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I.

Főgimnáziumi tanács.

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

Tagjai: a) hivatalból: Balla Jenő, Nyíregyháza város pénzügyi 
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-tanitó;
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 b izottság. Elnöke: a főgimnázium felügyelője; elő

adója : az igazgató; választott tagjai: Bogár Lajos, Martinyi József, 
Májerszky Béla, Somogyi Gyula.
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Tanárok.
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l Leffler Sámuel,
igazgató. 39 1874 Latin nyelv VII. 5

2
Adorján Ferenc,

r. vallástanár, az ev. ifj. 
gyámintézet elnöke.

18 1898
Ág. h. evang. vallástan 

I—VIII.
Exhortatio 2 óra.

18

3
Eltscher Simon,

r. tanár, a VI. o. főnöke, 
fizikai szertár őre, a fil

léregylet vezetője.
26 1887

Mennyiségtan II., IV., VI., 
VIII.

Fizika VIII.
17

4 Kozák István,
r. tanár, a rajzszcrtár őre. 12 1901

Görögpótló rajz V VIII. 
Rajzoló geometria I—IV. 
Szépírás 1 11.

20

5 Dr. Leffler Béla,
r. tanár, az V. o. főnöke 4 1909 Magyar nyelv V—VI 

Német nyelv IV., V., VII. 18

6
Moravszky Ferenc,

r. tanár, a tanári könyv
tár őre, tápintézeti fel

ügyelő.
25 1888

Latin nyelv VI.
Görög nyelv V., Vili. 
Görögpótló magyar VI.

17

7 Dr. Popini Albert,
r. tanár, az I o. főnöke. 26 1899

Magyar nyelv I., VII. 
Latin nyelv í. 
Görögpótló magyar VII.

17

8
Porubszky Pál,

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

31 1887
Magyar nyelv VIII. 
Történelem HL, IV., V.,V1I. 
Földrajz I.

18

9 Dr. Prőhle Vilmos,
r. tanár, egyet. m. tanár. 17 1899

Német nyelv III., VI., VIII. 
Görög nyelv VII. 
Bölcsészet Vili.

18

10

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

és vezetője.

5 1908
Természetrajz 1, It, IV., 

V., VI.
Földrajz II., III.

18
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ll Szalay Sándor,
r. tanár, a VII. o. főnöke. 5 1909

Mennyiségtan 111., V., VI., 
VII.

Fizika VIII.
17

12 Varga József,
r. tornatanár. 4 1909 Torna I VIII. 

Játék I VIII. 16

13
Varga László,

h. tanár, a 11. o. főnöke, 
a gyorsiró-kör vezetője

2 1911 Magyar II., III., IV 
Latin II. 19

14
Dr. Vietórisz József,

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

fogóság jegyzője.
22 1891

Latin nyelv III., V.
Görög nyelv VI. 
Görögpótló magyar VIII.

17

15
Zímmermann Rezső, 

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

12 1901
Latin nyelv IV., VIII 
Történelem V I, VIII. 
Görögpótló magyar Vili.

18

Vallástanárok.

16
Dr. Bartók Jenő,

ref. lelkész, főgimnáziumi 
vallástanár.

23 1903 Ref. vallástan. 10

17

18

Dr. Bernstein Béla,
főrabbi, izr. hitoktató. 4 1909 

szept1
Izr. vallástan V—VI. heti 

2 óra, VII—Vili. heti 
2 óra.

4

Csima Emil,
róni. kath. áldozár és val

lástanár.
7 1907 

ápril 1 R. kath. vallástan I - VIII. 16

19 Friedmann Vilmos,
rabbi, izr. hitoktató. 4 1909 

szept 1
Izr. vallástan 1—11. külön 
heti 2 óra, 111 IV. heti 
2 óra.

6

Énektanitók.

20 Dr. Radó Endre,
főgimnáziumi r. tanár. 3 1910 Műének. Daloskor. 2

21 Zsák Endre,
ág. h. ev. énekvezető. 25

(

1888 
jan. 15 Ev. egyházi ének 1 -  IV. 2

3rvos.

22 Dr. Mikecz Miklós, 3

1 II

1910 Egészségtan Vll Vili. 2
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Szaktárgyai voltak:

23 Chotvács Ágost,
r. tanár. 25 1899 

jul. 27
Német, görög nyelv és 

irodalom.

24
Martinyi József,

igazgató-tanár, a Ferenc 
József-rend lovagja

36 1905 
jan. 1

Magyar nyelv, irodalom 
és történelem.

25
■

Szlaboczky Imre,
r. tanár. 36 , 1938 

szept1 Természetrajz, földrajz.



