segélyezé
sére fordítottuk.

4. A tanuló ifjúság által 1912. márc. 23. rendezett Mikszáth 
Kálmán-est minden tekintetben fényesen sikerült. Ennek jövedelmé
ből 100 koronát küldtem el „Az Újság“ kiadóhivatalának f. év. április 
19-én, mely azt Mikszáth-szobor alap javára nyugtázta is; további 
84 kor. 30 fill, a „Kirándulási alaphoz" betétkönyvecskén helyeztem el.

5. Zuckermann Arnold úr, nagylövői földbirtokos 100, azaz egyszáz 
koronát bocsátott az igazgató rendelkezésére azzal a kijelentéssel, hogy 
abból szegény fiukat főleg iskolai dijaik megfizetésében segélyezzen, 
(lásd: Segélyezés 7. p.)

6. Az Országos Vasutas Szövetség „árvanapot“ tartott 1911. dec. 
21-én, ez alkalomból a tanártestület 10 koronát adott át a Szövetség 
kerületi elnökségének, helyben.

7. Özv. Básthy Barnáné úrnő ez évben is beküldte karácsonyi 
ajándékul a 20 koronát, (lásd : Segélyezés 5. p.)

8. Szabolcsvármegye alispánja az évben is kiutalta a vármegye 
törvényhatósági bizottságának felsőbb jóváhagyást is nyert 414— 1910.
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sz. vh. alapján a főgimnáziumi tápintézet részére a 2-ik évi segély 
gyanánt 200, azaz kettőszáz koronát. (Utalvány száma 29474—1911. k.)

9. A helybeli Kaszinóban eszközölt gyűjtésből befolyt 30 kor., 
melyet tek. Hoffmann Ferenc úrtól vettem át 1912. évi január hó 27-én. 
(lásd: Segélyezés 6. p.)

10. A tanártestület adományaként a Székács-szoboralap javára 
beküldtem 10 koronát; ugyancsak a Diósgyör-vasgyári á. h. evang. 
fiókegyház gondnokságának 10 koronát. (1912. IV. 3.)

11. Pataky István helybeli kir. törvényszéki biró úr f. év junius 
hó 10-én 10, azaz tiz koronát küldött be az igazgatóhoz, annak belá
tása szerint kiadandó jutalomra.

12. A József Kir. Herceg Szanatórium Egyesület részére a sze- 
génysorsu tüdőbetegek javára eszközölt gyűjtés eredménye a következő:
I. oszt. 5 K 66 f; II. o. 7 K 90 f; III. o. 3 K; IV. o. 5 K 42 f : 
V. o. 90 f ;  VI. o. 9 K 11 f; VII. o. 5 K 10 f; VIII. o. 2 K 72 fillér. 
Összesen 40 korona 47 fillér. (Beküldetett 11817. sz. befizetési lapon 
1912. IV. 28.)

13. A helybeli pénzintézetek adománya:
a) A Nyíregyházi Kölcsönös Segélyzu Egylet mint Szövetkezet t. 

igazgatósága 30 koronát adott a tápintézet részére.
b) A Nyíregyházi Takarékpénztár-Egyesület t. igazgatósága ez 

évben megkétszerezte kegyes adományát és 200 koronát adományozott 
ösztöndíjul két helybeli és két megyebeli tanuló ifjúnak.

c) A Szabolcsi Agrár-Takarékpénztár 50 K a tápintézet javára.
d) A Nyíregyházi Kaszinó-Egyesület a tápintézet javára 40 K.
d) A Nyírvidéki Takarékpénztár R. T. 30 K a tápint. javára.
14. A helybeli Filléregylet keretén belül gyűlt össze s adatott 

ki 47 K a következő címek alatt:
a) Rozsnyói evang. Árvaháznak 12 korona.
b) Siket-némákat gyániolitó Egyesület részére (Debreczen) 5 K.
c) Vakokat képző intézet (Szeged) 5 korona.
d) Vakokat gyámolitó országos Egyesület Budapest 5 korona.
e) Siket-némák jólsvai intézete 5 korona.
f) Siket-némák intézetének igazgatósága Ungvár 5 korona.
g) Siket-némák kolozsvári országos intézete 5 korona.
h) Gyenge elméjüek intézete Budapest 5 korona.
15. Alföldi László (Debreczen) tánc- és illemtanár úr 15 koronát 

'  adományozott azon kijelentéssel, hogy azt az igazgató belátása szerint
valamely segélyezésre felhasználhassa, (lásd : Segélyezés 8. p.)

16. Dr. Hajós Sándor helybeli ügyvéd úr ez évben is beküldte a 
10 korona adományt a legjobb gyorsiró jutalmazására. (Lásd ösztön
díjak végén.)
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17. A majális alkalmával rögtönzött torna-verseny győztes tagjainak 
jutalmazására Szakolyi Ferenc úr 20 koronát adományozott.

Az összes m. t. adományozóknak hálás köszönetetemet fejezem ki.

Jótétemények. Segélyezés.
1. A gimnáziumi alapra fizetendő két-két koronát az igazgató el

engedte : Czesznák Sándor I., Melich János 1., Petrikovics László 1., 
Schmitzer Béla 1., Simkovics Sándor 1., Bányai Károly 11., Geppel László
11., Holik Pál 11., Kovácsi István 11., Nagy Árpád 11., Orsovszky Jenő 11., 
Paksy István II., Prékopa József 11., Szabó László 11., Szabó Zoltán 11., 
Halász Imre 111., Hudák József 111., Nandrássy Vilmos 111., Prok László
111., Istenes György 111., Deutsch Sándor IV., Hook József IV., Kiss Mik
lós IV., Nyerges Miklós IV., Papp Sándor IV., Weisz Jenő IV., Hegyessy 
Béla V., Kálmán Lajos V., Kovács László V., Kubacska István V., 
László Gyula V., Nandrássy Aurél V., Simkovics Zsigmond V., Bernstein 
Leó VI., Budaházy László VI., Debrovszky Gyula VI., Fábry Gábor VI., 
Hook Gyula VI., Kiss Gábor VI., Paksy Sándor VI., Pöppel Sándor VI., 
Varhol Károly VI., Bányász András Vll., Gajdos Sándor Vll., Kovácsi 
József Vll., Papp Ferenc Vll., Valent András Vll., Zsák Emil Vll., Bálint 
András Vili., Bolner Béla Vili., Gráf Dezső Vili., Hook Gusztáv Vili., 
Horváth Lajos Vili., Nagy István Vili., Nandrássy Elek Vili., Ruhmann 
Kornél Vili. tanulóknak. Összesen 56 tanulónak 112 korona.

2. A vallástanitási dij fizetése alól fel voltak mentve:
a) Református vallásuak: Barczikay Tibor, Czigány János, Molnár 

József 1., Czoh József, Kardos Endre, Nagy István, Paksy István, Pethő 
Ferenc II., Arday István, Molnár József, Porkoláb Károly 111., Kiss Mik
lós, Nyerges Miklós, Pethő Zoltán, Szitha István, Szitha Sándor, Tóth 
Béla IV., Liszkay Béla V., Bakó Lajos, Ecsedy Péter, Kiss Gábor, Papp 
Lajos VI., Faragó Ferenc, László Albert, Molnár Béla, Pethő Gábor 
Vll., Bakó Ödön, Horváth Lajos, Nagy István, Tisza Sándor Vili. 
30 tanulónak 180 korona.

b) Izraelita vallásitoknak: Deutsch László, Klein Elemér, Nagy 
Árpád, Weiszhausz József 11., Halász Imre 111., Bér Sándor, Deutsch 
Sándor, Hegedűs László, Kraemer Dezső IV., Friedmann Gyula, Kovács 
László, Krámer Hermann V., Bernstein Leó, Kupferstein Samu, Teitel- 
baurn Vilmos VI., Goldstein Jenő, Lieblich Aladár, Propper Sándor Vll., 
Szőke Miksa Vili. 19 tanulónak összesen 114 korona.

3. Az egészségügyi illeték el volt engedve: Melich János, Petri
kovics László, Kosztik János, Schmitzer Béla, Simkovits Sándor, Szikora 
István 1., Bányai Károly, Czoh József, Holik Pál, Kovácsi István, 
Murányi Adorján, Nagy Árpád, Orsovszky Jenő, Prékopa József, Szabó 
László, Szabó Zoltán 11., Arday István, Halász Imre, Hudák József,
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Istenes György, Nandrássy Vilmos, Prok László 111., Deutsch Sándor, 
Hook József, Kiss Miklós, Nyerges Miklós, Papp Zándor, Szitha István, 
Szitha Sándor, Szmolár Sándor. Weisz Jenő IV., Friedmann Gyula, 
Hegyessy Béla, Kálmán Lajos, Kovács László, Krámer Hermann, 
Kubacska István, László Gyula, Nandrássy Aurél, Simkovics Zsigmond V., 
Bernstein Leó, Budaházy László, Debrovszky Gyula, Ecsedy Péter, 
Fábry Gábor, Hook Gyula, Kiss Gábor, Paksy Sándor, Papp Lajos, 
Pöppel Sándor, Varhol Károly VI., László Albert, Lieblich Aladár, 
Papp Ferenc, Valent András, Zsák Emil Vll., Bálint István, Bolner 
Béla, Gráf Dezső, Hook Husztáv, Horváth Lajos, Kmetz Imre, Nagy 
István, Nandrássy Elek, Pöppel József, Ruhmann Kornél, Szőke Miksa 
Vili. o. (71 t )  Összesen 142 korona.

4. A fögimnáziumi tanács elengedett:
a) A tápintézeti ellátásért fizetendő díjból: 70—70 koronát Deb

rovszky Gyula VI., Nyerges Miklós IV o, tanulóknak; 40—40 koronát 
Geruska György Vll, Linder János Vll., Molnár Béla Vll., Stang István
V., Matej Mihüly IV., Molnár Dezső 111. o. tanulóknak; 35 koronát 
Pethő Gábor Vll, 20 koronát Bakó Ödön Vili. o. tanulóknak.

Ezenfelül a kormányzótanács minden egyes tápintézeti tanuló el
látásához 60—60 koronával járult hozzá

E le n g e d é s ................................................................... 435 K
H o z z á já ru lá s ............................................... ..... . . 2148 K

Összesen . . . 2583 K
b) Tandíj elengedésben részesültek:
Az /. osztályban: Bakos Jenő 30 K., Barczikay Tibor 15 K., Gör

gey József 20 K., Kosztik János 30 K., Miskolczy Kálmán 15 K.. Papp 
Pál 20 K., Petrikovics László 30 K, Reinhardt György 15 K., Schmi
tzer Béla 30 K. Összesen: 220 K.

A II. osztályban: Bányai Károly 30 K., Czoh József 45 K., Gép
pel László 30 K., Kardos Endre 20 K., Kovácsi István 60 K., Nagy Árpád 
40 K., Nagy Gábor 15 K., Orsovszky Jenő 45 K, Paksy István 30 K., 
Prékopa József 30 K., Szabó István 60 K. Összesen : 405. K.

A III. osztályban: Görgey Árpád 30 K., Halász Imre 15 K., Ösz- 
szesen 45 K.

A IV. osztályban: Deutsch Sándor 30., Fabula András 15., Hege
dűs László 30, Hook József 20, Kiss Miklós 40, Nyerges Miklós 60, 
Papp Sándor 15, Szitha István 30, Szmolár Sándor 30, Weisz Jenő 30, 
Zsák Andor 20 K. Összesen: 320 K.

Az V. osztályban : Friedmann Gyula 30, Hegyessy Béla 40, Kál
mán Lajos 30, Kovács László 30, Kubacska István 60, László Gyula 30, 
Nandrássy Aurél 60, Stang István 20 K. Összesen: 300 K.

A VI. osztályban: Budaházy László 30 K, Debrovszky Gyula 40 
K, Fábry Gábor 60 K, Hook Gyula 45 K, Kiss Gábor 30 K, Paksy
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Sándor 40 K, Papp Lajos 30 K, Szaiff Kálmán 30 K, Varchol Károly 60
K. Összesen: 365 K.

A VII. osztályban: Bányász András 30 K, Gajdos Sándor 30 K, 
Goldstein Jenő 30 K, Kovácsi József 30 K, László Albert 30 K, Lieblich 
Aladár 20 K, Pap Ferenc 60 K, Valent András 60 K, Zsák Emil 60 K.
Összesen: 450 K.

A VIII. osztályban: Bálint István 60 K, Bolner Béla 40 K, Hook 
Gusztáv 45 K, Horváth Lajos 30 K, Kmetz Imre 40 K, Nagy István 30 
K, Nandrássy Elek 60 K, Ruhmann Kornél 60 K, Szőke Miksa 30 K, 
Tisza Sándor 20 K. Összesen: 415 K.

Jegyzet. A tanártestület tagjainak gyermekei az országos nyugdíjra fizetendő 
6—G korona illetéken kívül minden egyéb díj fizetése alól fel vannak mentve. 
(Tanácshatározat.) Ezen elengedés összege ezidőszerint 485 korona

Összes tandíjelengedés I—VIII-ig: 3005 K.
5. Özv. Básthy Barnáné úrnő 20 korona karácsonyi ajándékát 

Kálmán Lajos V. o. t. kapta.
6. A helybeli Kaszinó szíves adományából a kassai kerületi torna

versenyen résztvevő három tanúló nyert 10— 10 korona segélyt, u. m .: 
Gajdos Sándor, Fráter Iván, Kopcsó János VII. o. t.

7. A Zuckermann Arnold űr adományából : Teitelbaum V. VI. o. 
t. 20, Hook Gyula VI. o. t. 15, Papp Sándor IV. o. t. 15, Fabula András
IV. o. t 15, Hegedűs László IV. o. t. 15, Nagy Gábor 11. o. t. 10, Papp 
Pál 1. o. t. 10 korona segélyt kapott iskolai fizetésének kiegyenlítéséhez.

8. Az Alföldi László úr 15 korona adományát szintén tornaver
senyben résztvevők segélyezésére fordítottuk.

Ösztöndíjak.

A) Külső ösztöndíjak:

1. A gróf Teleky-Róth Johanna ösztöndíjalapból 65 — 65 koronát 
Zsák Emil VII. és Hook Gusztáv VIII. o. tanúlók kaptak.

2. A jövedéki bírságalapból Aczél Béla VI. o. t. 300 koronát élvez; 
Vizer Géza II. o. t. 200 koronát; Kurtz Elemér VII. o. t. 300 koronát; 
Nagy Zoltán I. o. t. 200 koronát. Összesen : 1000 koronát.

3. Krúdy László IV. o. t. részére Aradvármegye törvényhatósága 
1911. évi április 19-én tartott közgyűlésén a Bibics-fé\e ösztöndíjat, 420 
koronát adományozta; a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
1911-ben 58070. szám alatt ez adományt jóváhagyta.

4. László Albert VII. o. t. Az országos központi Hitelszövetkezet 
gróf Károlyi-alapja ösztöndíja évi 240 koronát élvez.

Összesen: 1660 korona.
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B) Időközben megítélt és kiadott helyi ösztöndíjak:

1. A „Somogyi Dezső műegyetemi hallgató korában elhalt tarta
lékos tüzérhadnagy“ nevét viselő alapítvány 103 korona 92 fillér kamatát 
Pataky Béla harmadéves műegyetemi hallgatónak ítélte oda a kormányzó- 
tanács 1910. évi december hó 13-án tartott tanácsülésében.

2. A Nikelszky Jenő-féle alapítvány után 101 korona 51 fillért 
kapott Valent István IV. éves bölcsészethallgató a budapesti tudomány- 
egyetemen.

3. Suták Antal és anyja Reguly Zsuzsánna-alap után esedékes 60 
korona 75 fillért Máczay Lajos eperjesi theologiai akadémiai I. éves 
papnövendék nyerte el.

4. A Reguly Sámuel-alapból 104 korona 07 fillér két ifjúnak, u. 
m .: Marcsek János III. éves theol. akadémiai papnövendéknek Eperje
sen és Valent József III. éves bölcsészettan-hallgatónak Budapesten 
egyenlő részben adatott ki.

5. Az özv. Barzó Jánosné szül. Juhász Terézia-segélyalap kamatait 
18 korona 25 fillért Kovácsi István II. o. tanúló kapta az alapító-levél 
szerint a tanév közepén, ez idő szerint január hó 28-án.

6. Február hó 18-án (1912.) adta ki az igazgató a Somogyi Dezső 
és Zsiska Júlia nevet viselő alapítványok kétévi kamatait Papp Pál I., 
Prékopa István II., Kazár János III., Fabula András IV. o. tanulóknak. 
A 20 korona 04 fillér kizárólag tankönyvek beszerzésére fordítható, 
mely összeget (a betétkönyvecskén) szeptember 1-én vehetik át az igaz
gatónál. (A múlt évben haláleset miatt nem volt kiosztható.)

7. Ifjabb Somogyi Gyula emlékére tett alapítvány után esedékes 
100 koronát Bálint István VIII. o. tanúló nyerte el. Az alapító-levél 
rendelkezése szerint a megjutalmazott ifjúnak április hó 12-ike helyett, 
az alapítványozó beleegyezésével, tekintettel a húsvéti szünidőre, április 
hó 18-án adta át az igazgató a tanártestület és az osztálybeli tanúló 
ifjúság színe előtt az összeget.

2. A Kossuth Lajos emlékalapítvány kamatait nyílt pályázaton 
Mikecz Ödön Vili. o. t. nyerte el. A 100 korona jutalomdíjat a március 
hó 15-én megtartott hazafias ünnep keretében a főgimnázium felügyelője 
adta át a pályadíjat nyert ifjúnak.

Összesen : 628 korona 50 fillér.

C) Egyéb ösztöndíj-alapítványok:

1. Haas Mór-alapítvány után 80—80 koronát három tanúló kapott, 
u. m .: Goldstein Jenő, Lieblich Aladár, Papp Ferenc VII. o. t.