III.

E l v é g z e t t  t a n a n y a g ,

a) Rendes tan tárgyak .

I. OSZTÁLY.

Osztáljfő: Dr. Popini Albert.

1. V allástan. Hetenként 2 óra. Evangélikus. Ószövetségi élet- és 
jellemképek és tanítások, Bereczky S. hasonló című tankönyve alapján. 
Alkalmi imádságok. Tanár: Adorján Ferenc. — Református. Az újszö
vetségi kijelentés története. Egyházi énekek. Bibliaolvasás. Tankönyv: 
Farkas: Az ó- és újszövetségi kijelentés története. 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 : Biblia-forditás Mózes II. könyvéből 1., III., IV., XV., XVII., 
XX. fejezetei. Imagyakorlat. A zsidó ünnepek méltatása. Zsidó naptár. 
T anár: Friedmann Vilmos.

2. M agyar nyelv. Hetenként 5 óra. Olvasmány: A magyar monda 
és történet, a magyar föld és népe s a görög mondavilág köréből me
ntett 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. T anár: Dr. Popini Albert.

3. Latin nyelv. Hetenként 6 óra. Harminc latin és megfelelő 
magyar olvasmány fordítása és elemzése alapján a fő- és melléknév 
declinatiója, comparatio, numerale, adverbium, praepositio, a sum ige 
és a négy coniugatio activuma. Kéthetenként 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. Földrajzi előismeretek. A magyar 
szent korona országai. Magyarország és társországai tagozódása. A ma-
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gyár Alföldek. A dunántúli Dombosvidék. A magyar Felföldek. Dráva- 
Száva köze. A Karsztvidék és a Magyar-Horvát Tengerpart. Tankönyv: 
Scholtz—Schürger: Földrajz I. rész. Tanár: Porubszky Pál.

5. T erm észetra jz . Hetenként 2 óra. A virág és a termés a növény 
életében. Húsos termések. Házi állatok. A báz 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. Padó Endre.

6. Szám tan. Hetenként 4 óra. A négy alapművelet egész, tizedes 
és törtszámokkal. A számok oszthatósága. Tényezőkre bontás. Közös 
osztó, közös többszörös, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös több
szörös. Mértékek. Időszámítás. A négy alapművelet különnevü számok
kal. Havonként iskolai Írásbeli dolgozat. Tankönyv: Arany—Szíjártó: 
Számtan I. Tanár: Szalay Sándor.

7. Rajzoló m értan . 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. 
Alapműveletek 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. T estgyakorlat. Hetenként 2 óra. I. Rendgyakorlatok: sorakozás, 
allapállás, igazodás, fedezés, arc-, oldalsor képzés, biztos kilépés, meg
állás, menetelés, lépésváltás, fejlődés párokba, szakasz, kettősrendek 
képzése helyből. II. Szabadgyakorlatok: alap, lépő, kilépő, guggoló 
állások. Karlenditések, karlökések. Törzshajlitások. Svéd alapgyakorlatok. 
III. Szergyakorlatok: magas- és távolugrás helyből és rohammal; ugró
zsámoly, mászórudak, lebegőfa, függő-, rézsűt- és vízszintes létra, al. 
gyűrű, al. korlát, al. nyújtó. Tréfás versenyek. Játékdélután a II. osztállyal 
együtt szombaton délután 3—5-ig.

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 ütemfelosztások, 
hangtaláló gyakorlatok. Tanár: Zsák Endre.
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II. OSZTÁLY.

Osztályfő : Varga László.

1. V allástan. Hetenként 2 óra. Evangélikus Jézus élete és tani- 
tása, Bereczky S. hasonló cimü tankönyve alapján. Alkalmi imádságok. 
T anár: Adorján Ferenc. — Református. Úgy, mint az I. osztályban. 
Tanár :Dr. Bartók Jenő. — Rám. kath. Ószöv. bibliai történetek. Tankönyv : 
Pokorny: Ószöv. bibi. történetek. T anár: Csima Emil. — Izr. Jósua, a 
birák, Sámuel és a királyok könyvének története. Tankönyv : Dr. Mandl : 
Hétköznapi imák fordítása. Biblia: Mózes II. könyvéből XII., XIII., XV., 
XVII., XX. T an á r: Friedmann Vilmos.

2. M agyar 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. Kéthetenként iskolai Írásbeli 
dolgozat. Iskolai kézikönyvek: Góbi: Magyar olvasókönyv II. r., 
Balassa: Kis magyar nyelvtan II. r. T anár: Varga László.

3. Latin nyelv. Hetenként 6 óra. Olvasmány : A Kis Latin Nyelv
könyv 34-ik olvasmányától a 72-ík olvasmányig. Nyelvtan : a teljes név
és igeragozás kapcsán a perfectum- és supinum-képzés, a körülirt ige
ragozás, hiányos, rendhagyó és személytelen igék áttekintése. Szóképzés. 
A fontosabb mondattani szabályok. Kéthetenként iskolai Írásbeli dolgozat. 
Iskolai kézikönyvek: Geréb—Morvay : Kis Latin Nyelvkönyv. Nyelvtani 
függelék a Kis Latin Nyelvkönyvhöz. Tanár: Varga László.

4. Fö ldrajz. 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: Dr. Radó Endre.

5. T erm észetra jz . 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. Szám tan. Hetenként 4 óra. Számolási előnyök a szorzás és 
osztás műveleteiben. Számmüveletek korlátolt pontossággal. Kettős tételre 
vonatkozó feladatok megoldása következtetéssel. Százalékszámolás. 
Nyereség-veszteség, súlyra vonatkozó, lerovat- és alkuszdij kiszámitás. 
A viszony és arány s alkalmazása kettőstételü feladatoknál. Összetett 
kettőstételre tartozó feladatok megoldása. Havonként iskolai írásbeli dol
gozat. Tankönyv: Arany—Szíjártó D ietz: Számtan. II. rész. Tanár: 
Eltscher Simon.

7. Rajzoló m értan . Hetenként 3 óra. Stereometria. Szögletes 
testek. A kocka. Sik. Pont és vonalak a síkon, 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 
síkmetszetei. A testek szimmetriája, hasonlósága és összeillősége. A 
testek axonometrikus ábrázolása. A testek modelljeinek készítése. Felszin- 
és köbtartalom-számitás. Rajzok készítése a tananyaggal kapcsolatban. 
Tankönyv: Huszka József: Rajzoló geometria II. r. Tanár: Kozák István.

8. Szépírás. Hetenként 1 óra. Magyar és német nagy és kis 
betűk. Folyóirás, felváltva magyar és német. T anár: Kozák István.

9. T estgyakorlás. Hetenként 2 óra. Mint az I. osztályban.

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

III. OSZTÁLY.

Osztályfő: Dr. Vietórisz József.

1. V allástan. Hetenként 2 óra. Evangélikus. A keresztyén egyház 
története, különös tekintettel a reformáció korái a s a hazai prot. egyház 
kifejlődésére, szervezetére és intézményeire. Tankönyv: Bereczky S . : 
Kér. egyháztörténet. T anár: Adorján Ferenc. — Református. Kér. hittan. 
Tankönyv: Barla : Kér. hittan, Debreczen. T anár: Dr. Bartók Jenő. — 
Rám. kath. Újszöv. bibliai történetek. Tankönyv: Pokorny: Újszöv. 
bibliai történetek. Tanár: Csima Emil. Izr. A zsidók története a babi
lóniai fogságban. A II. templom építése. Ezra és Nechemia. Asynhedrion 
A zsidók a macedóni uralom alatt. A Makkabeusok. A zsidók önálló 
fejedelmeik a att. Jeruzsálem ostroma. A babilóniai főiskolák és ezek 
munkássága. Tankönyv : Dr. M andl: Újholdi imák fordítása és a szom
batiak ismétlése. Ima és ünnep-rend. T anár: Friedmann Vilmos.

2. M agyar nyelv. Hetenként 4 óra. A magyar nyelvtan rend
szeres, összefoglaló áttekintése. A magyar nyelv hangjai; a szók fajai; 
a szók jelentése, és a szóalkotás; a szóragozás. A mondat faja i; a
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mondatrészek; az összetett mondat. Olvasmányul leírások, elbeszélések, 
képek a magyar történetből s a görög világból szolgáltak. Költemények 
könyv nélkül tanulása s tartalmi ismertetése. Havonként két iskolai 
dolgozat. Tankönyv: Balassa : Rendszeres magyar nyelvtan. Góbi: Ma
gyar olvasókönyv. Ili. r. Tanár: Varga László.

3. Latin nyelv. Hetenként 6 óra. Prózai olvasmány: Cornelius 
Neposból: Miltiades, Themistocles, Aristides, Thrasybulus, Agesilaus, 
Atticus szemelvényesen ; Liviusból: Brutus, Tarquinius Collatinus, Mene
nius Agrippa cursive. Költői olvasmány: Phaedrusból 24 mese, túlnyomó 
részben könyv nélkül is. A három iró életrajza. — Nyelvtan: Az alaktan 
ismétlése után az egyszerű mondat és részei, az esetek, igeidők és 
módok használata, kérdő mondatok, megfelelő stílusgyakorlatok alapján. 
— Kéthetenként iskolai írásbeli dolgozat. — Tankönyvek : Fodor Kurtz : 
Latin olvasmányok a III—IV. osztály szám ára; Hitírich : Latin nyelvtan,
II. r ; Fodor—Roseth : Stílusgyakorlatok. — Tanár: Dr. Vietórisz József.