2. Kovács László-alap után 103 korona 75 fillért Kovách László
VIII. o. t.
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3. Ulmer János-alap kamataiból (147 korona 03 fillér) Vietórisz 
József 11. és Kálmán Lajos V. o. t. egyenlően részesültek.

4. Zucker Henrik-a\ap\ivány után 80 koronát Zsák Emil VII. o. 
t. kapott.

5. Dráskóczy—Benkű-alap kamatainak az ifjúságot illető felerészé
ből (207 korona 58 fillér) Hook Gusztáv Vili. o. t. 107 korona 58 fil
lért, Vietórisz Gyula V. o. t. 100 koronát kapott.

6. Nikelszky Andor-alap kamatából (51 korona 84 fillér) Simkovics 
Sándor 1., Papp Pál I., Schmitzer Béla 1. és Papp Sándor IV. o. tanűlók 
egyenkint 12 korona 96 fillért kaptak.

7. Nikelszky Lajos-alap után 51 korona 83 fillért Kovácsi József 
VII. o. t. kapott.

8. Palicz Mihály-a\ap után 103 korona 77 fillért Varchol Károly
VI. o. t. kapott.

9. Groák Zsigmond-a\ap után 51 korona 85 fillért Szamuely György
III. o. t. kapta.

10. Kornstein Ignác-alap után (103 korona 75 fillér) Porkoláb 
Károly III. o. t., Bányász András VII. o. t. egyenlő felerészt kaptak.

11. Mányik József és Meskó Dorottya-alap után (103 korona 77 
fillér) Hook Gyula VI., Bodnár Béla VIII. o. t. egyenlő részben.

12. Zsiska—Gra/-alapból 51 korona 83 fillért Proliié Vilmos és 
Profile Sándor III. o. t., testvérek kapták.

13. Augusztinyi Jánosné-alapból (138 korona 09 fillér) Kiss Gábor 
VI. o. t. 58 korona 09 fillért és Kmetz Imre VIII. o. t. 80 koronát 
kaptak.

14. Szekeres /unos-alapból 62 korona 31 fillért Fábry Gábor VI.
o. t. kapott.

15. Kollner Illésné-alap után 20 korona 73 fillért Czoli József II.
o. t. kapott.

16. Dr. Békési Ignác-alap után 16 koronát Holik László 11. o. t. 
kapott.

17. Hildák Lajos-alap után 18 korona 58 fillért Hudák József III. 
o. t. kapott.

18. Szopkó Alfréd-alap után 46 korona 47 fillért Kmetz Imre VIII. 
o. t , mint kiváló fizikus kapott.

19. Bajúszkör-alap után 10 korona 38 fillért Görgey József I. o- 
t. kapott.

20. Burger Mihály-a\ap után 25 korona 92 fillért Szmolár Sándor
IV. o. t. kapott.

21. Mandel Ábrahám-alap után 51 korona 79 fillért Kiss Miklós 
IV. o. t. kapott.

22. Özv. Kovács Mihályné-a\ap után 10 korona 36 fillért Kazár 
János III. o. t. kapott.
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23. Stern Jenő-alap után 25 korona 81 fillért Fabula András IV.
o. t. kapott.

24. Török Péter és neje Remenyik Paulina-alap után 51 korona 
83 fillért Márton László V. o. t. (ez évben ref. vallású t. következett).

25. Groska /önosné-rajzalapból kiosztatott 189 korona 16 fillér:
Gáspár Zoltán I. o. t. 10 korona, Prékopa József I. o. t. 15 korona, 
Márton László V. o. t. 20 korona, Svastics Géza V. o. t. 20 korona,
Urszinyi Károly V. o. t. 10 korona, Aszalós István VI. o. t. 20 korona,
Fábry Gábor VI. o. t. 25 korona, Hook Gyula VI. o. t. 20 korona,
Valent András VII. o. t. 20 korona, Bolner Béla VIII. o. t. 25 korona.

26. Bencs László emlékére Nyíregyháza város által tett tanúlmányi 
jutalom-alapítványnak 100 korona kamatját Valent András VII. o. t.

(földmives fia) kapta.
27. Jánószky András-alap után 51 korona 79 fillért Kovácsi István 

II. o. t. kapott.
28. Jánószky Andrásáé szül. Hankovszky Zsuzsánna-a\ap után 51 

korona 79 fillért Nandrássy Elek VIII. o. t. kapott. (Az alapító-levél 
szerint tanár vagy tanító érdemes fia kapja.)

29. A Bleuer Sámuel és neje Wolf Jenny alapítványa cimü tanúl
mányi jutaloindíj-alapítvány kamatait 51 korona 85 fillért Nyerges Miklós 
IV. o. t. kapta.

30. A Bleuer Mór emlékalapítvány cimü tanúlmányi jutaloindíj- 
alapítvány kamatait 55 koronát Deutsch Sándor IV. o. t. kapta.

31. A helybeli izraelita statusquo hitközség kezelése alatt álló 
Blau PöZ-emlékalapítványból Szőke Miksa VIII. és Kovács László V. o. 
tanúlók 100—100 koronát kaptak.

32. A Nyíregyházi Takarékpénztár-Egyesület 200 korona ado
mányát kettő Nyíregyházán és kettő a váimegye (Szabolcs m.) bármely 
más községében született szorgalmas és jómagaviseletű szegény tanúló
nak vallásfelekezeti különbség nélkül, egyenlő részben, a tanács határo
zata alapján a tanév végén rendeli kiadatni.

Ebből részesültek: Tisza Sándor VIII. o. t., Debrovszky Gyula 
VI. o. t. (megyebeliek), Horváth Lajos VIII. o. t., Paksy Sándor VI. o. 
t. (helybeliek).

33. Terényi (Tregjár) Arnó-emlékalapítvány 18 korona 60 fillér 
kamatját Mikecz Ödön VIII. o. t. kapta, mint a magyar irodalom és 
irodalomtörténet ismeretében kiváló ifjú.

34. Barzó Mihály-emlékalapítvány kamatait (múlt évi 102 korona 
36 fillért, ez évi 106 korona 38 fillért) Dopita András és Vrábely József 
IV. o. tanúlók kapták, kik ipari pályára való lépésüket igazolni tartoznak.

35. Bodnár Gyw/ű-emlékalapítvány kamatait 23 korona 17 fillért 
(számtan-mértanban jeles ifjú) Bányász András Vll. o. t. kapta.

5



36. Szabolcsvármegye közönsége által Lukács Ödön nevére és 
emlékére létesített alapítványból (2000 korona tőke) :

a) a magyar írásbeli dolgozataival leginkább kitűnt ifjú: Vadász 
Béla Vili. o. t. 50 koronát kapott ;

b) nyilvános szavalási versenyen a legjobb szavaiénak bizonyult 
ifjú: Szohor Pál 50 koronát nyert.

37. Zoltán József alapítványa (tőke : 200 korona) először ez évben 
adatik ki; ennek másfélévi kamatját 15 korona 37 fillért Görgey Árpád
111. o. t. kapta.

38. Oláh Mihályné hagyatéka után a (félévi 11 korona 24 fillér) 
kamat csak a jövő tanév végén osztatik ki.

39. Glück Dávid-emlékalapítvány után (9 hóra 37 korona 64 fil
lért) Hegyessy Béla V. o. t. kapott.

40. A főgimnáziumi Filléregyletből részesültek: Kosztik János
I. o. t. 20 K, Miskolczi Kálmán 1. o. t. 15 K, Reinhardt Béla 1. o. t.
10 K, Molnár József 1. o. t 10 K, Geppel László 11. o. t. 25 K, Orsovszky
Jenő 11. o. t. 10 K, Nagy Árpád II. o. t. 15 K, Paksy István 11. o. t. 
20 K, Zsák Andor 111. o. t. 25 K, Weisz Jenő IV. o. t. 15 K, Szitha 
István IV. o. t. 20 K, Hodosi Béla IV. o. t. 20 K, Friedmann Adolf IV. 
o. t. 15 K, Friedmann Gyula V. o. t. 20 K, László Albert VII. o. t. 30 
K, Gajdos Sándor VII. o. t. 30 K. (Összesen 300 K.)

4L Jut alomkönyv eket kaptak: Kiár Lajos 1. o. t., Mikecz János 1. 
o. t., Szesztay Zoltán 1. o. t., Szopkó Dezső 11. o. t., Ebner Béla IV. o.
t., Hoffmann Sándor IV. o. t., Barzó Bndre IV. o. t., Örvös János IV.
o. t., Török Zoltán IV. o. t., Korányi Gyula V. o. t., Bernstein Leó VI. 
o. tanúlók.

42. Dr. Hajós Sándor ügyvéd úr a legjobb gyorsírónak 10 korona 
aranyat adományozott. Kapja: Födeles Elemér VII. o. t.

— 66  —

Alapítványok.

I.

Megboldogult kartársunk, Mészáros Ferenc főgimnáziumi tanár, 
nevére tett emlékalapitványunk összege 1911. évi junius hó 30-án 400 
korona volt; ez összeget e folyó tanév végén 500 koronára egészítettük 
ki. A kamatot már csak a jövő tanévben lesz módunkban kiadni, midőn 
az Alapitó-levelet s ennek rendelkezéseit a kormányzó tanács hely
benhagyja.

Betétkönyv száma: 4245. Agrár-Takarékpénztár.
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Érettségi vizsgálatot tett ifjak emlékalapja.

— Hetedik év. —

Az 1905—6-ik tanév végén azzal a kéréssel fordultam az intéze
tünktől megválni készülő, Vili. osztályt végzett ifjakhoz, hogy maradja
nak meg továbbra is lelki összeköttetésben, egységben azzal az iskolá
val, melynek kebelén serdülő gyermekekből érettnek nyilvánított ifjakká 
növekedtek. Térjenek el attól a helytelen szokástól, hogy az érettségi 
vizsgálatok befejezése után lakomára ülnek össze, melynek végeztével, 
fájdalom, nyomban meg lehetne néhány ifjúról állapítani azt, hogy csak 
formailag érett, lényegében, viselkedésében azonban még teljesen éret
len. Ahelyett, hogy a kisebb-nagyobb elköltött összeg kidobásával meg
sarcolják szüleiket, rakjanak össze életük ezen nevezetes fordulópontján 
egy kis emlékalapot minden évben, érdeklődjenek a jövőben is ezen 
alap gyarapodása iránt, és ha oly tekintélyes tőke gyűl majd össze az 
idők folyásában, hogy annak kamataiból az iskolát kormányzó tanács 
üdvös tényeket mutathat fel, akkor érezzen leikök igaz örömöt azon, 
hogy egykor ők is hozzájárultak filléreikkel, koronáikkal annak létesí
téséhez.

A kormányzó tanács 1906. évi szeptember hó 21-én tartott ülésé
ben az ifjak emlékalapitványát kezelés végett elfogadta s az alapító
levelet formulázta. Kezeli a főgimnáziumi pénztáros.

A jelen tanév végén az alap gyarapításához adományaikkal hoz
zájárultak :

Bakó Ödön 5 K., Bálint István 5 K., Báthy Kálmán 5 K., Bolner 
Béla 5 K., Dékmár Károly 5 K., Fuchs Károly 5 K., Hoffmann László 
5 K., Hook Gusztáv 5 K., Horváth Lajos 5 K., Hunyady Béla 5 K., 
Jakobovics Dezső 5 K., Juhász Mihály 5 K., Kmetz Imre 5 K., Kovách 
László 5 K., Kricsfalussy Béla 5 K., Mikecz Ödön 5 K., Nagy István 
5 K., Nandrássy Elek 5 K., Okolicsányi Miklós 5 K., Petách Ödön 
5 K., Polomszky László 10 K., Pöppel József 5 K, Putti Géza 5 K., 
Rosenbaum Sándor 5 K., Ruhmann Kornél 5 K., Soltész Kornél 5 K., 
Szobor Pál 5 K., Szőke Miksa 5 K., Szőllősi István 5 K., Térjék Lajos 
5 K., Tisza Sándor 5 K., Vadász Béla 5., K., Vojtovics Dezső 5 K.

Áthozott tőke 1911. évi december 31-én   1450 K 83 f.
Ennek kamata .............................................................  54 „ 21 „
Az 1911/ 12-ik tanévben befolyt ..........................  175 „ — „

Özszesen: 1680 K 04 f.
mely összeg a Nyíregyházi Agrár-Takarékpénztárban 3546. számú betét
könyvecskén van elhelyezve.

Az alapítvány gyarapításához hozzájáruló ifjak fogadják köszö- 
netemet.

Az elődök nemes példája buzdítsa a jövendő nemzetségeket!
5*
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VI.

Tápintézet.
A tápintézetbe az idén 36 tanúlót vettünk föl, akik közül az iskolai 

év folyamán 4 tanúló kilépett és igy az év végéig 32 tanúló kapott 
élelmezést: ebédet és vacsorát.

A teljes évi díj címén a tanúlók fejenként 140 koronát fizettek 3 
tanúló kivételével, kik 200 korona ellátási díjat fizettek.

Minthogy az intézet minden élelmezett tanúlóért decemberig fejen
ként havi 20, januártól pedig 21 koronát fizetett, minden tanúló 140 
korona befizetéséhez 66 koronát pótolt a tápintézet pénztára. Az évi 
díjból elengedésben részesült: 1 tanúló 20 K, 6 tanúló 40—40 K, 2 
tanúló 70—70 K összegben. Az elengedett összeg 400 korona.

A tanúlók ilyen nagymérvű támogatását az országos és helyi 
gyűjtés sikeres eredménye tette lehetővé; midőn tehát a nemeskeblü 
tanügybarátok szíves támogatásáért e helyütt az érdekelt tanúlók nevében 
is hálás köszönetét mondunk, intézetünket továbbra is a tanügybarátok 
pártfogásába ajánljuk.

Ezzel kapcsolatban kell megemlékeznünk a főgimnáziumi kormányzó 
tanácsnak idevonatkozó határozatáról. Ugyanis az élelmi szerek állandó 
drágasága arra indította a tanácsot, hogy az élelmezés évi diját fejenként 
150 koronára emelje. Így tehát a jövő iskolai év elejétől kezdve 150 
korona évi díjat fizetnek a tápintézeti növendékek. Érdemes tanúlók 
azonban ez összegből is kaphatnak elengedéseket.

A bevétel, kiadás és vagyon kimutatása 1912. január 4-én a 
következő:

Bevétel:
1. Az 1910—11. tanévről áthozott készlet
2. 36 tanúló befizetése havi díjakban
3. Az 1911. évi országos gyűjtésből (hat

könyvecskén) begyült .............................
4. Az 1911 —12. év kezdetén helyben begyült
5. Szabolcsvármegye évi segélye ...........
6. Nyíregyháza város évi segélye ...........
7. Adományok: Nyíregyházi Kaszinó 40 K, 

Kölcsönös Segélyző-Egylet 30 K, Sza
bolcsi Agrár-Takarékpénztár 50 K, Nyír
vidéki Takarékpénztár 30 K, összesen ...

8. Kamatok: a) Tápintézeti alap kamata
1910. VII. 1. — 1911. VI. 30 ...................

b) Pénzintézeti kamatok 1910. december 31.
— 1911. december 31.................................

Összesen ...........

19,513 K 54 f 
4,238 K 00 f

1,703 K 95 f 
168 K 92 f 
200 K 00 f 
100 K 00 f

150 K 00 f

366 K 25 f

1,018 K 66 f 
27,459 K 32 f
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Kiadás:

1.32 tanulónak tiz havi ellátásáért, a majálisi
ebéddel együtt ....................................

2. Vegyes kiadások (postai költségek, stb.)
Összesen ...........

7,102 K 20 f 
102 K 70 f 

7,204 K 90 f

Vagyon:

1. Bevételek és kiadások különbsége
2. Kilenc tanulónál a díjak hátraléka

Összesen .

20,254 K 42 f 
389 K 00 f 

20,643 K 42 f

Három nyíregyházi pénzintézetben elhelyezve.

VII.

Tanulmányutak.

D alm ácia, H ercegovina .

A húsvéti szünidő lévén a legalkalmasabb tanulmányutak rende
zésére, ebben a tanévben is felhasználtuk a jelzett időt s tanulóinkat 
az Adria délebb fekvő partvidékeire vezettük; felkerestük a magyar 
történelmi emlékekkel zsúfolt Dalmácia földjét és a keleties jellegénél 
fogva tanulságos Hercegovinát. Eredeti tervünk az volt, hogy Bosznia 
székvárosát Sarajevot és Vardistét (Visegrád) is megtekintjük, ez a ter
vünk azonban meghiúsult, mert a sarajevoi Magyar Egyesület eluta
zásunk előtt egy héttel hivatalos átiratban figyelmeztette igazgatóságun
kat azokra a veszedelmekre, amelyek a magyargyülölettől izzó Sarajevo 
lakossága részéről fenyegetik kiránduló tanulóinkat. Ezen hivatalos érte
sítés következtében le kellett mondanunk Sarajevo és Vardiste meg
tekintéséről.

Az előkészítés munkáját már februáriusban megkezdtem, amely 
munkámban igen nagy segítségemre volt a késmárki ev. főgimnázium 
Értesítője, amelyben dr. Banczik Samu kartársam részletesen leírta a 
múlt iskolai évben ugyané helyekre vezetett ifjúsági tanulmányutat. Ezúttal 
is fogadja dr. Banczik Samu kartárs űr hálás köszönetemet részletes 
leírásáért és szives információjáért.

Április hó 1-én este indult el a 24 tanulóból és 2 tanárból álló 
csapat. Budapestre érkezve a keleti pályaudvarral szemben fekvő Keleti 
kávéház-ban reggeliztünk. A keleti pályaudvarról reggel 7 órakor induló 
gyorsvonattal Fiúméba utaztunk.
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Aznap este Fiúméba érkezve a Hotel de la Ville szállodában 
helyezkedtünk el, ahol a szálloda tisztelt tulajdonosa, Budai Károly úr, 
igen jó szállásról és ellátásról gondoskodott.