4. N ém et nyelv. Hetenként 4 óra. Az irás, olvasás begyakorlása. 
A német alaktan főbb vonásaiban: a névelők, főnevek, melléknevek, 
névmások és igék ragozása. Könnyebb prózai és verses szövegek fordí
tása és elemzése. Az utóbbiak könyvnélkül is. Havonként két Írásbeli 
iskolai dolgozat. Tankönyv: Heinrich—Bleyer—Kari : Német Olvasó
könyv I. r. T anár: Dr. Pröhle Vilmos.

5. F ö ld ra jz . Hetenként 2 óra. Amerika és Ausztrália. Sarkföldek. 
Földrétegek és óceánok. Körrajz és domborzati viszonyok. A víz körútja. 
Jégárak. Tűzhányók és földrengések. Elektromosság és mágnesség. 
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, vándorlásai és a honfoglalás. A fejedelmek 
kora. Az Árpád-házból és vegyes házakból származott királyok kora, 
figyelemmel a müveltségtörténeti adatokra. Tankönyv : Baróti—Csánki : 
Magyarország története 1. k. Tanár: Porabszky Pál.

7. Szám tan. Hetenkint 3 óra. Az összetett hármasszabályhoz 
tartozó feladatok megfejtése a következtetés különböző módjaival. Ka
matszámítás évekre, hónapokra és napokra. Értékpapírok adásvétele. 
Váltóleszámítolás. Egyszerű és összetett arányos osztás. Középértékek. 
Vegyítés- és láncszabály. Arany és ezüst tárgyak és pénzek értékszá- 
mitása. Kamatos-kamat. Havonként iskolai Írásbeli dolgozat Tankönyv : 
Arany Szíjártó: Számtan II. r. T anár: Szalay Sándor.
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8. Rajzoló m értan . Hetenként 2 óra. Planimetriai konstrukciók. 
Pont és vonal. A mértani hely. A négy alapművelet távolságokkal. Ten
gely-szimmetria. Központos szimmetria. Szögek. A négy alapművelet 
szögekkel. A háromszögek, négyszögek és sokszögek tulajdonságai és 
szerkesztése alkotó részeikből. Arányosság és hasonlóság. Másolás egybe
vágóság és hasonlóság alapján Koordináta-rendszer. Sik idomok átala
kítása. Geometriai rajzok készítése a tananyaggal kapcsolatban. Szabad
kézi rajz. Kézűgyesitő gyakorlatok. Körök, ellipszisek, csigavonalak. 
Levél és ékitményformák, természetes levelek. Ecsetgyakorlatok. Emlé
kezet után való rajzolás, egyszerű sikdiszitmenyek tervezése. Tankönyv 
a rajzoló geometriához: Huszka József: Rajzoló geometria. III. r. 
Tanár: Kozák István.

9. T estgyakorlás. Heti 2 óra. I. Rendgyakorlatok: Fejlődés hár
mas, négyes sorokba arc- és oldalsorból, keííősrendek képzése helyben 
és menetközben, húzódás, kanyarodás. II. Szabadgyakorlatok : terpesz-, 
védő-, támadó- és guggolóállás, karlendités, karlökés, karütés, törzs- 
forditás. III. Szergyakorlatok: a bak kivételével az összes szereken mint 
osztály-tornázás. Kitartó futás 3 —5 percig. Játékok: hosszúméta, kör-, 
rejtőróka, csalogató, közepes, football. Játékdélután a IV. osztállyal 
szerdán d. u. 3 - 5-ig. Tanította: Varga József.

10. Ének. Hetenként 1 óra. Az összes használatban lévő egyhangú 
egyházi dallamok gyakorlása az ág. h. ev. tanulókkal. Zeneelmélet: 
ismétlő jelek, meghosszabbítás, kötőjel, alakitó jelek, a különböző elő
jegyzés, előadási 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. T anár: Zsák Endre.

IV. OSZTÁLY.

Osztályfő: Dr. Radó Endre.