Április 3-án reggel körsétát tettünk a kikötőben, majd fel
mentünk a Terzató-ra, onnan pedig a „Villa Giuseppe“-be vonultunk, 
ahol Magyarország legszebb kertjében gyönyörködhettünk. A délutánt 
Abbáziában töltöttük. Este a Hotel de la Ville-ben megvacsorázva 10 
óra 30 perckor az Ungaro-Croacta „Vértes“ postahajóján Dalmáciába 
indultunk. Zárába reggel 6 ó. 30 p. helyett épen déli harangszóra 
értünk. Az egy órai tartózkodás alatt bementünk a városba s különösebb 
figyelemre méltattuk a magyar históriai nevezetességű zárai dómot.

Hajónk Zárából Sebenicoba ment, ahol szintén egy órai időnk volt 
a város futólagos megtekintésére. Sebenico után Trauban kötöttünk ki, 
ahova azonban a késés miatt már jóval napnyugta után érkeztünk. 
Este 10 órakor Spalato fényesen kivilágitott rivája vált láthatóvá s nem
sokára már Diocletianus császár palotája előtt sétáltunk. Spalatóban 
csúnyán becsapott a Hotel Bellevue. Három szállodától kértem ajánlatot 
s választásom a Hotel Bellevue ajánlatára esett, mert a legdrágább volt 
(napi 10 kor. teljes penzió) s igy azt hittem, hogy a legjobb is lesz. 
Este V ili órakor megérkezve, a legnagyobb meglepetésemre négy helyen 
szállásoltak el többé-kevésbbé tisztában szállodai és magánlakásokban, 
úgy, hogy a szép és tiszta Hotel Bellevueben csak 2 tanuló kapott 
szállást. Figyelmeztetetem tehát azon vezető kartársaimat, akik erre a 
vidékre szándékoznak tanulmányutat rendezni, hogy kössék ki a kétség
telenül legtisztább és legjobb Hotel Bellevue tulajdonosánál, kogy a 
kirándulókat föltétlenül csakis a jelzett szállodában helyezze el.

Április 5-ikének délelőttjét a Diocletianus-palotában töltöttük. 
Délután megtekintettük a csodaszép temetőt, onnan a Monte Marjanra 
mentünk, ahonnan felséges kilátás nyílik Spalatóra és vidékére.

Április 5-én éjjel utaztunk tovább hajón Cattaróba. Cattaróban egy 
óra hosszat állott hajónk s ezen idő alatt a Hotel Stadt Graz-ban igen 
jól megebédeltünk. Cattaróból visszatértünk Gravosába. Gravosában a 
Hotel Petká-ban voltunk elszállásolva. M ásnap,— húsvét első napján — 
átmentünk Raguzába, délután pedig az Osztrák Lloyd ügynökségétől 
bérelt kis gőzhajón az Ombla forrását és a cannozai Cozze-kertet tekin
tettük meg.

Másnap, április 8-án, reggel a boszniai—hercegovinai keskeny- 
vágányú vasúton Mostarba utaztunk. Féljegyért a kérvény „An die Direction 
der bosnisch—herzegovinischen Landesbahnen in Sarajevo“ intézendő-

Mostarban a Magyar Egyesület tagjai fogadtak s kalauzoltak. 
Szíves vendégszerető figyelmük igen jól esett. Délután a várost meg
tekintve, este a Magyar Egyesület helyiségébe vonúlt a társaság, ahol 
kitűnő hangulatban töltöttük el az időt éjfélig.
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Másnap délelőtt a Radobolje búvó-folyó forrásához mentünk, 
ahova a Magyar Egyesület több tagja elkísért bennünket. Délután a 
városban maradtunk s a bazárokban emléktárgyak vásárlásával töltöttük 
az időt.

Mielőtt leírásomban Mostarból eltávoznánk, nem mulaszthatom el, 
hogy hálás köszönetét ne mondjak a Magyar Egyesület ama lelkes tag
jainak, akik ott tartózkodásunk sikerét nagyban előmozdították. 
Engedjék tehát meg a derék honfitársaink, hogy nevüket ezen Értesítő 
hasábjai közé iktassam: Bartha Ida kisdedóvónő, Waschkau Gyula- 
Leichner Bernát, Frommer Dávid, Mikolcso Pál, Friedmann József, Filó 
József, Csacsovics Sándor, Kazazic Alija és Stupacz Mujag.

Különös hálával emlékszem meg Gottfried Márk úrról, aki az elő
készítés munkájában, nemkülönben a kalauzolásban hathatós támogatónk 
volt. Nemkülönben Harány úrról, a Hotel Narenta tulajdonosáról, aki 
szállodájában kitűnő (utunkban a legjobb és legolcsóbb) ellátásban 
részesített.

Április 10-én délelőtt 10 órakor indultunk el Mostarból, direkte 
Nyíregyházára. Eme hatalmas túrát is derekasan megállta a társaság, 
úgy, hogy minden baj nélkül érkeztünk meg április 11-én este 10 
órakor Nyíregyházára.

A kisérő tanárok nehéz munkájában önként a legnagyobb kész
séggel osztozott Sas István, a helybeli polgári fiúiskolában működő 
kartársunk. Fogadja ez úton is intézetünk vezetőségének hálás köszönetét.

Az utazásunk fáradalmaiban még Szabó László dr. ügyvéd úr is 
osztozott velünk, aki egész úton, mint az ifjúság lelkes barátja, nagyban 
előmozdította a tanúlmányút zavartalan sikerét.

Végűi nem mulaszthatom el, hogy hálás köszönetét ne mondjak 
Polinszky Ágoston máv. főellenőr, helybeli állomásfőnök úrnak, aki 
szintén elkísért útunkra s akinek közbenjárása következtében a magyar 
államvasútak részéről a legmesszebbmenő támogatásban részesültünk.

A tanúlmányút 11 napig tartott s személyenként 117 korona 50 
fillérbe került.

Nagybánya.

Tekintve azt, hogy a húsvéti dalmácia—hercegovinai kirándúlás 
elég nagy összegbe került, aminek következtében aránylag csekély szám
ban vehettek részt a tanúlók, a tanártestület tervbe vett egy olcsóbb, 
kisebb tanúlmányútat, amelyben a szegényebb sorsú tanúlók is részt- 
vehetnek.

Nagybánya és vidéke alkalmas helynek kinálkozott a tanulmány
útra, ahol a tanulók nemcsak a természet szépségeiben gyönyörködhet-
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nek, hanem az arany, ezüst, ólom, cink, réz-ércek bányászását és azok
nak feldolgozását is láthatták.

Május hó 26-án pünkösd első napján indult el a 14 tanulóból 
álló csapat. Mátészalkán és Szatmárnémetin keresztül d. u. órakor Nagy
bányára érkeztünk. Másnap május 27-én reggel a bányaigazgató úr 
Öméltóságától nyert engedély alapján a veresvizi bányába mentünk. A 
bányában találkoztunk Greczmacher bányamérnök úrral, aki megmu
tatta a bánya tanulságosabb részeit. Délután a fernezelyi kohót tekin
tettük meg, ahol maga a kohófőnök, Hullau János főmérnök úr, volt 
szives kalauzolni. A kohó megtekintése után a kancsógyárba mentünk, 
ahot Haasz gyárigazgató úr volt szives értékes magyarázat kíséretében 
a kancsógyárat megmutatni.

Másnap, május 28-án, Felsőbányára mentünk, ahol megtekintettünk 
egy modern kincstári érczúzót, majd pedig a Bódi-tónak tartva az 1000 
m. magas Fekete-hegyre kapaszkodtunk fel.

Estére visszatértünk Nagybányára. Május 29-én reggel még meg
tekintettük a nevezetes nagybányai ligetet, a sásfonó műhelyt, továbbá 
a közelmúltban leégett kincstári zúzó és elektromos telepet.

Ugyanaznap d. e. V2 12 órakor visszaindultunk Nyíregyházára.
Nagybányán való tartózkodásunk sikeres kimenetelét nagyban elő

segítették a jelen leírásunkban emlitett úriemberek, akik ezúton fogad
ják hálás köszönetünket.

A Rumpold Gyula-féle központi szállodában voltunk elszállásolva, 
ahol kitűnő szállásban és ellátásban részesültünk.

Tokaj.

Mint minden esztendőben, úgy az idén is felkerestük tanulóinkkal 
a közelben fekvő Tokajt, illetve a város felett elterülő Kopasz hegyet.

Mintegy 150 II. III . és IV. osztályu tanulóval látogattunk ez idén 
Tokajba, ahol sok szépet látva és egy kellemes napot töltve este vissza
tértünk Nyíregyházára.

dr. Radó Endre.

Vili.

Kerületi tornaverseny.

Az 1907-iki eperjesi kerületi tornaverseny óta csak ezidén rendez- 
tettek tornaversenyek. Úgy látszik, hogy meglepetést okoztak, mert pél
dául a besztercebányai, kassai és debreczeni tankerületbe tartozó, mint
egy 46 hivatott intézet közül csak 28 vett részt Kassán, a május 16-17-én 
rendezett versenyen.
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Ami intézetünk 40 tanulóval jelent meg 3 tanár vezetése, illetőleg 
felügyelete alatt. Csapatunk versenyképességét főleg a sik- és staféta
futásban, a távol- és magas ugrásban láttuk, és jól számítottunk.

A verseny dr. Mázy Engelbert kassai tankerületi főigazgató úr elnök
lete alatt folyt le, pontosan előre megállapított rend szerint. Jelen volt 
Géresi Kálmán debreceni tankerületi főigazgató úr is. A felvonulás, a 
disztornázások és egyes versenyszámok az egész versenyt a magyar 
ifjúság igazi nagyszerű ünnepélyévé avatták és az „ép test, ép lélek“ 
eszméjét felségesen vonzó erővel dokumentálták. Úgy, hogy az az áldo
zat és fáradság, melyet a verseny az egyes intézetektől megkívánt, 
meggyőződésünk szerint bőséges kamatokat fog hozni az ifjúság neve
lése terén.

Iskolánk díszoklevelet nyert bemutatott korlátgyakorlataiért. Ta
nulóink közül dijakat nyertek a következők: Márton László V. o. t. 
100 méteres síkfutásban első díjul ezüstérmet, Porubszky György VI.
o. t. 100 méteres síkfutásban 2-ik díjul bronzérmet, Szobor Pál Vili.
o. t. 150 méteres síkfutásban 3-ik díjul bronzérmet, Bistey Sándor V. 
o. t. távolugrásban 3-ik díjul bronzérmet, Porubszky György VI. o. t. 
távolugrásban első dijul ezüstérmet, a stafétafutásban részt vett csapa
tunk minden tagja: Márton László, Bistey Sándor, Gajdos Sándor, 
Szobor Pál bronzérmet; függeszkedésben Fráter István VIII. o. t. 3-ik 
dijul bronzérmet. Összesen: 1 oklevél, 2 ezüst, 8 bronzérem.

Nem csekély volt azon hatás sem, melyet csapatunk a kassai dóm
nak, múzeumnak, ipariskolának, Tinódi házának és általában az egész 
városnak szemlétetéből merített. E tekintetben külön is köszönettel tar
tozunk a premontrei rend tanárainak, Szabó Adorján, Stuhlmann Patrik 
uraknak, továbbá dr. Vályi Gusztáv múzeumi őr úrnak, különösen pedig 
Kövér János polg. isk. tanár úrnak, akik bennünket okos magyaráza
tokkal és vezetéssel elláttak.

Viszajövet Szerencsen Rákóczy Zsigmond erdélyi fejedelem sírját 
tekintettük meg.

Csapatunk ellátása, szállása megfelelő volt.
Fegyelmi tekintetben semmi kihágás nem fordult elő.

IX.

Könyv- és szertárak.

A) Tanári könyvtár.

A tanári könyvtár könyvállománya a folyó iskolai évben, a meg
szokott keretek közt gyarapodott.
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Figyelemreméltó mozzanat a könyvtár fejlődésében, hogy a szer
tárak gyarapítására nyert államsegélyből megkezdtük az új szekrények 
esináItatását, amelyek az erre rendelt helyiségben nyernek elhelyezést 
és a további fejlődésnek biztos alapjaiul szolgálnak.

Vétel útján könyvtárunk a következő müvekkel gyarapodott:
Arany János: Toldi estéje. Magy. Lehr. A. 1 k. Plautus: Vigjá- 

tékai. Ford Csiky Q. I—IV. 4 k. Euripides: Drámái. Ford. Csengeri J. 
2 k. Abel, L .: Wörterverzeichnisse der alten arabischen Poesie. 1 k. 
Armez, R. : Nouvelle Grammaire Arabe. 1 k. Gyöngyössy László: Mik
száth Kálmán. 1 k. Schmidt e tc .: Die orientalischen Literaturen. 1 k. 
Langdon S .: A Sumerian Grammar and Chrestomathy. 1 k. Liliencron, 
D .: Sämtliche Werke I—XV. 15 k. Rakodczay Pál: Egressy Gábor és 
kora. II. 1 k. Gyulai P á l: Bírálatok. 1 k. Lukács György: A modern 
dráma fejlődésének története. I—II. 2 k. Váradi Antal: Régi magyar 
szinészvilág. 1 k. Benedek Marcell: Victor Hugó 1 k. A Magy. Tud. 
Akadémia kiadványainak címjegyzéke. I—II 2 k. Kéki Lajos: Tompa 
Mihály 1 k. Kaibünger Fülöp: Alkotó nyelvtudomány. 1 k. Békefi 
Rémig: A káptalani iskolák története Magyarországon. 1 k. Raffay 
Sándor: Magyarázatos Ujtestamentum. I. 1 k. Kiss Kolumbián: Neve
lés-és oktatástörténet 1 K. Rousseau: Emil, vagy a nevelésről. Ford. 
Schöpflin A. 1 k. Lehmann e tc : Die orientalischen Religionen. 1 K. 
Wundt etc: Allgemeine Geschichte der Philosophie 1 k. Szigetvári 
Iván: A komikum elmélelete. 1 k. Friese G. : Jahrbuch für den Zeichen- 
und Kunstunterricht I—II. 1. Kremmer Dezső: Apáczai Cseri János 
élete és munkássága 1 k. Palágyi Menyhért: Székely Bertalan 1 k. 
Thallóczy—Karácson: A Rákóczi-emigráció török okmányai. 1 k. Gör
gey Arthur: Életem és működésem. Ford. Görgei 1. I II. 2 k. Lendl 
Adolf: Úti levelek két világrészből. 1 k. Bozóky Dezső: Két év Kelet- 
Ázsiában. II. 1 k. Marczali Henrik : Magyarország története. 1 k. Gróf 
Zichy Géza: Emlékeim I. 1 k. Gardner—Schmidt: A régi Athén I. 
1 k. Baedekers Deutschland 1 k. Beöthy Zsolt: A művészetek törté
nete III. 1 k. Kassowitz Tivadar: Szellemi áramlatok a XVI. század 
derekán 1 k. Ferenczi Zoltán : Rimay János. 3—5. Veresó Endre: Ber- 
zeviczy Márton. 1—2. 1 k. Andrássy Gyula: A magyar állam fönma- 
radásának és alkotmányos szabadságának okai. 1 k. A magyar városok 
statisztikai évkönyve. I. 1 k. Williams, Archibald: A modern technika 
nagy alkotásai. 1 k. Endlicher, S t.: Genera plantarum I IV. k. Richard— 
Pécsi: Oczeánografia. 1 k. Berget Bogdánfy : Léghajózás és repülés 1 k. 
Mikola Sándor: A fizikai alapfogalmak kialakulása 1 k. Révai Nagy 
Lekszikona III—V. 3 k. Budapesti Újságírók Almanachja 1911 -re. 1 k. 
Pap Zoltán: Muzsikaszó. 1 k. A hónap 1 k. Philologiai dolgozatok a 
magyar-német érintkezésről. Szerk. Gragger Róbert 1 k. Paedagogiai 
pályamunkák 1 k. — Összesen: 78 kötet.
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Ajándékok:

Cserhalmi Sámuel úr az Egyetemes Philologiai Közlöny, Jóba 
Elek úr könyvkiadóhivatala pedig a Nyirvidék ez évi folyamát küldi 
ajándékul iskolánknak.

A győri tankerület főigazgatójától: a IV. igazgatói értekezlet jegy
zőkönyve.

Szepsiszentgyörgy városától: A város 1910 évi jelentése.
Az Országos Református Tanáregyesülettől: Az egyesület 1911 -ki 

évkönyve.
Az Országos Evangélikus Tanáregyesülettől: Az egyesület 1910— 

11 -ki évkönyve.
Kovács Izsó dr. úrtól: Hemopatia 1 k.
Pataky István törvényszéki biró úrtól: A katholikus szemle 1911 

évi folyama.
Nyíregyháza privilégiumának magyar fordítása. Aj. Klajnik I. III.

o. tanuló.
A nagymélt. kultuszminisztériumtól: Magyarország közoktatásügye 

1910-ben.
Ezeken kívül a magyarországi középiskolák értesítőik cserepéldá

nyait, a könyvkiadó-cégek pedig a szaktanárokat érdeklő iskolai kiad
ványaikat küldték meg iskolánknak.

A nemeslelkü tanügybarátok fogadják, ez utón is, intézetünk hálás 
köszönetét.

Előfizetés útján járnak a következő folyóiratok és folytatásban 
megjelenő munkák:

Akadémiai Értesítő. Állattani közlemények. Annalen der Physik. 
Archaeologiai Értesítő s Közlemények. Athenaeum. Botanikai közlemé
nyek. Budapesti Szemle. Evangélikus lap. Evangélikus Őrálló. Emlék
beszédek a Magyar Tudományos Akadémia elhúnyt tagjairól. Ethnografia 
s Értesítő. Értekezések a bölcseleti, mathematikai, nyelv- és széptudo
mányok, társadalmi és a történeti tudományok köréből. Földrajzi Köz
lemények. Földtani Közlöny és Évi jelentések. Gyámintézet. Harangszó. 
Herkules (hivatalos példány). Hivatalos Közlöny (szintén). Irodalom
történeti Közlemények. Luther Társaság kiadványai. Magyar Iparművé
szet. Magyar Chemiai Folyóirat. Magyar Nyelv. Magyar Nyelvőr. Ma
gyar Paedagogia. Magyar Történeti életrajzok. Mathematikai és Ter
mészettudományi Értesítő és Közlemények. Magyar Tudományos Aka
démiai Almanach. Művészet. Nyelvtudomány. Nyelvtudományi Közle
mények. Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. Protestáns 
Egyházi és Iskolai Lap. Századok. Természettudományi Közlöny és 
Pótfüzetek. Tornaügy. Történeti Szemle. Urania. Vasárnapi Újság. 
Zeitschrift für den evang. Religionsunterricht.
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Könyvek vásárlására és folyóiratok előfizetésére kiadtunk 1363 K. 
20 fillért.

A tanári könyvtár állománya, a folyó évi gyarapodással együtt, 
2535 mű 5546 kötetben 30,040 K. értékben

B) Ifjúsági könyvtár.

Az ifjúsági könyvtár Porubszky Pál, Adorján Ferenc, Zimmermann 
Rezső és Varga László tanárok felügyelete alatt áll. Négy csoportra oszlik. 
Az első a VII—VIII., a második az V—VI., a harmadik a III—IV., a negye
dik pedig a II. oszt. tanulóknak áll rendelkezésére. A múlt év végéig 
összesen 2889 művet foglalt magában, mely a folyó tanévben 114 művel 
gyarapodott.

A könyvtár folyó évi számadását a következőkben adjuk:

Bevétel:

1. Múlt évi készpénzmaradvány
2. Folyó évi könyvtárdíjakból ............

Összesen

Kiadás:

1. Könyvek beszerzésére ....................
2. Könyvkötőnek ............................

Összesen
Készpénzmaradvány ............................

65 K 77 f 
475 K 00 f 
540 K 77 f

354 K 84 f 
123 K 50 f 
478 K 34 f 

62 K 43 f

C) Természettani szertár.

A szertár gyarapodása a lefolyt tanévben a következő: 1 drb 
praeciziós asztalka állító csavarokkal, sárgarézből 25 K, 1 drb. acetylén 
gázfejlesztőtelep 40 K, 1 drb. állvány a Hoffmann-féle vízbontóhoz 20 
K, 1 drb. kísérletezési kapcsolótábla egyen- és váltakozó-áram részére 
2 főkikapcsolóval, 1 ampére mérővel 30 amperig, ampermérő átkapcso- 
lóval, váltakozó áramú feszültségosztóval 5-től 100 voltig, egyenáramú 
reosztattal. Falra szerelve, a vezetékbe bekapcsolva, üveg szekrényben 
300 korona. (Ezen eszközöket Szalay Sándor tanár készítette.)

Az Erdélyi és Szabó cégtől 1 vízbontó Hoffmann szerint osztás 
nélkül 12 K, egy másiknak javítása 4 K, 1 hitelesíthető buretta 7 
K 50 f, 1 sor jénai Griffin-pohár 5 K 50 f, 4 főzőlombik 6 K 92 f, 
5 jénai Erlenmeyer lombik 2 K 32 f, 1 fuvólámpa 18 K 15 f,
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1 higanyfogó 2 K 75 f, 5 berlini lepárló csésze 2 K 96 f, 2 bordás 
tölcsér 3 K 45 f, 1 landenburgi desztiláló lombik 3 K 25 f, 2 tölcsér 
1 K 40 f, 1 fuvóasztal 65 K, 1 üvegkád 7 K 50 f, 1 chlorkalcium 
torony 1 K 50 f, 3700 gr. üvegcső 10 K 09 f, postaláda, vasúti 
rekesz, csomagolás és fuvar 14 K 50 f. Összesen: 162 K  79 f .

Az Uránia szemléltető taneszközök gyára részvénytársaságtól 5 kg. 
gömbkarbid 6 K, fuvar, csomagolás 1 K 60 f.

Marx és Méreitől 1 Nernszt-lámpa portóval 52 K 04 f.
Anyagokra : 20 K 52 f.
A fizikai szertár számára készült egy hosszú üvegszekrény 422 K 

25 f, 3 ablakra függöny 33 K és 3 spalet-táblal65 K értékben. — Eltscher 
Simon, a fizikai szertár őre.

D) Természetrajzi szertár.

Nemcsak a földrajz, de a természetrajz oktatásánál is a szemlél
tetés legalkalmasabb módja a diapozitív képek vetítése lévén, a termé
szetrajzi szertár részére ebben az évben a diapozitív képek beszerzésére 
fektettük a fősúlyt. Beszereztünk Liesegang düsseldorfi cégtől 67 drb. 
(á 1 M.) zoológiái mikrofotografiai képeket, továbbá az Uránia tanszer
készítő gyárból 50 drb. paleontológiái lemezeket (á 1 K).

A természetrajzi szertár ezenkívül a következő tárgyakkal gyara
podott: Vétel útján 1 drb. húros rigó, 1 drb. kaba-sólyom, 10 liter 
szénkéneg a kitömött állatok desinficiálására, továbbá kémiai kísérletek
hez szükséges egyes anyagok. Ajándék útján: Polinszky Ágoston úrtól 
1 drb. hegyi jegec, Cserny Ervin VII. o. tanúlótól 1 drb. kitömött 
vöcsök, Burger György VI. o. tanúlótól lepkegyüjtemény. A szaktanár 
gyűjtéséből szabolcsvármegyei szárított növények.

E) Éremgyüjtemény.

A főgimnázium éremgyüjteményét gyarapították: Bleuer Béla V.
o. t. 1 drb. rézérem, Hauer Emil, Fleiner Miklós, Szamuely György III. 
o. tanúlók 6 drb. Kossuth-bankó, Lipschitz János I. o. tanúló 1 drb. 
svájci nickelérem, Vojtovics Bertalan III. o. t. 1 svájci és 1 orosz ezüst
érem, Tornyay Lajos IV. o. t. 5 drb. Kossuth-bankó, Deutsch Sándor
IV. o. t. 1 drb. rézérem, Berzsenyi Ferenc V. o. t. 7 drb. réz- és 3 drb. 
ezüstérem, Liener Zoltán V. o. t. 2 drb. ezüst-, 8 drb. rézérem, és külön
féle gyűjtés útján többen 6 drb. Kossuth-bankó, 25 drb. rézérem, 5 drb. 
ezüstérem által.
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F) Tornaszertár.

Felszerelésünk ezen iskolai évben a következőkkel gyarapodott:
Egy dob ára .............................................. ...........  18 K 00 f
Egy kürt á r a .............................................. ...........  14 K 00 f
Egy k ü rtb o jt.............................................. ...........  4 K 00 f
Egy hitelesített füleslabda ..................... ...........  13 K 00 f
Szállítás...................................................... ...........  1 K 54 f
Egyes szerek javítása ............................. ...........  20 K 00 f

Összesen ...........  70 K 54 f

X.

Érettségi vizsgálat.

A tanévvégi érettségi vizsgálatokhoz elnökül az egyházkerület kép
viseletében Gömöry János eperjesi evang. fögimnáziumi igazgató külde
tett ki; a m. kir. tanügyi kormányt Hirschmann Nándor pozsonyi ev. 
líceumi igazgató (Kultuszmin. 61484—1912. sz.) képviselte.

A vizsgálatok írásbeli része május hó 22, 23, 24-ik napjain folyt 
le; a szóbeli vizsgálatokat pedig junius hó 10 és következő napjain 
tartottuk meg.

Az elnök a következő tételeket tűzte ki írásbeli feladatokul:

a) A magyar nyelvből.

Miért korszakalkotó Kisfaludy Károly és Vörösmarty Mihály mun
kássága ?

b) A latin nyelvből magyarra való fordításul:

M. T. Ciceronis „Tusculanarum disputationum“ lib. 111. cap. 111.

c) A mennyiségtanból:

1. Számtani tétel: Ha három szám közül sorban mindegyiket a másik 
két szám öszszegének kétszereséhez hozzáadom, a következő számokat 
kapom : 8, 9, 21/2 ; melyek a keresett számok ?

2. Geometriai: Egy ferdeszögü háromszög egyik oldala =  345 m.,
másik két oldalának összege =  633 m., ezen utóbbi két oldal
által bezárt szög = 56°, 14’, 10’. Számítsuk ki ezen háromszög területét.
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Az érettségi vizsgálatra jelentkeztek:
i S

or
sz

ám N é v

V
al

lá
s

N y i l v á n o s ,  

m a g á n ,  

h a l a d ó ,  

i s m é t l ő - e ?  ;

Születéshely
Születés

ideje
Választott

pálya

i
j

Bakó Ödön
II

ref.
i

nyilv. G y u la h á z a ,  S z a b , 1894 11/15. theologus
2 Bálint István ref. f f Nyíregyháza 1892111/20. jogász
3 Báthy Kálmán | ev. » G e g e n y , S z a b o l c s 1894 1X 6. gazdász
4 Bolner Béla ev. „ T o k a j ,  Z e m p lé n 1894X11/19 katona
5Í Dékmár Károly | ref. f f 1 B e s e n y ő d ,  S z a b . 1892 VIII/28. hivatal n.
6 Fuchs Károly izr. f f Nyíregyháza 1894 11/21. iparos
7' Gráf Dezső ev. .  1 Nyíregyháza 1894 11/19. iparos
8 Hoffmann L. izr. f f Nyíregyháza 1894 IX/15. jogász
9 Hook Gusztáv ev. f f Nyíregyháza 1894 VI/15. technikus

10 Horváth Lajos ref. f f Nyíregyháza 1891 XII/3. technikus
11 Juhász Mihály ev. f f Nyíregyháza 1894‘IV/29. iparos
12 Klein Sámuel izr. ismétlő P u s 'z ta p e r k e d ,  S z a b , 1893 VI/12. gazdász
13 Kmetz Imre rk. 1 nyilv. S z a d a g a r a ,  B uk ov , 1894 XL 16. theologus
14 Kovách László ref. „ Nyíregyháza 1894 X/3. k e r e s k e d e lm i
15 Mikecz Ödön ref. f f Nyíregyháza 1894 V/27. jogász
16 Nagy István 1 ref. f f Nyíregyháza 1893 V i l i '31. hiv. ( v a s ú t )
17 Nandrássy Elek ev. f f N á m e t ja k a b v á g á s 1894 IV/25. theologus
18 Okolicsányi M. rk. f f E g e r , H e v e s  m , 1893 VI! 22. orvos
19 Petách Ödön gk. f f N y írp i l i s ,  S z a b o l c s 1892 VI1/2. hiv. ( v a s ú t )
20 Polomszky L. ev. magán C s e tn e k ,  G ö m ö r 1889 IX/30. theologus
21 Pöppel József ev. nyilv. S á g h ,  T e m e s 1891 XII/10. gazdász
22 Putti Géza rk. V é c s e .  Z e m p lé n ,1894 VII 11. katona
23 Ruhmann K. ev. V Nyíregyháza 1893 XIF13. jogász
24 Soltész Kornél ev. f f Nyíregyháza 1893 VI/2. t e c h n ,  ( a v i a t ) ,
25 Szohor Pál ev. f f Nyíregyháza 1894 1/26. theologus
26 Szőke Miksa izr. K is v á r d a ,  S z a b . 1894 X/20-. i technikus
27 Szőllőssi István ! gk. f f N y irg y u la j, S z a b , 1891 II/3. k ö z ig , ( je g y z ő )
28 Térjék Lajos [ref. P a s z a b ,  S z a b o l c s 1893 IV/29. k ö z ig , ( je g y z ő )
29 Tisza Sándor ref. N y irb a k ta ,  S z a b . 1893 X/31. theologus
30 Vadász Béla izr. Kisvárda [1894 X/14. jogász
31 Vojtovics Dezső 1 rk. f f ' Nyíregyháza 14893 VII/31. jogász

Összesen 31 ifjú jelentkezett, illetőleg bocsáttatott az érettségi vizs
gálathoz, kik közül e folyó tanévben végezte a Vili. osztályt 30; 
múlt évben 1 ; első ízben lépett tehát az érettségi vizsgálathoz 30; 
ismétlő volt 1.

Választott pálya szerint igy oszlanak meg a jelöltek: theologus 6 ; 
jogász 6 ; gazdász 3 ; technikus 4; katonai 2; hivatalnok 5 ; iparos 3 ; 
orvos 1 ; kereskedelmi 1.

A vizsgáló-bizottság az írásbeli dolgozatok alapján szóbeli vizsgá
latra 31 ifjút bocsátott.
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Az egész vizsgálat eredménye :
Jelesen megfeleltek nyolcán, 25'8°/o; névszerint: Bálint István, 

Horváth Lajos, Kmetz Imre, Kovách László, Mikecz Ödön, Szőke Miksa, 
Tisza Sándor, Vadász Béla.

Jól megteleltek öten, 16' 1 °/o ; névszerint: Bolner Béla, Gráf Dezső, 
Hook Gusztáv, Nagy István, Putti Géza.

Egyszerűen érettnek jelentetett ki 15 ifjú, 48'4°/p. Két hó múlva 
teendő javító vizsgálatra utasittatott egyes tárgyakból 3 ifjú, 9 7'V».

Jegyzet. A javító és pótló érettségi vizsgálatok az egész egyház- 
kerület főgimnáziumaiból nálunk lesznek szeptember hó elején, s esetleg 
december hó közepén. A „jövő évre vonatkozók“ 3. p.-ban részletes 
felvilágosítást adtam az Értesítő végén.

XI.

A tanárok irodalmi és egyéb munkássága az 1911 — 12.
tanév folyamán.

Dr. Leffler Béla: a) Iratok: .
Mombert, a szimbolista német költő. (A Hónap 1911. október.)
Strindberg. (A Hónap 1911. november.)
A nyírbátori ref. templom. (Nyirvidék 1911. december 10.)
Adalék a forráskutató varázsvessző régibb irodalmához. (Termé

szettudományi Közlöny 1911. december 20.)
Adalék „Az ember tragédiája“ német irodalmához. (Irodalomtörté

neti közlemények XXI. 4. füzet.)
Ady Endre költészetéről. (A Hónap 1912 március.)
„Strindberg i Ungern“. (Svéd nyelven megjelent a Svenska Utlands- 

tidningen 1912. Nr. 10. és a Svenska Dagbladet 1912. május 19. 
számában.)

„Strindbergspremiären i Budapest.“ (Svéd nyelven a Svenska Dag
bladet 1912. május 12. számában.)

Strindbergröl. (Szabolcsvármegye 1912. március 27—28.)
Fehér mezőkön át. (Szabolcsvármegye 1912. április 18.)
Henszlmann Imre dramaturgiája és a németek. (Dr. Heinrich Gusztáv 

tiszteletére kiadott „Filológiai dolgozatok a magyar—német érintkezések
ről“ cimü emlékkönyvben. 1912. Budapest.)

Petőfi Svédországban. (A jelen Értesítőben.)
b) Fordítások:
A sirályok: Strindberg Ágosttól. (A Hónap 1911. december.)
Kékike megtalálja az aranyvirágot: Strindberg Ágosttól. (A Hónap 

1912. február.)
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Hüvelyk Matyi csodálatos utazása a vadlibákkal. Lagerlöf Zelnlá 
gyermekkönyve után. (Előadták a nyíregyházi és a szarvasi Leányegye^ 
sületek mesedélutánjain.)

A szent éjszaka: Lagerlöf Zelmától. (A Hónap 1912, január.)
Impressziók: Bang Hermanntól. (Nyirvidék 1912. V. 5.)
Az erősebb: Egy jelenet Strindberg Ágosttól. (Nyirvidék 1912. V. 19.)
c) Felolvasott a Bessenyei-kör szabad líceumában:
1. Az olasz renaissance-festészetről. (1912. március hóban.)
2. Nyírbátorban a „Modern magyar költészetről“.
3. Nyíregyházán a „Kamarajáték“ Strindberg-estéiyén. (Március 25.)
2. Moravszky Ferenc lefordította M. Tullius Cicerónak Verres ellen 

intézett beszédei közül az V-iket (kéziratban). A Bessenyei-kör szabad 
líceumában előadást tartott vetített képekkel : A mai Görögországról.

3. Porubszky Pál előadást tartott a szabad-liceumban a történelem 
vezető eszméiről.

4. Dr. Pröhle Vilmos a tanév mindkét felében előadásokat tartott 
a kolozsvári Ferenc József-tudományegyetemen a török-tatár össze
hasonlító nyelvészet köréből. Felolvasásokat tartott a Szabolcsvármegyei 
Bessenyei-kör szabad líceumában, a debreceni Csokonai-körben és a 
soproni Irodalmi és Művészeti-körben. Az 1911 — 12. iskolai évfolyamán 
nyomtatásban megjelent munkái:

Zur Frage des Wortaccents im Osmanisch-Türkischen. (Keleti 
Szemle.)

A sumérok nyelve és írása. (Földrajzi Közlemények.)
Isten kardja a japániaknál. (Ethnographia.)
A karacsaj föld és népe. (Földrajzi közlemények.)
Nagy Szulejmán mint költő. (Pesti Napló.)
Az Oszmán-ház és a khalifátus. (Erdélyi Lapok.)
Az albániai zavarok.
Nogi tábornoknál.
A törökök szabadságünnepe. (Pesti Napló.)
A török alkotmányosság bajai.
Olaszország panaszai.
Törökország jövője. (Hónap.)
A művészet szabadsága. (Soproni Napló.)
5. Dr. Padó Endre előadást tartott a szabolcsvármegyei Bessenyei- 

kör szabad líceumában „Földünk alakulásáéról és „Magyarország föld-
rajzá“-ról.