1. V allástan. Hetenként 2 óra. Evangélikus. Keresztyén hittan és 
erkölcstan, Bereczky S. tankönyve nyomán. A választó-tanok ismer
tetése. T anár: Adorján Ferenc. — Református. Kér. Erkölcstan. Kézi
könyv : S. Szabó: Kér. Erkölcstan. Debreczen. T anár: Dr. Bartók Jenő. 
— Róni. kath. Szt. idők, helyekés cselekmények. Tankönyv: Pokorny: 
Róm kath. egyházi szertartástan. T anár: Csima Emil. — Izr. A zsidók 
az európai országokban. A karaiták. A kazárok áttérése. Salamon ben 
Izsák, Salamon ben Gabiről, Juda Halevi, Mózes Maimonidesz és Mózes 
Mendelsohn élete és jellemrajza. A zsidók egyen jogosítása hazánkban és 
Európa többi országaiban. Az ünnepi imák fordítása. Tanár: Friedmann 
Vilmos.
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2. M agyar 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: Góbi : Stilisztika és Lehr: Arany 
Toldi-ja. Tanár : Varga László.

3. Latin nyelv. Heti 6 óra. Prózai olvasmány: Caesar galliai 
hadjáratából Gallia leírása, a gallok és germánok politikai, társadalmi 
és vallási viszonyai, Vercingetorix fölkelése. Költői olvasmány: Ovidius- 
ból: A világ teremtése, Deucalion és Pyrrha, Daedalus és Icarus, Phi
lemon és Baucis. Mondattan : Az összetett mondat, prozódia, verstan, 
trópusok, figurák, római naptár, római mértékek. Havonként két Írásbeli 
iskolai dolgozat. Tankönyvek: Fodor—Kurtz: Latin olvasmányok; 
Hittrich: Latin mondattan. T anár: Zimmermann Rezső.

4. Ném et nyelv. Hetenként 3 óra. Egyszerűbb tárgykörből vett 
beszédgyakorlatok. Ezek alapján az alaktan kiegészítése. A német szó
rend főszabályai. Kisebb prózai és költői olvasmányok; költemények 
emlékelése. Havonként két írásbeli dolgozat. Tankönyv : Heinrich Bleyer 
Kari : Német olvasókönyv 2-ik rész. T anár: Dr. Leffler Béla

5. T örténelem . Hetenként 3 óra. Magyarország története a
Habsburg-házi királyok idején 1526 1867. A mai Magyarország és az
osztrák tartományok földrajzi áttekintése. Tankönyv: Baráti -  Csánki: 
Magyarország története II. k. T anár: Porubszky Pál.

6. M ennyiségtan. Hetenként 3 óra. Bevezetés az algebrába. Alap
műveletek algebrai egész és törtszámokkal. A számok oszthatósága. 
Közös osztó és közös többszörös. Legnagyobb közös osztó, legkisebb 
közös többszörös. Különleges alakú szorzatok. Két és többtaguak 
négyzete és köbe. Mértani haladvány. Elsőfokú egy ismeretlennel biró 
egyenlőség megoldása. Szóbeli egyenlőségek. Havonként írásbeli iskolai 
dolgozat. Tankönyv: Arany—Szíjártó: Algebra I. rész. Tanár: Eltscher 
Simon.

1. 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 fogalma; 
pont, egyenes, síkidomok és egyszerűbb szögletes és gömbölyű testek 
vetülete egy és két képsikon. Rajzok készítése, kapcsolatban a végzett 
tananyaggal. — Szabadkézi rajz. Szemlélet után való rajzolás. Külön
böző síkidomok rajzolása, a kocka különböző helyzetben, hasábok, 
henger s ezen testek alakjához megfelelő használati tárgyak rajzolása,
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Vonalban, majd egyszerű árnyékolással. Tankönyv a rajzoló geomet
riához: Huszka József: Rajzoló geometria. IV. rész. Tanár: Kozák István.

8. T erm észetra jz . Hetenként 3 óra. Egynéhány őszi növény 
leírása. A növények külső morfológiája. Az egyes szervek biológiai 
jelentősége. Chemiai alapismeretek. A növények fiziológiai anatómiája 
Haberland által alkotott 11 rendszer alapján. A növények rendszertana. 
Növénygyüjtés és meghatározás. Tankönyv: Dr. Szterényi Hugó: 
Növénytan. Tanár: Dr. Radó Endre.

9. T estgyakorlás. Heti 2 óra. Úgy, mint a III. osztályban.

10. Ének. Heti 1 óra. Úgy, mint a 111. osztályban.

V. OSZTÁLY.

Osztályfő : Dr. Leffler Béla.