6. Dr. Vietórisz József előadást tartott a szabad líceumban A görögök 
szobrászaidról (megjelent a Nyirvidékben is külön lenyomatban), s nehány 
költeményt és közérdekű cikket közölt a helyi sajtóban.

7. Zimmermann Rezső előadást tartott a szabad líceumban A hon
foglaló magyarok műveltségéről.

6
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XII.

Egyéb feljegyezni valók.

1. A tiszavidéki ág. hitv. ev. egyházmegye 1911. évi augsztus hó 
23-24-ik napjain Nyíregyházán megtartott közgyűlésen a tanártestület
nek itthon levő összes tagjai részt vettek.

2. Egyházkerületünk közgyűlését 1911. évi szeptember hó 27-28-án 
Kassán tartotta meg ; ezen a tanártestület részéről az igazgató jelent meg.

3. A felsőlövői ág. hitv. evang. főgimnázium új épületének
„Felavatási ünnepét“ 1911. évi október hó 18-án, a tiszai ág.
h. ev. egyházkerület eperjesi collegiumának fenntartó testületé és tanári 
kara pedig ez évi október hó 19-ik napján ugyancsak a főgimnázium 
új épületének felavatását ünnepelte meg. Mindkét testvérintézethez rokon- 
érzelmű üdvözlő leveleket intézett az igazgató

4. Az országos polgári iskolai egyesület Bihar-, Hajdú-, Szabolcs 
és Szilágyvármegyék polgáriskoláinak tanárkarait magában foglaló „tisza
vidéki köre“ 1911. évi november hó 6-ik napján, hétfőn, Nyíregyházán 
tartotta V. közgyűlését. Ezen az igazgató, Adorján Ferenc, dr. Proliié 
Vilmos, dr. Vietórisz József és Kozák István tanárok jelentek meg.

5. Az országos ág. hitv. ev. Tanáregyesület választmányi ülésén 
1911. évi novembei hó 8-án az igazgató képviselte a tanártestületet.

6. „Az Országos Gyermekvédő Liga“ Szabolcsvármegyei jogvédő 
bizottsága Nyíregyházán 1911. évi december 9-én a tanártestület szá
mos tagja jelent meg, mire az igazgató kérte fel a kart, hol a „gyer
mekvédelem,“ „iparos tanonc-otthon,“ illetve általában a patronage moz
galom körébe tartozó kérdésekről folyt az üdvös eszmecsere és hason- 
irányu előadások is tartattak.

7. A szabolcsvármegyei Bessenyei-kör képviseletében a debreceni 
„Csokonai Körnek“ 1911. december hó 20-án tartott „Felolvasóülésén“ 
az igazgató, mint a Sz. B. kör alelnöke, dr. Popini Albert főtitkára és 
dr. Vietórisz József a B. K. szabadliceumának elnöke vettek részt.

8. A Szabolcsvármegyei Pártfogó Egyesület Nyíregyházán f. évi 
(1912) január hó 21-én tartott „alakuló közgyűlésében“ igazgató és a 
tanártestület több tagja jelent meg meleg érdeklődéssel e fontos társa
dalmi alakulás iránt

9. Igazgató az 1912-ik évi junius havában Késmárkon tartandó 
érettségi vizsgálatra az egyházkerület képviseletében elnökül kiküldetett. 
(1912. évi junius hó 4 —9 napján Püspöki hiv. 1401 —1912. szám) 
Megjelent.

10. Igazgatót a m. k. vallás- és közoktatási mininiszter Felsőlövőre, 
az ottani á. h. ev. f:̂ imnáziumi érettségi vizsgálathoz kormányképvise
lőül küldte ki. (Vallás- és közokt. min. 62485—1912. sz.) Megjelent.
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í l .  Igazgatót a tiszavidéki egyházmegye főesperese a nyíregyházi 
polgári fiú- és leányiskolában az ev. vallástani vizsgálat vezetésével 
bízta meg. (Egyházmegyei főesperes 487— 1912. sz.) Megjelent.

12. Szomorodott szívvel kisértük örök nyugalomra f. évi junius hó 
3-án d. e. 11 órakor Nádassy Gyula soproni főgimnáziumi tanárt, váro
sunk szülöttét, ki Budapesten, ahol gyógyulást keresett, 35-ik évében 
elhunyt. Mig a főgimn. tanárkara és összes ifjúsága a sóstói erdőben 
örömünnepet ült, (épen majálisát tartotta), addig intézetünk egykoii igen 
szorgalmas és tehetséges növendékének földi maradványai előtt az isko
lával tőszomszédos Luther-tér 9-ik számú gyászházból elkísérve adtuk 
meg mély részvéttel a végső tisztességet. Igazgató és még három tanár
társa vettek részt a temetésen.

13. Werner László helybeli polg. leányiskolái tanár példaszerű 
kötelességérzettel és lelkiismeretes hűséggel eltöltött működésének 25-ik 
évében május hó 19-én Budapesten elhúnyt. Mindig hűséges ragasz
kodással érzett együtt testületünkkel s elhunyta felett igaz és őszinte 
szivvel gyászolunk; baráti emlékét megőrizzük.

XIII.

A főgimnáziumi tanulók névsora.

I. OSZTÁLY.

Osztályfő: Dr. Radó Endre.

Arday János ref. 1900. Tiszavid, Bereg vármegye.
Bakos Jenő ref. 1901. Debreczen, Hajdú vármegye.
Bakos Kálmán ref. 1900. Debreczen, Hajdú vármegye.
Barczikay Tibor ref. 1900. Komárom vármegye.

5 Bányász Béla rk. 1901. Nyíregyháza.
Békefi István izr. 1901. Szerencs, Zemplén vármegye.
Benkő Imre ev. 1900. Nyíregyháza.
Csengery Géza ev. 1901. Nyíregyháza.
Csesznák Sándor ev. 1900. Belényes, Bihar vármegye.

10 Czigány János ref. 1901.' Nagykálló, Szabolcs vármegye.
Deutsch Imre izr. 1900. Nyíregyháza.
Drucker Péter izr. 1901. Abony, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye. 
Eördögh László ref. 1901. Nyíregyháza.
Faragó András ref. 1899. Nyíregyháza.

15 Fekete Gábor rk. 1900. Nyíregyháza.
Freund Sándor izr. 1901. Pócspetri, Szabolcs vármegye.

6*
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Gabulya László ev. 1901. Nyíregyháza.
Gál József ev. 1900. Nyíregyháza.
Gáspár Zoltán ref. 1901. Nyíregyháza.

20 Gerencsér Emil ev. 1900. Győr, Győr vármegye.
Gönczi Sándor ref. 1899. Vasmegyer, Szabolcs vármegye. 
Görgey József rk. 1901. Nyíregyháza.
Herman Gyula rk. 1901. Szerencs, Zemplén vármegye. 
Hunyady Sándor ref. 1901. Nyiregnháza.

25 Jakab András ref. 1900. Vasmegyer, Szabolcs vármegye. 
Kéry Gyula rk. 1901. Nyíregyháza.
Kirtyán Lajos ev. 1900. Nyíregyháza.
Kiár Móric Lajos izr. 1901. Kótaj, Szabolcs vármegye. 
Kosztik János rk. 1898 Napkor, Szabolcs vármegye.

30 Kosztik Mihály rk. 1899. Napkor, Szabolcs vármegye. 
Kovács István izr. 1901. Debreczen, Hajdú vármegye.
Krón Andor izr. 1900. Dombrád, Szabolcs vármegye. 
László Bertalan izr. 1902. Búj, Szabolcs vármegye. 
Lehoczky László ev. 1901. Ujfehértó, Szabolcs vármegye. 

35 Leövey Zoltán ref. 1901. Nyíregyháza.
Lipscbitz János izr. 1901. Vencsellő, Szabolcs vármegye. 
Liptay György István rk. 1902. Nyíregyháza.
Lupcsu István rk. 1901. Nyíregyháza.
Markaly Zoltán rk. 1901. Debreczen, Hajdú vármegye.

40 Markus György ev. 1901. Nyíregyháza.
Melich János ev. 1899. Nyíregyháza.
Mikecz János ref. 1901. Kemecse, Szabolcs vármegye. 
Milotay László ref. 1901. Nyíregyháza.
Miskolczy Kálmán rk. 1899. Miskolcz, Borsod vármegye. 

45 Molnár József ref, 1900. Nyirvaja, Szabolcs vármegye. 
Nagy Ferenc ref. 1900. Kántorjánosi, Szatmár vármegye. 
Nagy Károly ref. 1901. Nyíregyháza.
Nagy Zoltán ref. 1900. Derecske, Bihar vármegye.
Papp Pál gk. 1899. Nyíregyháza.

50 Petrikovics László ev. 1901. Nyíregyháza.
Podobák József rk. 1899. Nyíregyháza.
Poor Sándor ref. 1898. Nyírtét, Szabolcs> vármegye. 
Ragány Ferenc rk. 1000. Prügy, Szabolcs vármegye. 
Reinhart György rk. 1901. Ibrány, Szabolcs vármegye.

55 Scheich Ferenc rk. 1900. Szeged, Csongrád vármegye. 
Schmitzer Béla ev. 1901. Nyíregyháza.
Schröder Brúnó rk. 1900. Pétervárad, Szerém vármegye. 
Schwarz Miksa izr. 1902. Nyíregyháza.
Simkovic Sándor ev. 1901. Hibbe, Liptó vármegye.
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60 Statkievicz Adolf József ev. 1901. Nyíregyháza.
Szabó Endre ref. 1900. Nyíregyháza.
Szabó István ref. 1901. Debreczen, Hajdú vármegye. 
Szesztay Zoltán András ref. 1801. Nyíregyháza.
Szikora István ev. 1899. Nyíregyháza.

65 Szikszay Sándor ref. 1996. Mándok, Szabolcs vármegye. 
Szilágyi András ev. 1899. Nyíregyháza.
Szvitán Károly ev. 1900. Nyíregyháza.
Tóth Géza ref. 1901. Hajdúnánás, Hajdú vármegye.
Vas Imre ref. 1901. Vasmegyer, Szabolcs vármegye.

70 Vattamán András ev. 1901. Nyíregyháza.
Vékey Jenő ref. 1901. Nyirbogdány, Szabolcs vármegye. 
Vida Pál ref. 1898. Nyirgyulaj, Szabolcs vármegye.

Magántanulók:

Beck Jenő ev. 1901. Morva-Luskóta, Zemplén vármegye. 
Heninger János rk. 1900, Nagytálya, Heves vármegye. 
Horváth Lajos rk. 1901. Búj, Szabolcs vármegye.
Klein Ernő izr. 1902. Vásárosnamény, Szabolcs vármegye. 

5 Krötzer Margit rk. 1901. Tokaj, Zemplén vármegye.

Nyilvános 72. Magán 5. Összesen 77. II.

II. OSZTÁLY.

Osztályfő: dr. Popini Albert.

Auspitz Imre izr. 1899. Nyíregyháza.
Barzó István ev. 1901. Nyíregyháza.
Barzó Pál ev. 1900 Nyíregyháza.
Bálint Sándor rk. 1900. Napkor, Szabolcs vármegye.

5 Bányai Károly ev. 1899. Miskolcz, Borsod vármegye. 
Berzsenyi Miklós ref. 1899. Nyirmada, Szabolcs vármegye. 
Bogara László gk. 1899. Nyíregyháza.
Czoch József ref. 1899. Gáva, Szabolcs vármegye.
Dankó István ref. 1900. Nyíregyháza.

10 Dedinszky Ernő ev. 1900. Dombrád, Szabolcs vármegye. 
Deutsch László izr. 1900. Nyíregyháza.
Eberhardt András rk. 1897. Napkor, Szabolcs vármegye. 
Eötvös László ism. ref. 1899. Tarczal, Zemplén vármegye. 
Ferenczi Nándor ev. 1900. Szarvas, Békés vármegye.

15 Fest Zoltán ev. 1899. Nyíregyháza.
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Fischer László izr. 1899. Érmihályfalva, Bihar vármegye.
Gál Gyula >izr. 1900. Oros, Szabolcs vármegye.
Geppel László rk. 1911. Nyíregyháza.
Guttmann Béla izr. 1900. Nyíregyháza.

20 Guttmann Sándor izr. 1900. Volócz, Bereg vármegye.
Hartmann Jenő izr. 1900. Nyíregyháza.
Hercz Ede izr. 1901. Nyíregyháza.
Holik László ev. 1899. Nyíregyháza.
Holik Pál ev. 1900. Nyíregyháza.

25 Hönsch Miklós ev. 1900. Nagyhalász, Szabolcs vármegye.
Hulvej István ev. 1899. Nyíregyháza.
Jakó Pál ref. 1900. Nyíregyháza.
Kardos Endre ref. 1900. Ungvár, Ung vármegye.
Kádár László ref. 1899. Nyirbakta, Szabolcs vármegye.

30 Kemény György izr. 1901. Debreczen, Hajdú vármegye.
Kovách Dénes ref. 1901. Nyíregyháza.
Kovácsi István ev. 1900. Sókut, Zemplén vármegye.
Krecsák László ev. 1900. Nyíregyháza.
László Lajos izr. 1900. Búj, Szabolcs vármegye.

35 Lieber Adolf izr. 1901. Tőketerebes, Zemplén vármegye.
Magyar László rk. 1901. Nyíregyháza.
Majoros Géza rk. 1900. Váraszó, Heves vármegye.
Mayer János rk. 1899. Kisjenő, Arad vármegye.
Murányi Adorján rk. 1899. Nyíregyháza.

40 Nagy András ev. 1898. Nyíregyháza.
Nagy Árpád izr. 1900. Nagyvárad, Bihar vármegye.
Nagy Gábor ref. 1897. Kemecse, Szabolcs vármegye.
Oltványi Zoltán ev. 1900. Nyíregyháza.
Orsovszky Jenő rk. 1899. Nyíregyháza.

45 Paksy István ref. 1900. Nagyvárad, Bihar vármegye.
Peller István rk. 1900. Élesd, Bihar vármegye.
Pethő Károly ref. 1900. Székely, Szabolcs vármegye.
Petrikovics Ede ev. 1899. Nyíregyháza.
Péchy Sándor ref. 1900. Nyíregyháza.

50 Pika Imre ref. 1900. Szatmárudvari, Szatmár vármegye.
Preiser Ernő izr. 1900. Nyíregyháza.
Prékopa József ev. 1899. Nyíregyháza.
Reiner Péter izr. 1899. Pócspetri, Szabolcs vármegye.
Riskó Sándor ref. 1908. Kál, Heves vármegye.

55 Róth Gyula izr. 1900. Nyírbátor, Szabolcs vármegye.
Róth Ignác izr. 1900. Nyíregyháza, Szabolcs vármegye.
Ruttkay Miklós gk. 1900. Szinéver, Máramaros vármegye.
Sághy Lajos ref. 1900. Budapest, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye.
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Schwartz András izr. 1900. Nyíregyháza.
60 Szabó István ref. 1899. Nyíregyháza.

Szabó László rk. 1900. Nyíregyháza.
Szabó Zoltán ev. 1899. Nyíregyháza.
Szopkó Ernő ev. 1900. Nyíregyháza.
Sztagura Ferenc rk. 1898. Újfehértó, Szabolcs vármegye.

65 Uray György ref. 1899. Ibrány, Szabolcs vármegye.
Vékey Sándor ref. 1898. Nyirbogdány, Szabolcs vármegye.
Vietórisz József ev. 1900. Nyíregyháza.
Vrábely György gk. 1900. Nyíregyháza.
Vizer Géza rk. 1899. Nyiracsád, Szabolcs vármegye.

70 Zoltán Imre izr. 1900. Nyirbéltek, Szabolcs vármegye.

Magántanúlók :

Batáry Béla ref. 1899. Monor, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye. 
Farkas József rk. 1899. Prügy, Szabolcs vármegye.
Hajós Erzsébet izr. 1900. Nyíregyháza.
Klein Elemér izr. 1900. Fényeslitke, Szabolcs vármegye.

5 Nagy István ref. 1900. Makó, Csanád vármegye.
Vertse Jenő rk. 1900. Izsák, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.
Weishaus József izr 1899. Balkány, Szabolcs vármegye.

Nyilvános 70. Magán 7. Összesen 77. III.

III. OSZTÁLY.

Osztályfő: Moravszky Ferenc.

Arday István ref. 1897. Tiszarád, Bereg vármegye.
Balázs János izr. 1900. Szinyér, Zemplén vármegye.
Barzó Mihály ev. 1899. Nyíregyháza.
Bánszki István ev. 1898. Nyíregyháza.

5 Bleuer Miklós izr. 1899. Ibrány, Szabolcs vármeyge.
Bodnár István rk. 1898. Nyíregyháza.
Borsy Sándor ref. 1899. Nyíregyháza.
Burger András gk. 1899. Nyirpazony, Szabolcs vármegye.
Burger Sándor izr. 1899. Oros, Szabolcs vármegye.

10 Ebner Sángor rk. 1899. Kunszentmárton, Jász-N.-K.-Szolnok várni. 
Fábri József izr. 1898. Nyíregyháza.
Fekete József rk. 1898. Sátoraljaújhely, Zemplén vármegye.
Fekete László rk. 1898. Ungvár, Ung vármegye.
Fenyvesi Miklós izr. 1899. Királyhelmecz, Zemplén vármegye.
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15 Félegyházy Jenő ref. 1899. Nyíregyháza.
Fleiner Miklós izr. 1899. Nyíregyháza.
Fogoly Mihály izr. 1899. Nyíregyháza.
Gdovin Zoltán ism., ev. 1896. Nyíregyháza.
Gömöri Sándor rk. 1899. Nyíregyháza.