1. V allástan. Hetenként 2 óra. Evangélikus. A keresztyénség meg
alapításának története, Frenyó L. hasonló cimü tankönyve nyomán. 
T anár: Adorján Ferenc. -  Református. A kér. egyház története az 
egyház megalapításától a reformációig. Tankönyv: S. Szabó: Kér. 
egyháztörténet I. Rész. Debreczen. Tanár : Dr. Bartók Jenő. — Izraelita. 
A zsidók története a tál műd befejezésétől az újkorig. Tankönyv : Dr. 
Fényes Mór: A zsidók története. Mózes V. könyve részletének fordítása, 
Dr. Bernstein Béla : Mózes V. könyve. T a n á r: Dr. Bernstein Béla. — 
Rám. kath. Isten léte, lényege, tökéletességei. Szentháromság. A 
teremtés. Megváltás. Megszentelés. A külön és általános ítélet. Tan
könyv : Matuszka : Kér. Kath. Hittan. Tanár : Csima Emil.

2. M agyar nyelv. Hetenként 3 óra. Olvasmányok alapján az Írás
művek szerkezetéről, a meghatározásról, felosztásról, következtetésről 
stb. A prózai írásművek fajairól. A történetirás, értekezés és szónoki 
beszéd elmélete, különös tekintettel jelesebb művelőire. Jellemzőbb 
olvasmányok részletes tárgyalása, azonkívül a kötelező házi olvas
mányok megbeszélése. Havonként egy írásbeli dolgozat. Tankönyv: 
Góbi Imre: Retorika. T anár: Dr. Leffler Béla.

3. Latin nyelv. Hetenként 6 óra. Prózai olvasmány: M. Tullii 
Ciceronis: De imperio Cn. Pompeii oratio ad quirites és Pro A. Licinio 
Archia oratio ad íudices. Költői olvasmány: P. Ovidius Naso müveiből : 
Romulus és Remus kitevése. A Lupercal. Róma alapítása. Remus halála. 
Gabii elfoglalása. A Fabiusok veszte. Újév napja. Janus. Terminalia. 
Quinquatrus maiores. Cerialia. Arion; részben könyv nélkül. Az írók 
életrajza. Nyelvtan-ismétlés. Stílusgyakorlatul kéthetenként iskolai írásbeli
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dolgozat az olvasmány alapján. Régiségek: A római állam alkotmányá
nak fejlődése; a római birodalom lakosai; a római vallás. Tankönyvek: 
Zsámboki és Kapossy: Cicero kiadásai; Csengery: Szemelvények Ovi- 
diusból; Köpesdi— Geréb : Stílusgyakorlatok; Cserép: Római régiségek. 
Tanár : Dr. Vietórisz József.

4. Görög nyelv. Hetenként 5 óra. Költői olvasmány: Homeros 
Odysseiájából : Az istenek gyűlése. (I. ének.) Odysseus és Kalypso. 
Tengeri út (V.) Odysseus és Nausikaa (VI.) Részben könyv nélkül. Az 
Odysseia tartalma. A homerosi nyelvjárás alaktana. Havonként két írás
beli dolgozat az Odysseia IX. és X. énekéből. Tankönyvek: Kempf J. : 
Szemelvények az Odysseiából. Cserép I . : Homerosi görög nyelvtan. 
T anár: Moravszky Ferenc.

5. G örögpótló irodalm i 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 I. r. Geréb : Szemelvények Hero
dotos történeti müvéből. Félévenként egy Írásbeli dolgozat. Tanár: 
Dr. Leffler Béla.

6. Német nyelv. Nyelvtani ismeretek kibővítése és ismétlése. 
Elbeszélések és leírások elemzése és fordítása. Költői olvasmányok for
dítása és elemzése. Egyszerűbb beszédgyakorlatok. Házi olvasmány a 
haladók részére G. Freytag történeti rajzaiból. Havonként két írásbeli 
dolgozat. Tankönyv: Hirn-Paulay: Német olvasókönyv I. Tanár: 
Dr. Leffler Béla.

7. Történelem . Hetenként 3 óra. Keleti népek: Egyiptomiak, 
sémita népek, médek, perzsák. Nyugoti népek: Görögök, Spárta, Athén 
emelkedése; pezsa háborúk ; a virágzás legmagasabb foka, Perikies. A 
peloponnesosi háború, Athén aláhanyatlása. Macedonia és Nagy Sándor ; 
érdemei a görög műveltség terjesztésében. Róma a királyság és köz
társaság korában. Hatalmának emelkedése, világuralma. A köztársaság 
belső romlása és a monarchia megalakulása. A császárság története. 
Tankönyv : Mika Sándor: Világtörténet I. k. Tanár: Porubszky Pál.