10 Görgey Árpád rk. 1899. Nyírbátor, Szabolcs vármegye. 
Groák László izr. 1899. Búj, Szabolcs vármegye.
Halász Imre izr. 1900. Nyíregyháza.
Hauer Emil ref. 1999, Makó, Csanád vármegye.
Hudák József ev. 1898. Nyíregyháza.

25 Istenes György rk. 1898 Tarczal, Zemplén vármegye.
Kazár János ev. 1897 Nyíregyháza.
Kazimir István rk. 1897. Nyíregyháza.
Klajnik Imre rk. 1897. Nyíregyháza.
Klappholcz Artur izr. 1898. Liptóujvár, Liptó vármegye.

30 Kiár Elek izr. 1899. Nyíregyháza
Klein Ármin izr. 1898. Gáva, Szabolcs vármegye.
Klein István ism., izr. 1898. Igló, Szepes vármegye. 
Komoróczy Imre ref. 1899. Őr. Szabolcs vármegye.
Lövey Albert ref. 1897. Nyíregyháza.

35 Lövey Andor ref. 1899. Nyíregyháza.
Márföldi József ev. 1898. Nyíregyháza.
Mikecz Miklós ref. 1899 Kemecse, Szabolcs vármegye. 
Molnár Dezső ref. 1898. Nyirvaja, Szabolcs vármegye. 
Münnich Lajos ev. 1897. Ujfehértó, Szabolcs vármegye.

40 Nagy Tibor izr. 1900. Mezőkaszony, Bereg vármegye. 
Nandrássy D. Vilmos ev. 1898. Nyíregyháza.
Orbán Ferenc ev. 1899. Nyíregyháza.
Palla Zoltán rk. 1898. Tiszalök, Szabolcs vármegye.
Pataky Dénes rk. 1897. Igái, Szabolcs vármegye.

45 Porkoláb Károly ref. 1898. Kemecse, Szabolcs vármegye. 
Prok László ev. 1899. Nyíregyháza.
Pröhle Sándor ev. 1900. Nyíregyháza.
Pröhle Vilmos ev. 1900. Nyíregyháza.
Radványi István ref. 1899. Nyírbátor, Szabolcs vármegye.

50 Reichmann Béla izr. 1900. Nyíregyháza, Szabolcs vármegye. 
Schönfeld József izr. 1899. Budapest.
Stark Andor izr. 1900. Nyíregyháza.
Szakolyi Zoltán izr. 1899. Pazony, Szabolcs vármegye. 
Szamuely György izr. 1899. Nyíregyháza.

55 Szőke Lajos izr. 1899. Máriapócs, Szabolcs vármegye.
Tatár István ref. 1899. Ramocsaháza, Szabolcs vármegye. 
Térjék Sándor ref. 1899. Paszab, Szabolcs vármegye.
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Tornay Lajos ref. 1899. Nyíregyháza.
Velenczey László rk. 1900 Nyíregyháza.

60 Vitéz Gyula ref. 1899. Kemecse, Szabolcs vármegye. 
Vojtovics Bertalan rk. 1898. Nyíregyháza.
Wirtschafter Zoltán izr. 1899. Nyíregyháza.

Magántanulók:

Beck Kálmán ev. 1898. Morva-Luskótz, Zemplén vármegye. 
Szász Ilona izr. 1899. Tokaj, Zemplén vármegye.

Nyilvános 62. Magán 2. Összesen 64.

IV. OSZTÁLY.

Osztályfő: Dr. Vietórisz József.

Andrássy Dezső ref. 1897. Tarczal, Zemplén vármegye.
Barzó Endre ev. 1898. Nyíregyháza.
Bányai Béla ev. 1898. Miskolcz, Borsod vármegye.
Bér Sándor izr. 1897. Ibrány, Szabolcs vármegye.

5 Bírta Károly ref 1896. Őr, Szabolcs vármegye.
Bodó Béla rk. 1897. Nyíregyháza.
Borsy Zoltán ism. ref. 1897. Nyíregyháza.
Bozsán Viktor gk. 1897. Újfehértó, Szabolcs vármegye.
Christián Ferenc rk. 1898. Budapest, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 

10 Czerovszky Zoltán ev. 1898. Debreczen, Hajdú vármegye.
Czövek Zsigmond ref. 1898. Őr, Szabolcs vármegye.
Deutsch Miklós izr. 1898. Nyíregyháza.
Deutsch Sándor izr. 1896. Nyírbátor, Szabolcs vármegye.
Dietz István ev. 1896. Nyíregyháza.

15 Dopita András rk. 1896. Nyíregyháza.
Egri János rk. 1896. Nyíregyháza.
Eördögh Zoltán ref. 1898. Nyíregyháza.
Erényi István izr. 1898. Biri, Szabolcs vármegye.
Ebner Béla rk. 1898. Kúnszentmárton, Jász-Nagykún-Szolnok vm. 

20 Fabula András ev. 1896. Nyíregyháza.
Fleiner László izr. 1897. Nyíregyháza.
Fodor Gyula ism. ev. 1897. Nyíregyháza.
Friedmann Adolf izr. 1895. Ibrány. Szabolcs vármegye.
Hartstein László izr. 1899. Nyíregyháza.

25 Hegedűs László izr. 1898. Nyíregyháza.
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Hetey Dániel ref. 1895. Gelse, Szabolcsvármegye.
Hodossy Béla ref. 1896. Nyíregyháza.
Hoffmann Károly izr. 1897. Nyíregyháza.
Hoffmann Sándor rk. 1898. Székelyudvarhely, Udvarhely vármegye. 

30 Holtzer János izr. 1898. Taktaszada, Zemplén vármegye.
Hook József ev. 1898. Nyíregyháza.
Katz Mór izr. 1897. Nyírbátor, Szabolcs vármegye.
Kemény Zsigmond ism. izr. 1897. Nyíregyháza.
Kiss Miklós ref. 1897. Beregszász, Bereg vármegye.

35 Klein János izr. 1898. Ungvár, Ung vármegye.
Kraemer Dezső izr. 1899. Varannó, Zemplén vármegye.
Krúdy László rk. 1897. Nyíregyháza.
Kiirthy Gusztáv ref. 1898. Nyirbogdány, Szabolcs vármegye.
Labay Károly rk. 1898. Nyíregyháza.

40 Lendvai Ferenc rk. 1897. Budapest.
Leövey Péter ref 1898. Nyíregyháza.
Lichtmann Miklós izr. 1899. Nyíregyháza.
Líszkay Dezső ref. 1898. Nyirpazony, Szabolcs vármegye.
Matej Mihály ev. 1895. Bátyok, Abauj-Torna vármegye.

45 Nagy Károly ev. 1896. Nyíregyháza.
Nyerges Miklós ref. 1897. Kemecse, Szabolcs vármegye.
Örvös János izr. 1898. Debreczen, Hajdú vármegye.
Papp Gyula ism. ev. 1896. Nyíregyháza.
Papp Sándor ev. 1896. Nyíregyháza.

50 Pethő Zoltán ref. 1898. Székely, Szabolcsvármegye.
Polatsek László izr. 1899. Kemecse, Szabolcs vármegye.
Princz József izr. 1898. Nyíregyháza.
Radványi Károly ref. 1897. Nyírbátor, Szabolcs vármegye. 
Rottaridesz István ev. 1898. Nyíregyháza.

55 Ruttkay István gk. 1899. Latorcafő, Bereg vármegye.
Szakolyi András izr. 1898. Nyirpazony, Szabolcs vármegye.
Szirotka Elek ev. 1895. Mezőberény, Békés vármegye.
Szitha István ref. 1898. Nyíregyháza.
Szitha Sándor ref. 1897. Nyíregyháza.

60 Szmolár Sándor ev. 1898. Nyíregyháza.
Szomjas Gusztáv ref. 1898. Mezőtúr, Jász-Nagykún-Szolnok vm. 
Takács János ref. 1898. Erdőgyarak, Bihar vármegye.
Tassonyi Ernő ref. 1898. Tarczal, Zemplén vármegye.
Tóth Béla ref. 1899. Ököritó, Szatmár vármegye.

65 Török Zoltán ref. 1898. Nyíregyháza.
Vadnay László rk. 1898. Ungvár, Ung vármegye.
Vitái Kálmán ev. 1897. Nyíregyháza.
Vizeli Sándor ref. 1898. Nyíregyháza.
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Vrábely József gk. 1898. Nyíregyháza.
70 Weisz Jenő izr. 1898. Budapest.

Zsák Andor ev. 1898. Radvánc, Ung vármegye.

Magántanúlók :

Hercz József izr. 1897. Budapest.
Horváth Ferenc rk. 1897. Búj, Szabolcs vármegye. 
Makovits Rudolf rk. (ism.) 1895. Szadagora, Bukovina. 
Tóth Ferenc ref. 1896. Kisvárda, Szabolcs vármegye. 
Wellmann István ev. 1898. Nagyszeben, Szeben vármegye.

Nyilvános 71. Magán 5. Összesen 76.

V. OSZTÁLY.

Osztályfő: Eltscher Simon.

Berkovits László izr. 1897. Nyíregyháza.
Bertalan Kálmán ev. 1897. Nyíregyháza.
Berzsenyi Ferenc ref. 1886. Nyirmada, Szabolcs vármegye. 
Bistey Sándor rk. 1895. Nagyfástanya, Szabolcs vármegye.

5 Bleuer Béla izr. 1898. Ibrány, Szabolcs vármegye.
Bőhm Mór izr. 1897. Nyíregyháza.
Csengery Tibor ev. 1897. Nyíregyháza.
Csillag József izr. 1894. Kék, Kék, Szabolcs vármegye.
Engel Miklós izr. 1897. Nagymihály, Zemplén vármegye,,

10 Fábry Ernő rk. 1898. Rakamaz, Szabolcs vármegye.
Freud József izr. 1896. Pócspetri, Szabolcs vármegye. 
Friedmann Gyula izr. 1897. Nyíregyháza.
Gönczy József rk. 1897. Csap, Ung vármegye.
Hegyessy Béla rk. 1897. Nyíregyháza.

15 Hók László ev. 1897. Nyíregyháza.
Hoyos Sándor gróf rk. 1897. Lemberg.
Katz Ignác izr. 1896. Ujfehértó, Szabolcs vármegye.
Kálmán Károly Lajos ev. 1896. Nyíregyháza.
Kálnay István ref. 1898. Nyíregyháza.

20 Kiár József izr. 1898. Nyíregyháza.
Komoróczy József ref. 1897. Kántorjánosi, Szatmár vármegye. 
Korányi Gyula rk. 1897. Nyíregyháza.



— 92

Kovách Győző ref. 1897. Nyíregyháza,
Kovács László izr. 1897. Nyíregyháza.

25 Krámer Hermann izr. 1895. Nyíregyháza.
Krasznay László rk. 1897. Szatmárnémeti, Szatmár vármegye. 
Kricsfalussy Gyula gk. 1896. Hodász, Szatmár vármegye. 
Kubacska István ev. 1897. Nyíregyháza.
László Gyula ref. 1896. Tállya, Zemplén vármegye.

30 Liener Zoltán izr. 1897. Nyíregyháza.
Liszkay Béla ref. 1894. Nyíregyháza.
Liszkay László ref. 1896. Ragály, Gömör vármegye.
Lőrinczi Károly izr. 1898. Nyírbátor, Szabolcs vármegye. 
Lőrinczi Miklós izr. 1898. Nyírbátor, Szabolcs vármegye.

35 Márton László ref. 1897. Nyíregyháza.
Mikecz Gábor ref. 1897. Kemecse, Szabolcs vármegye.
Nagy Lajos ref. 1894. Kemecse, Szabolcs vármegye. 
Nandrássy Aurél ev. 1896. Szepesváralja, Szepes vármegye. 
Pataky István rk. 1896. Gyulaháza, Szabolcs vármegye.

40 Prok Gyula ev. 1897. Nyíregyháza.
Rosenstein Zsigmond izr. 1897. Nyíregyháza.
Schönfeld Lajos izr. 1898. Budapest.
Sereghy Andor gk. 1896. Uglya, Mármaros vármegye. 
Simkovic Zsigmond ev. 1896. Hybbe, Liptó vármegye.

45 Stang István rk. 1896. Berkesz, Szabolcs vármegye.
Stein László izr. 1897. Tarczal, Zemplén vármegye.
Svastits Géza rk. 1896. Enying, Veszprém vármegye.
Szuchy László gk. 1897. Drugetháza, Ung vármegye.
Takács Zoltán rk. 1897. Nyírbátor, Szabolcs vármegye.

50 Török László ref. 1897. Nyíregyháza.
Urszinyi Károly ev. 1896. Budapest.
Vékey István rk. 1897. Máriapócs, Szabolcs vármegye. 
Vietórisz Gyula ev. 1897. Nyíregyháza.

Magántanulók:

Erdődy Lajos ref. 1897. Bököny, Szabolcs vármegye.
Gróf Vay László ref. 1897. Budapest.
Gróf Vay Mária rk. 1896. Budapest.

Nyilvános 53. Magán 3. Összesen 56.

Kilépett: Bajdik György ev. 1897. Alsómihályi, Zemplén vármegye.
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VI. OSZTÁLY.

Osztályfő: Dr. Leffler Béla.

Aczél Béla rk. 1896. Fiume.
Aszalós István ref. 1896. Nyíregyháza.
Bakos Gyula ref. 1896. Debreczen, Hajdú vármegye.
Bakó Lajos ref. 1895. Gyulaháza, Szabolcs vármegye.

5 Balogh István ref. 1895. Szakoly, Szabolcs vármegye.
Bernstein Leó izr. 1896. Szombathely, Vas vármegye.
Borsy Béla ref. 1896. Nyíregyháza.
Budaházy László ref. 1896. Nyíregyháza.
Burger György izr. 1897. Nyíregyháza.

10 Csendes György gk. 1895. Kiskálló, Szabolcs vármegye.
Csengery József ev. 1896. Nyíregyháza.*
Debrovszky Gyula ev. 1893. Kemecse, Szabolcs vármegye.
Dohnál Jenő rk. 1896. Kemecse, Szabolcs vármegye.
Ecsedy Péter ref. 1896. Nagyszőllős, Bereg vármegye.

15 Fábry Gábor ev. 1896. Budapest.
Fekete Jenő rk. 1896. Ungvár, Ung vármegye.
Fodor István gk. 1894. Hajdudorogh, Hajdú vármegye.
Fried Jakab izr. 1896. Segesvár, Nagykükiillő vármegye.
Führer Miklós izr. 1896. Nyíregyháza.

20 Gergelyffy Miklós rk. 1895. Nyíregyháza.
Goldstein József izr. 1895. Kunmadaras, Jász-Nagykun Szolnok vm. 
Guttmann Jenő izr. 1896. Bártfa, Sáros vármegye.
Hahn Imre rk. 1896. Hajduhadház, Hajdú vármegye.
Halmi Zoltán izr. 1896. Angyalos, Szatmár vármegye.

25 Hook Gyula ev. 1896. Nyíregyháza.
Kandel József izr. 1894. Mihálydi, Szabolcs vármegye.
Karner Gyula rk. 1896. Nyíregyháza.
Kiss Gábor ref. 1895. Beregszász, Bereg vármegye.
Kiár Gusztáv izr. 1896. Nyíregyháza.

30 Klein Ferenc izr. 1896. Gáva, Szabolcs vármegye.
Kohn Ignác József izr. 1895. Nyíregyháza.
Kupferstein Sámuel izr. 1894. Gyulaj, Szabolcs vármegye.
Kürthy János ref. 1896. Gyulaháza, Szabolcs vármegye. 
Matyasovszky Sándor gk. 1896. Ung vármegye.

35 Migléczy Miklós ref. 1894. Csenyéte, Abauj-Torna vármegye.
Mikecz Dezső ref. 1896. Nyíregyháza.
Mikó András ref. 1896. Pátroha, Szabolcs vármegye.
Móricz József rk 1896. Nyíregyháza.
Nagy László ism. ev. 1894. Nyíregyháza.
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40 Németh Béla rk. 1894. Nyíregyháza.
Paksy Sándor ref. 1896. Nagyvárad, Bihar vármegye.
Pap Lajos ref. 1896. Bábony, Borsod vármegye.
Pálóczy László ref. 1894. Nyíregyháza.
Polinszky Pál rk. 1898. Encs, Abauj-Torna vármegye.

45 Porubszky György ev. 1895. Nyíregyháza.
Pöppel Sándor ev. 1896. Tarczal, Zemplén vármegye. 
Preczner Zoltán rk. 1896. Nagyrőcze, Gömör vármegye.
Rézler Gábor rk. 1896. Debreczen, Hajdú vármegye.
Ruttkay Aladár gk. 1895. Hajdudorog, Hajdú vármegye.

50 Ruttkay Sándor gk. 1896. Szinevér, Máramaros vármegye. 
Sarlay József rk. 1896. Tiszadob, Szabolcs vármegye.
Szaiff Kálmán rk. 1896. Pusztasashalom, Heves vármegye. 
Szántó Zoltán izr. 1896. Abaujszántó, Abauj-Torna vármegye. 
Szentiványi Mihály rk. 1896. Nyíregyháza.

55 Szentpétery Imre ref. 1894. Kótaj, Szabolcs vármegye. 
Szikszay Gábor ref. 1896. Mándok, Szabolcs vármegye. 
Teitelbaum Vilmos izr. 1895. Sztankócz, Zemplén vármegye. 
Tóth Lajos ref. 1893. Derecske, Bihar vármegye.
Tóth Lajos József ref. 1896. Hajdúnánás, Hajdú vármegye.

60 Varchol Károly ev. 1894. Nyíregyháza.
Várday Miklós ref. 1896 Gáva, Szabolcs vármegye.
Zoltán István ref. 1896. Nagykálló, Szabolcs vármegye.