8. M ennyiségtan. Hetenként 3 óra. a) Algebra. Elsőfokú egyenlet
rendszerek két és három ismeretlennel. A négyzetgyök és a teljes má
sodfokú egyenlet. Gyöktelenités. A köbgyök és a tiszta harmadfokú 
egyenlet, b) Geometria. Szögek Három-, négy- és ötszögek. Mértan 
hely. Egybevágóság és hasonlóság. Szerkesztések. Területszámitás. Ha-
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vőnként iskolai Írásbeli dolgozat. Tankönyvek : Arany—Szíjártó : Algebra I. 
Ábel Károly: Mértan 1. Dr. Lévay és Polikeit átdolgozásában. T anár: 
Szalay Sándor.

9. T erm észetra jz . Hetenként 3 óra. Általános állattan. Az állat 
testének belső szerkezete. A kültakaró. A mozgás és helyváltozás, 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 csoportositásáról általában. Az állatok 
rendszerbe foglalása. Tankönyv: dr. Szterényi H ugó: Állattan. T anár: 
Dr. Radó Endre.

10. G örögpótló rajz . Hetenként 2 óra. Kézügyesitő gyakorlatok. 
Körök, ellypsisek, kül. hajlású ivek. Betüminták. Ecsetfolt-gyakorlatok, 
természetes levélformák. Egyszerűbb szögletes geometiiai testcsoportok 
rajzolása szénnel. Használati tárgyak rajzolása. Különböző technikák. 
Vázlatkönyvben való rajzolás. T anár: Kozák István.

11. T estgyakorlás. Hetenként 2 óra. 1. Rendgyakorlatok: az 
előző osztályban tanultak. Futás 5—8 percig. 11 Szabadgyakorlatok: 
Tag- és csuklógyakorlatok ellenoldalu mozdulatokkal, fa-, vasbotokkal, 
súlyzókkal, buzogánnyal. III. Szertornázás : erőfelvétel után csapatokba 
osztva az összes szereken csapatokban tornázás. Játékok: hosszuméta, 
rejtőróta, közepes, füleslabda, football. Játékdélután a VI. osztállyal 
együtt pénteken délután 3—5-ig. Svéd alapgyakorlatok. T anár: Varga 
József.

VI. OSZTÁLY.

Osztályfő: Eltscher Simon.

1. V allástan Hetenként 2 óra. Evangélikus. A keresztyén egyház 
története a westfáliai békéig, Bereczky tankönyve nyomán. T anár: 
Adorján Ferenc. — Református. A kér. egyház története a reformációtól 
napjainkig. Tankönyv: S. Szabó: Kér. egyháztörténet. II. rész. Tanár: 
Dr. Bartók Jenő. — Róm. kath. A parancsok. Isten tiz és az anyaszent- 
egyház öt parancsa. Tankönyv: Dr. Titz : Erkölcstan. Tanár : Csima 
Emil. — Izr. A zsidók története a keresztény Európában napjainkig. 
Tankönyv: Dr. Fényes M ór: A zsidók története. Mózes V. könyve. 
Tanár: Dr. Bernstein Béla.

2. M agyar nyelv. Hetenként 3 óra. Az olvasmányok alapján a 
lírai, epikai és drámai műfajok elmélete, azonkívül az esztétikai alap
fogalmak ismertetése. A kötelező házi olvasmányok kivonatolása. Havon
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ként egy házi dolgozat. Tankönyv: G ób i: Poétika és olvasókönyv. 
T anár: Dr. Leffler Béla.

3. Latin nyelv. Hetenként 5 óra. Prózai olvasmány: Livius római 
történetéből a II. pún háború okai, Hannibal jelleme, a római hadüzenet, 
Hannibal az Alpeseken, Trasumennus, Fabius cunctator, Cannae, Zama. 
Részben könyv nélkül. Magánolvasmány: Harc a köztársaságért, Corio
lanus, Cincinnatus. Az iró élete müvei. Költői olvasmány: Vergilius 
Aeneisének L, II. és IV. énekéből vett szemelvény, részben könyv nélkül. 
Római régiségekből: Hadi és vallási régiségek. Stílusgyakorlatokkal 
kapcsolatban nyelvtan-ismétlés. Havonként két Írásbeli dolgozat. Tan
könyvek : Kalmár E .: Szemelvények Titus Livius római történetéből. 
Wirth G y .: Szemelvények P. Vergilius Maró Aeneiséből. Cserép J . : 
Római régiségek. Szabó—Kálmán—Wirth: Stílusgyakorlatok IV. rész. 
Hittrich Ö .: Latin nyelvtan. Tanár: Moravszky Ferenc.