Magántanú lók :

Breisz Mária rk. 1895. Perchtolzdorf, Ausztria. 
Lőwenkopf Kálmán izr. 1891. Ricze, Zemplén vármegye.

Nyilvános 62. Magán 2. Összesen 64. VII.

VII. OSZTÁLY.

Osztályfő: Zimmermann Rezső.

Angyal János rk. 1893. Gégény, Szabolcs vármegye. 
Bányász András rk. 1894. Nyíregyháza.
Bleuer Pál izr. 1895. Ibrány, Szanolcs vármegye. 
Cserni Ervin rk. 1893. Déva, Hunyad vm.

5 Demeter László ref. 1894. Nyíregyháza.
Faragó Ferenc, ref. 1894. Nyíregyháza.
Farkas Miksa izr. 1895. Tokaj, Zemplén vármegye. 
Forin Viktor gk. 1893. Nyíregyháza.
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Födeles Elemér gk. 1894. Topolya, Ung vármegye.
10 Fráter Iván ref. 1894. Nyíregyháza.

Friedmann Sándor izr. 1893. Nagykálló, Szabolcs vármegye. 
Gajdos Sándor rk. 1892. Nyíregyháza.
Geruska György ev. 1894. Poprád, Szepes vármegye.
Goldstein Ignác izr. 1894. Nagykálló, Szabolcs vármegye.

15 Goldstein Jenő izr. 1895. Nyíregyháza.
Groman László rk. 1895. Érpatak (Hugyaj), Szabolcs vármegye. 
Helmeczy Ferenc ref. 1894. Tokaj, Zemplén vármegye. 
Herskovits Dezső izr. 1895. Nyíregyháza.
Jánószky Béla ev. 1894. Nyíregyháza.

20 Juhász János rk. 1895. Királyháza, Ugocsa vármegye.
Klein Sándor izr. 1895. Gáva, Szabolcs vármegye.
Kopcsó János ev. 1893. Nyiregyházn.
Kovács József ref. 1893. Mátészalka, Szatmár vármegye.
Kovácsy József ev. 1893. Sókút, Zemplén vármegye.

25 Kurtz Elemér rk. 1893. Kolozsmonostor.
Läufer Imre izr. 1895. Nyíregyháza.
László Albert ref. 1893. Nagybáka.
Lieblich Aladár izr. 1895. Temesvár.
Linder János ev. 1894. Felsőmicsinye, Zólyom vármegye.

30 Lőjek József ev. 1893. Nyíregyháza.
Mikecz Kálmán ref. 1895. Nyíregyháza.
Molnár Béla ref. 1894. Vaja, Szabolcs vármegye.
Orbán Balázs ev. 1896. Nyíregyháza.
Pap Ferenc ev. 1893. Nyíregyháza.

35 Pataky László rk. 1894. Gyulaháza, Szabolcs vármegye.
Pethő Gábor ref. 1892. Kemecse, Szabolcs vármegye.
Propper Sándor izr. 1893. Nyíregyháza.
Ragány József rk. 1892. Nagykálló, Szabolcs vármegye.
Sarkadi István izr. 1895. Nagykároly, Szatmár vármegye.

40 Sarlay Dezső rk. 1894. Szécsisziget, Zala vármegye.
Sándor Imre izr. 1894. Máramarossziget.
Sipos Ferenc ref. 1895. Nyíregyháza.
Takács Sándor rk. 1895. Debreczen.
Tester Antal ref. 1894. Nyíregyháza.

45 Tomasovszky Lajos ev. 1894. Nyíregyháza.
Valent András ev. 1893. Nyíregyháza.
Varga László ev. 1894. Nyíregyháza.
Vertse Miklós rk. 1895. Kolozsvár.
Weisz Aladár izr. 1893. Ungvái.

50 Záhonyai Péter gk. 1894. Szárazberek. Szatmár vármegye.
Zsák emil ev. 1895. Nyíregyháza.
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M agántanulók:

Literáty Dezső ref. 1881. Felsőbánya, Szatmár vármegyéi 
Makovits Elemér rk. 1893. Kistelek, Csongrád vármegye.
Nandrássy Jenő ev. 1889. Németjakabvágás, Sáros vármegye. 
Zuckermann László izr. 1896. Nyírlövő, Szabolcs vármegye.

Nyilvános 51. Magán 4. Összesen 55.

Kimaradt: Lengyel Miklós izr. 1894. Etéd, Udvarhely vm. Ismétlő.

VIII. OSZTÁLY.

Osztályfő: Szalay Sándor.

Bakó Ödön ref. 1894. Gyulaháza, Szabolcs vármegye.
Bálint István ref. 1892. Nyiregyhása.
Báthy Kálmán ev. 1894. Gégény, Szabolcs vármegye.
Bolner Béla ev. 1894. Tokaj, Zemplén vármegye.

5 Bukna István rk. 1893. Zsolna, Trencsén vármegye.
Dékmár Károly ref. 1892. Bessenyőd, Szabolcs vármegye. 
Fuchs Károly izr. 1894. Nyíregyháza.
Gráf Dezső ev. 1894. Nyíregyháza.
Hoffmann László izr. 1894. Nyíregyháza.

10 Hook Gusztáv ev. 1894. Nyíregyháza.
Horváth Lajos ref. 1891. Nyíregyháza.
Hunyady Béla ref. 1892. Nyirmada, Szabolcs vármegye. 
Jakobovits Dezső izr. 1894. Nyíregyháza.
Juhász Mihály ev. 1894. Nyíregyháza.

15 Kmetz Imre rk. 1894. Szadagora, Bukovina.
Kovách László ref. 1894. Nyíregyháza.
Kricsfalussy Béla gk. 1895. Budapest.
Mikecz Ödön ref. 1894. Nyíregyháza.
Nagy István ref. 1893. Nyíregyháza.

20 Nandrássy Elek ev. 1994. Németjakabvágás, Sáros vármegye. 
Okolicsányi Miklós rk 1893. Eger, Heves vármegye.
Petách Ödön gk. 1892. Nyírpilis, Szabolcs vármegye.
Pöppel József ev. 1891. Ságh, Temes vármegye.
Putti Géza rk. 1894. Vécse, Zemplén vármegye.

25 Rosenbaum Sándor izr. 1894. Nyirvaja, Szabolcs vármegye. 
Ruhmann Kornél ev. 1893. Nyíregyháza.
Soltész Kornél ev. 1893. Nyíregyháza.
Szobor Pál ev. 1894. Nyíregyháza.



—  91 —

Szőke Miksa izr. 1894. Kisvárda, Szabolcs vármegye. 
30 Szőllősi István gk. 1891. Gyulaj, Szabolcs vármegye. 

Térjék Lajos ref. 1893. Paszab, Szabolcs vármegye. 
Tisza Sándor ref. 1893. Nyirbakta, Szabolcs vármegye 
Vadász Béla izr. 1894. Kisvárda, Szabolcs vármegye. 
Vojtovics Dezső rk. 1893. Nyíregyháza.

Magántanulók:

Polomszky László ev. 1889. Csetnek, Gömör vármegye. 
Trillhaas Lajos ev. 1873. Miskolcz, Borsod vármegye.

Nyilvános 34. Magán 2. Összesen 36.

Kilépett: Héry János rk. 1891. Rakamaz, Szabolcs vármegye.

/



XIV.

A jövő iskolai évre vonatkozók.

1. Fölvétel. A főgimnázium első és második osztályába július 1—2. 
napján a főgimnázium dísztermében délelőtt 8  órától 1 2 -íg vétetnek 
fel a tanúlók.

A fölvétel sora ez: Első napon 8 — 12 óráig a nyíregyházi ág. h. 
evangélikusok; azután vallásfelekezeti különbség nélkül minden, felvé
telre jogosult, helybeli és vidéki tanúló a jelentkezés sora szerint vétetik 
fel. A beíratás délután 3—5-ig tart.

Az első osztályba lépő tanúló köteles az elemi iskola negyedik 
osztályának sikerrel való elvégzését igazoló bizonyítványt, anyakönyvi 
kivonatot és himlőoltási igazolványt bemutatni.

A fölvétel alkalmával minden nyilvános tanúló köteles az összes 
iskolai fizetések első felét és pedig tandíjban 30 koronát s egyéb címe
ken 15, összesen tehát 45 koronát befizetni; ezenkívül még a refor
mátusok és izraeliták a vallástanításért egész évre 6 — 6  koronát fizetnek. 
Ennek fele is előre fizetendő. Fizetés halasztásnak helye nincsen.

A fölvett tanúló okmányai a tanév végéig az intézetnél maradnak.
Az elemi iskolát magánúton végzett tamilok csakis a fölvételi vizs

gálat sikeres kiállása után és alapján vehetők föl, melynek tárgyai: a) 
magyar nyelven való biztos, értelmes olvasás, irás, az olvasottak értel
mezése, a beszédrészek ismerete és az egyszerű mondatok elemzése s 
amennyiben a tanúló anyanyelve nem magyar, a negyedik elemi osztály 
teljes penzuma; b) a mennyiségtani négy alapművelet egész számok
kal ; c) alapismeretek a földrajzból.

Az 1—11. osztályba fölvett tanúlók a jövő 1911 — 12. tanév elején 
és pedig szeptember hó 3-ig — bezárólag — a fölvétel alkalmával 
kapott igazolvánnyal az osztályfőnöknél személyesen jelentkezni kötelesek.

2. A jövő 1912— 13. tanévre való beiratkozás előtt a javító-, pótló-, 
esetleg magánvizsgálatokat szeptember hó 2—3. napjain tartjuk; az 
általános felvételt szeptember 3., 4., 5. napjain eszközöljük a főgimná
zium dísztermében délelőtt 8  órától 12 óráig; délután 3 órától 5-ig. 
Tanévmegnyitás szeptember 6 -án, pénteken délelőtt 9 órakor. Rendes 
tanítás kezdete 7-én, szombaton reggeli 8  órakor.
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3. Ez úton is köztudomásra hozom, hogy a tiszakerületi ág. h. 
ev. összes főgimnáziumokban az 1911 —12. tanév végén javító érettségi 
vizsgálatra utasított tanúlók a nyíregyházi ág. h. ev. főgimnáziumban 
tesznek „javító vizsgálatot“.

Jelentkezni kell a főgimnáziumi igazgatónál okmányaik és 10 K 
beküldése mellett 1912. évi augusztus hó 20-ig. Ugyanezen határidőig 
fogadom el a pótló érettségi vizsgálatra jelentkezőket is, akik a közép
iskola mind a 8  osztályáról szóló bizonyítványukat, keresztleveliiket és 
születési bizonyítványukat is mellékelni kötelesek. — Egyidejűleg történik 
a vizsgálati dij 20 K és bélyegre külön 1 K befizetése. A pótló — 
egész — érettségi vizsgálatra jelentkezők Írásbeli érettségi vizsgálatot 
tesznek: szeptember hó 5. 6 . 7. napjain. A vizsgálat kezdete reggeli 
7 óra.

A szeptember 8 -án délután 5 órakor tartandó elöértekezlet határoz 
afelett, hogy az írásbeliek alapján kik bocsáttatnak a szóbeli vizsgálatra. 
Ezt ugyan azon napon a megtartott értekezlet után jelentjük ki a vizs
gálandók előtt.

Szóbeli pótló- és javító érettségi vizsgálat kezdete szeptember 
hó 9-én hétfőn, reggeli 8  órákor.

Minden további felvilágosítással szívesen szolgál az igazgató.
4. Az egyes osztályokba való fölvételre mindig az előző osztály 

sikeres elvégzéséről szóló bizonyítvány jogosít.
Az V. osztályba belépő tanúló szülője vagy gyámja köteles előze

tesen bejelenteni, hogy fia, illetve gyámoltja a görög nyelvet fogja-e 
tanúlni, vagy a görögpótló tanfolyamba kívánja őt felvétetni. Aki évköz
ben egyik tanfolyamból a másikba kíván átmenni, az a jelentkezés 
időpontjáig a másik oldalon elvégzett tananyagból teendő sikeres vizs
gálat után vehető csak át. A vizsgálat díja előzetesen fizetendő 10 
korona.

5. Javító vizsgálatok. Oly tanúlóknak, kik egy kötelező tantárgy
ból kaptak elégtelen érdemjegyet és akiket a tanári testület képeseknek 
tart arra, hogy a szünidő alatt önszorgalmukból pótolhatják mulasztá
sukat, megadja a jogot, hogy a jövő iskolai év kezdetén, ez évben 
szeptember 1—2-án tehessenek javító vizsgálatot. Ezen javító vizsgálat, 
ha a tanúló a kitűzött időben jelenik meg, díjtalan; különben nem.

Azok a tanúlók, akik két kötelező tantárgyból kaptak elégtelen 
érdemjegyet, az igazgató útján csak fontos okok mellett folyamodhatnak 
javító vizsgálatra való engedélyért inéltóságos és főtisztelendő Geduly 
Henrik püspök úrhoz Nyíregyházán. E tárgyú folyamodások bezárólag 
július hó első napjáig az intézet igazgatójához nyújtandók be. Másodikán 
túl a kérvényeket figyelembe nem vehetem.

6 . Iskolai fizetések. A fölvételnél minden tanúló 4 korona fölvételi 
díjat fizet, mely alól senki sem menthető fel. Fizet továbbá minden

7*
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nyilvános tanúló a gimn. alapra 2  koronát, az országos nyugdíj-alapra 
6  koronát, egészségügyi illeték címén 2  koronát és 1 koronát ifjúsági 
könyvtárra. E díjakon felül a ref. és izr. tanúlók 6 — 6  korona vallás
tanítási díjat fizetnek. Ezek fele is előre fizetendő.

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

Azon tanúlók, akik tandíjelengedésre igényt tarthatnak, tandíj- 
mentességüket kérelmező folyamodványaikat kellően fölszerelve, a főgim
názium kormányzó tanácsához címezve augusztus hó 20-ig a főgimná
zium igazgatójához nyújtsák be. Ajánlom, hogy csakis szegény (árva) 
és jeles vagy legalább jó  előmenetelü tanúlok folyamodjanak. Később 
beadott folyamodásokat tekintetbe nem veszünk. Első osztályba lépő 
tanúló tandíjelengedésre igényt csak figyelemreméltó kivételes esetben 
tarthat.

Magántanulók a gimnáziumi alapra felvételi díj címén 32 koronát, 
a nyugdíj-alapra 6  koronát fizetnek, továbbá egészségügyi illeték címén 
2 koronát és 1 koronát könyvtárra. A 41 korona a beiratüs alkalmával 
előre fizetendő. A vizsgálat díja 80 korona, legkésőbb a vizsgálat napján 
esedékes. A magántanúlók ezenfelül vallásiam vizsgálati díjat is fizetnek 
és pedig a keresztyén tanúlók 6— 6 koronát, az izraeliták 1 0  koronát; 
ennek fele az izr. hitközség pénztárát illeti.

7. A tápintézetbe ezentúl csak folyamodvány alapján vétetnek fel 
az ifjak; ez a tanács határozata, amennyiben minden egyes tanúiéért^ 
még ha a teljes díjat fizeti is, az intézet pénztára évenként 60—60 
koronát fizet a tápintézetet ellátónak. A folyamodványokat a tek. Kor
mányzó Tanácshoz kell intézni és az igazgatónál mindenkor augusztus 
hó 20-ig benyújtani, mert később érkező kérvények figyelembe nem 
vétetnek. Mindenkor melléklendő az előző évi bizonyítvány is.

A tápintézet szeptember elején nyilik meg. A tápintézetbe vallás
felekezeti különbség nélkül vesszük fel a tanúlókat.

A tisztességes ebéd és vacsora díja egész évre 140, azaz egyszáz
negyven korona, mely összeget a tanúló két részben előre tartozik 
befizetni a felügyelő tanárnál (eforus).

A tápíntézetbe való belépés egész évre történik. Az első félévi 
illeték szeptember elején, a második félévi pedig február hó 5-ig fize
tendő. Havi előleges fizetéseket csakis kivételesen fogad el az eforus; 
visszafizetésre kilépés esetén senki sem tarthat igényt.

8 . Lakás és ellátásra senki sem fogadhat fel tanúlókat az igazgató, 
illetőleg az osztályfő előzetes tudta és beleegyezése nélkül. Ezt az intéz
kedést szigorúan fogjuk keresztül vinni, — erre késztet bennünket a 
tapasztalat.



— 101

9. Jóakaratu figyelmeztetés. Szórványosan a múltban is megtörtént, 
hogy egyes hitelezők a tanúlók bizonyítványainak visszatartásáért for
dultak hozzám, ezúton remélvén követeléseik megtérítését; e folyó tan
évben már gyakran terheltek családok, hitelezők panaszaikkal! Tudjuk, 
hogy sok ifjú könnyelműen vásárol és nem fizet. Mindenkit figyel
meztetek, hogy kizárólag a szülők beleegyezésével adjanak 
árukat a kiskorú tanulónak hitelbe, mert én az ifjak bizonyít
ványait a tanév végén visszatartani külső adósságok miatt nem 
fogom. Egyedül a szállás- és ellátásért tartozó tanúlók ellen 
fogadok el panaszokat, ha t. i. a tanúló a mi beleegyezésünkkel 
nyert lakást és ellátást az illetőknél.

9. A jövő iskolai évben intézetünk a francia és angol nyelvből 
tanfolyamokat nyit; a kezdőket mindkét nyelvből dr. Popini Albert, a 
haladókat dr. Pröhle Vilmos fogja tanítani heti 2—2 órában.

10. Osztályfőnökök az 1912—13. tanévben:
I. osztály főnöke: Dr. Popini Albert.

II. Varga László.
III. Dr. Vietórisz József.
IV. » Dr. Radó Endre.
V. Dr. Leffler Béla.

VI. M Eltscher Simon.
VII. Szalay Sándor.

VIII. r> Zimmermann Rezső.
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Statisztikai adatok.
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b) A vizsgálatot tett nyilvános és magántanulók 
szülei polgári állásra n ézve:

c) A vizsgálatot tett nyilvános és magán
tanulók életkora 1911. december 31-én:
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cl) A tanulók illetősége, egészségi állapota, magaviseleté, m ulasztása; a fegyelmi esetek száma.
Segélyezések, jutalmazások.
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e) A tanulásban tett előm enetelről:
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XVI.

A főgimnáziumban 1912— 13. tanévben 
használandó tankönyvek hivatalos jegyzéke.

Minden könyvnek legújabb k iadása használandó.

(A *-gal jelzettek segédkönyvek. Nyelvtanok, régiségtan és irodalomtör
ténet az összes osztályokon mindvégig megtartandók. A meglevő szó

tárak továbbra is használhatók.)

I. osztály. K o r o n a M in . c n g .  s z á m a

Vallástan. Bereczky : Bibliaismertetés ... 1 - 2 0

Adorján : Luther kis kátéja ... — • 2 0

Ref. Farkas: Az ó- és újszövet
ségi kijelentése ..................... 1-60

Rk. Egri: Kis katekizmus —•40
Izr. Mandl: Bibliai történet ... 1 - 2 0

Füredi: Imakönyv................... —•90
Magyar nyelv. Balassa: Magyar nyelvt. I. r. 1 - 2 0 17052—1912.

G óbi: Magyar olv.-könyv I. r. 1-80 2403—1900.
Latin nyelv. Geréb—Morvay: Kis latin nyelv

könyv ..................................... 2 —
Nyelvtani függelék a kis latin

nyelvkönyvhöz ..................... —•50
Földrajz. Scholtz—Schürger: Földrajz I.

füzet ..................................... 1-60 4466— 1889.
Kogutowicz : Iskolai atlasz ... 2 - 20572—1898.
*Schneider: Képes atlasz 3 —

Természetrajz. Paszlavszky József I. r. ?'60 93898—1911.
Matematika. Arany—Szíjártó—Dietz : Szám

tan I. r..................................... 1 — 111795—1909.
Rajz. geometria. Huszka: Rajzoló geometria I. r. 2 — 135547—1911.
Szépírás. Vajda: Szépírási minták —•80 19406— 1888.



Vallástan.

Magyar nyelv. 

Latin nyelv.

Földrajz.

Természetrajz.
Matematika.

Rajz. geometria. 
Szépírás.

Vallástan.

Magyar nyelv. 

Latin nyelv.

— 107 —

II. osztály. K o r o n a M i n  . e n g . s z á m a :

Bereczky: Bibliaismertetés ... 1 - 2 0

Adorján: Luther kis kátéja ... — • 2 0

Ref. Farkas : Az ó- és újszövet
ségi kijelentés ... ........... 1-70

Rk. Dr. Pokorny: Ó- és új-
szövetségi bibliai történetek 1 - 2 0

Izr. Mandl: Bibliai történetek 1 - 2 0

Füredi: Im akönyv................... —■90
Balassa: Magyar nyelvtan II. r. —•80 118189—1911.
G óbi: Magyar olv.-könyv II. r. 1-40 5078— 1900.
Geréb—Morvay: Kis latin nyelv

könyv .................................... 2 '—
Nyelvtani függelék a Kis latin

nyelvkönyvhöz ................... —•50
Scholtz—Schürger: Földrajz II.

füzet .................................... 2-50 115677- 1911.
Kogutowicz: Atlasz ........... 2 — 2 0 5 7 2 - 1898.
*Schneider: Képes atlasz 3 —
Paszlavszky József: II. r. 2-60 42546— 1909.
Arany—Szíjártó : Számtan II.

és III. r................................... 1 — 4 9 8 0 5 - 1911.
Huszka: Rajzoló geometria 11. r. L— 52776—1909.
Vajda: Szépírási minták —•80 19406- 1888.

III. osztály.

Bereczky: A kér. egyház rövid
története ............................ —•80

Adorján : Luther kis kátéja ... - • 2 0

Ref. Barla: Kér. h ittan ...........
Rk. Dr. Pokornyi: Újszövet

ségi bibliai tört. és az egri

—•80

kis katekizmus ................... 1 - 2 0

Izr. Füredi: Imakönyv ........... —•90
Mandl: Zsidók története 
Balassa: Rendszeres magyar

1-60

nyelvtan ............................
Góbi Imre: Magyar olvasó

2-50 140342—1911

könyv III. r........................... .
Hittrich : Latin mondattan a III.

? 3861 — 1901

osztály szám ára...................
Dr. Fodor Gyula és Kurtz Sán-

1-40 143079—1911
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Német nyelv.

Történet.

Földrajz.

Matematika. 
Rajz. geometria.

Vallástan.

Magyar nyelv. 

Latin nyelv.

Német nyelv.

dór: Latin olvasmányok a 
III—IV. osztály számára ... 3'20 

Fodor—Roseth : Stílusgyakor
latok a III. osztály számára 0'70 

Heinrich—Bleyer—Kari: Német
olvasókönyv I. r.....................  2'40

Hauser R. Sándor: A német
helyesírás alapelvei ............ 1 —

Tipray—Schuber: Német—ma
gyar sz ó tá r .............................  2 ’—
Magyar—német szótár ... 2 '—

Baróti—Csánki: Magyarország
története I. r............................  L50

Scholtz—Schürger : Földrajz II.
kötet .....................................  250

Kogutovicz: Atlasz ............ 2 —
Arany—Szíjártó: II., III. r. ... L50
Huszka: Rajzoló geometria III. 

rész .....................................  1 - 2 0

IV. osztály.

Ev. Újszövetség .................... —'30
Bereczky: Hit- és erkölcstan 1'— 
Ref. S. Szabó : Kér. erkölcstan 1 '20 
Rk. Pokorny: Szertartástan és 

az egri kis katekizmus ... P53
Izr. Füredi: Imakönyv ............—'90
M andl: Zsidók története ... 1 '60

Korona

Góbi: Stilisztika és verstan ... 2'40
Lehr: Arany Toldija (J. i. 12.) 2'— 
Hittrich Ödön : Latin mondattan 1 '40 
Dr. Fodor Gyula és dr. Kurtz 

Sándor: Latin olvasmányok 
a III. és IV. oszt. számára 3'20 

Kempf—Csengeri—Cserép: La
tin stílusgyakorlatok II. rész 1'40 

Heinrich—Bleyer—Szabó : Né
met olvasókönyv II. r. ... 2'40

*Tipray—Schuber: Magyar—
német szótár ..................... 2 '—
Német—magyar szótár ... 2'—

Min. eng. száma:

157808— 1911.

158875— 1911.

103774— 1907.

3954— 1903. e.

4073— 1899. e 
1259— 1901. e,

7284— 1907.

115677— 1911.
20572— 1898.
49805— 1911.

144457— 1911.

19595— 1912.
51922— 1892.

143079— 1911.

157808-1911.

148287— 1911.

102133— 1908.

1259— 1901. e. 
4073— 1899. e.
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Történet. Baróti—Csánki: Magyarország
története II. r..........................  2•— 60143— 1909.

Természetrajz. Szterényi: Növénytan ...........  3 '— 24363—1912.
Matematika. Arany—Szíjártó: Algebra I. r. 2'40 3403—1903. e.
Rajz. geometria. Huszka: Rajzoló geometria IV.

rész ....................................— 144457—1911.

V. osztály.

Korona Min. eng. száma

Vallástan.

Magyar nyelv. 
Latin nyelv.

Görög nyelv.

Görögpótló.

Ev. változik ............................
Batizfalvy—Bereczky: Biblia is

mertetés ............................
Ref. S. Szabó: A kér. egyház

története I...............................
Rk. Matuszka: Kér. kath. val

lástan ....................................
Izr. Füredi: Imakönyv ...........
Dr. Fényes Mór: A zsidók tör

ténete II. r. ....................
Góbi: Retorika VI. kiadás ... 
Zsámboki: Ciceronis de imperio 

Cn. Pompeii oratio (J. i. 27.) 
Kapossy : Ciceronis pro Archia 

poeta oratio (J. i. 61.) 
Csengery: Szemelvények Ovi

dius műveiből ....................
Köpesdy—Cserép : Stílusgya

korlatok az V. oszt. számára 
Cserép: Római régiségek 
Burián : Latin—magyar szótár

kötve ....................................
Magyar—latin szótár kötve ... 
Kempf: Szemelvények az Odys-

seiából (J. i. 53.) ...........
Cserép József: Homerosi görög

nyelvtan ............................
Tones: Szemelv. magyarklasz- 

szikusokból (J. i. 22.)
Kempf: Homeros Odysseája ...

„ Homeros Iliasa 
G eréb: Szemelvények Herodo- 

tosból (J. i. 75.) ...........

1-60

1-50

1-60
—■90

1-20
3-80 4201 — 1912.

1-— 111665—1911.

—•60 131501 — 1907.

2 '— 1538—1912.

2 '— 7533— 1908.
3-20 139780— 1911.

—•9 4530—1901. e.
—■9 5076-1898.

2-40 161778—1911.

3-50 508—1901. e.

2  — 519—1903. e.
3-60 5273— 1905. e.
3-20 148463—1911.

1-50 145913—1911.
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Német nyelv.

Történet.

Természetrajz.
Matematika.

Vallástan.

Magyar nyelv.

Latin nyelv.

Görög nyelv.

Görögpótló.

Hirn—Paulay : Német olv. az
V. o. számára ..................... 2'40 109289— 1906.

Typray—Schuber: Magyar és
német szótár vászonkötésben 4 -— |. a. jy. osztályt.

Mika Sándor: Világtörténet ... 2’60 61737__1909.
Kogutowicz: Történelmi isko

lai atlasz 1 ...............................  2  — 2604— 1897.
Szterényi: Állattan..................... 4 -— 143081 1911.
Arany—Szíjártó: Algebra 1. r. 2 40 3403— 1903. e
Ábel: Mértan I. r.............  ... 3 — 90386— 1911.

Korona Mirt. eng. száma:

VI. osztály.
Ev. változik .............................
Ref. S. Szabó: A kér. egyház

története II. r...........................
Rk. Dr. Titz : Erkölcstan 
Izr. Dr. Bernstein B éla : Mózes

V. könyve .............................
Dr. Fényes M ór: A zsidók tör

ténete II. r................................
G óbi: Poétika .....................
*Endrődi: A magyar költészet

kincsesháza .....................
Kalmár: Livii ab arbe condita 

libri XXI—XXII. (J. i. 48*) 
W irth: Szemelvény Vergilius

Aeneiséből .............................
Szabó—Kálmán—Wirth: Stílus

gyakorlatok .............................
Cserép: Római régiségek VI.

kiadás .............................
Burián : Magyar és latin szótár

kötve ......................................
Kempf: Szemelvények az Odys-

seiából (J. i. 53.) ............
Cserép : Homerosi görög nyelvt. 
Dr. Vietórisz: Herodotos-sze-

melvény (J. i. 8 8 .) ............
Badics: Magyar irodalmi olvas

mányok II. r............................
Sarudy: Lyrai anthologia (J. 

i. 7 4 . ) ......................................

1-60
L60

—•80

L20
3-— 3316— 1898.

10-—

3-20 12930— 1912. 

3-20 3279— 1904. e.

L20 105990— 1906.

3'20 139780— 1911.

9'— Lásd az V. oszt.

2- 40 161778— 1911.
3- 50 508— 1911.

L50 3690— 1904. e.

L80 144322— 1911.

2-50 2328—1901. e.
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Korona

Sophokles Elektrája, ford. Csiky 
Gergely, magyarázza Losonczi 
Lajos (J. i. 5 2 . ) .................... 1 - 2 0

Német nyelv. Német retorikai és poétikai ol
vasókönyv a gimn. V. és VI. 
osztály számára. Hirn-Paulay 3 —

Tipray-Schuber: Magyar és né
met szótár. Vászonkötés ... 4 —

Történet. Mika Sándor: Világtörténet II.
r. Középkor, újkor ........... 2  60

Kogutowicz: Történelmi iskolai 
atlasz .................................... 4-80

Természetrajz. Reichenlialler Kálmán : Chémia
és mineralogia .................... 2 T. 0

Matematika. Arany—Szíjártó : Algebra II. r. 3-20
Lutter: Szorszámok bekötve ... 2-40
Ábel: Mértan 1. r...................... 3 —

VII. osztály.

Vallástan. Ev. Változik ............................ L60
Újszövetség ............................ —■30
Ref. Erdős: Keresztény hittan 
Rk. Aubermann: Egyháztörté

L60

nelem .................................... 1 - 2 0

Vogel: Hit- és erkölcstan 
Izr. Dr. Bernstein Béla, Mózes

2-60

V. könyve ............................ —•80
Magyar nyelv. Váczi: A magyar irodalom tör

ténete I. r................................ 4-80
*Endrődy: A magyar költészet

kincsesháza............................ 1 0 -—
Latin nyelv. Hittrich : Sallustius Bellum Iu-

gurthinum (J. i. 5 1 .) ...........
Köpesdi: Ciceronis orat. Catili

1-40

nariae (J. írók 18. sz.) 
Cserép: Szemelvény Vergilius

1 - 2 0

Aeneiséből (J. i. 5 7 .) ........... 2  —
Cserép: Római régiségek 3-20

Görög nyelv. Kempf: Szemelvények Homeros
Iliasából (J. i. 59.) ........... 2-80

3329-1895.

3306—1904.

Lásd a IV. oszt

146457—1911.

2604—1897.

58411 — 1912. 
3158—1905. 

24284—1892. 
90386—1911.

Min. eng. száma:

2281 — 1902. e.

113684-1911.

159605—1911.

136288—1911.
139780—1911.

161779—1911.



Korona Min. eng. száma:

Görögpótló.

Német nyelv.

Történet.

Természettan.
Matematika.

Vallástan.

Magyar nyelv.

Geréb: Görög prózai olvas-
mányok .............................

Finánczy—Jebb : A görög irod.
3-60 144059— 1908.

története ............................. L80
*Mahaffy : Ó-görög élet 
Lévay—V ida: Görög-—magyar

1 - 2 0

szótár .....................................
Badics: Magyar irod. olvas

4 '— 12053— 1888.

mányok III. r..........................
Finánczy—Jebb : A görög irod.

3-60 139261 — 1911.

története .............................
Hegedűs István : Thukydides

1-80

szem elvény.............................
Schuster: A német irod. tört.

3 '—

tankönyv I. r...........................
Lessing : Minna von Barnhelm

2-40 59171 — 1908.

(J. i- 32.) ............................. —•70 360— 1912.
Tipray—Schuber: Magyar- - 

német szótár. Vászonkötés 4 '— Lásd a IV. oszt.
Varga Ottó: Világtörténet III. 

r. Újkor ............................. 2 '— 3869— 1903. e.
Kogutowitz: Történelmi iskolai 

atlasz ..................................... 2-40 2604— 1897.
Kogutowitz: Földrajzi atlasz 2 ’— 20572— 1898.
Dr. Kovács Zoltán: Fizika ... 4-80 89777— 1910.
Arany—Szíjártó: Algebra II. ... 3-20 3158— 1905.
Lutter: Szorszámok. Kötve ... 2-40 24284— 1892.
Ábel: Mértan II. r................... . 3 — 2544— 1904. e.

VIII. osztály.

Ev. Változik .............................
Ref. Farkas : Magyar prot. egy

ház története ..................... L60
Rk. Uhlárik: Apologétika ... L80
Vogel: Hit- és erkölcstan ... 2'60
izr. Füredi: Imakönyv ............—'90
G óbi: Magyar irodalomtörténet

II. k..........................................  3 '—
*Endrődy: A magyar költészet 

kincsesháza .................... 1 0 ’—
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Latin nyelv.

Görög nyelv.

Görögpótló.

Német nyelv.

Történet.

Természettan.
Matematika.

P h ilo s  p r o d a e d e u tik a .

Dávid—Pozder: Szemelvények
Korona Min. eng. száma:

Tacitus műveiből ...........
Cserép: Szemelvények Horatius

2-40 413—1901. e.

költeményeiből (J. i. 70.) ... 
Leffler Sámuel: A római iroda

2-60 2877—1901.

lom története .................... 2-40 3022—1902. e
Burián : Magyar és latin szótár 
Simon: Platon szemelvények

9‘— Lásd az V. oszt.

(J. i- 63.)
Jebb—Fináczy: A görög iroda

2 — 140693—1911.

lom története ....................
Csenged J . : Sophokles Antino-

1-80

géja .....................................
Lévay—Vida: Görög—magyar

2-80 71930— 1908.

szótár .....................................
Alexander Bernát: Platon és

4 — 12053—1888.

Aristoteles ............................
Zsámbok'i Gyula: A görög mű

vészet kiválóbb alkotásainak

3 — 136289—1911.

ismertetése ............................
Miklós Ferenc: Német iroda

2 — 140692— 1911.

lomtörténet vázlata ...........
Heinrich: Schillers Wilhelm

4 — 133448— 1911.

Tell (J. i. 21.) ....................
Tipray—Schuber: Magyar és

1-20 1522— 1904.

német szótár vászonkötésben 
Kiss Lajos: A magyarok ok

nyomozó története a Vili.

4 '— Lásd a IV. oszt.

osztály szám ára .................... 4 —
Dr. Kovács Zoltán: Fizika ... 4-80 89777— 1910.
Arany—Szíjártó : Algebra II. ... 3-20 3158— 1905.
Lutter: Szorszámok kötve 2-40 24284—1892.
Ábel: Mértan II......................... 3 - 2544— 1904. e
Szitnyai: Lélektan és logika ... 2‘— 132342— 1911.
*Mahaffy: Ó-görög élet. Kötve 3-20

8
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