4. G örög nyelv. Hetenként 5 óra. Költői olvasmány: Szemelvé
nyek Homeros Odysseiájának XVI., XVII., XIX., XXI., XXI11. énekéből. 
Homeros élete, költészete, a homerosi világ. Prózai olvasmány: Hero- 
dotosból: A munka célja, az iró eljárásmódja; Kroisos és Solon; a 
perzsák vallása és szokásai; egyiptomi szokások ; a piramisépitő kirá
lyok ; skytha szokások; Aristagoras Görögországban; a marathoni, 
thermopylaei és salamisi csata. Az iró élete és munkája. Nyelvtan: 
az ión alaktan rendszeres ismétlése és kiegészítése. Kéthetenként iskolai 
Írásbeli dolgozat. Tankönyvek : Kempf: Szemelvények az Odysseiából; 
Vietórisz: Szemelvények Herodotos történeti munkájából; Cserép: Ho
merosi görög nyelvtan. Tanár: Dr. Vietórisz József.

5. G örögpótló irodalm i olvasm ány. Hetenként 3 óra. Szemel
vények a görög lírikusokból és a magyar ó-klasszikai irányú költők 
müveiből. Aischylos: Siri áldozat; Sophokles: Elektra, Euripides, Iphi
genia Taurisban c. drámák olvasása. Ezek alapján a szeizők életrajza, 
a görög dráma és színház, a görög drámai költészet történetének átte
kintése. Tankönyvek: Sarudy G y .: Görög anthologia. Badics F .: Magyar 
irodalmi olvasókönyv. II. Csenged J. Aischylos: Oresteiája. Losonczy L. 
Sophokles: Elektrája. Kempf J. : Euripides: Iphigenia Taurisban c. 
drámája. Tanár: Moravszky Ferenc.

6. N ém et nyelv. Hetenként 3 óra. Történelmi és leiró prózai 
olvasmányok, kapcsán a nyelvtani ismeretek felújítása, a mondattaniak 
bővítése. Schiller és Goethe balladáinak olvasása, fordítása és könyv 
nélkül való tanulása. Havonként két iskolai dolgozat. Tankönyv: Hirn— 
Paulay: Német retorikai és poétikai olvasókönyv. Tanár: Dr. Profile
Vilmos.

4
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7. Történelem . Hetenként 3 óra. A népvándorlás; a kora közép
kori 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 új
kori forradalom jelenségei: a fölfedezések, a renaissance, a reformáció. 
A nyugat- és középeurópai ellenreformáció. Tankönyv: Mika S .: Világ- 
történet. II. rész. Tanár: Zimmermann Rezső.

8. M ennyiségtan. Hetenként 4 óra. a) Algebra. Hatványozás zéró, 
negativ és tört kitevőkkel. Irracionális egyenlőségek. Számrendszerek. 
Logarithmus. Exponenciális egyenlőségek. Számtani és mértani sor.
b) Geometria. A körre vonatkozó tételek. A kör és körrészek kerülete 
és területe. Goniometria. Goniometriai egyenlőségek. Derékszögű, egyenlő- 
szárú és általános háromszögek, négyszögek és szabályos sokszögek 
megfejtése szögfüggvényekkel. Feladatok a gyakorlati mértan köréből. 
Havonként iskolai Írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Arany—Szíjártó; 
Algebra. II. rész. Ábel—Lévay—Polikeit: Mértan I. rész. Lutter N .: 
Szorszámi táblák. Tanár: Eltscher Simon.

9. T erm észetrajz. Hetenként 3 óra. A levegő. A víz. 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 víz geológiai működése. A vulkanizmus. Fontosabb üledékes 
és eruptivus kőzetek. A levegő és az élet geológiai működése. A föld 
geológiai korszakai. Kristályminták készítése. Tankönyv: Reichenhaller 
Kálmán: Ásványtan és chemia. Tanár: Dr. Radó Endre.

10. G örögpótló rajz . Hetenként 2 óra. A magyar diszitő stil 
elemeinek rajzolása és festése a Gróh és Várdai-féle lapminták után. 
Tervezés. Fölvételek néprajzi motivumokról. Szögletes és gömbölyű tes
teknek szemlélet után való rajzolása többféle kivitelben. Ceruza, szén 
és szepia-felvételek természet után. Tanár : Kozák István.

11. T estgyakorlás. Heti 2 óra. Úgy, mint az V. osztályban.

VII. OSZTÁLY.

Osztályfő: Szalay Sándor.

1. V allástan. Hetenként 2 óra. Evangélikus. A kér. egyház tör
ténete a westfáliai békétől korunkig, s a magyar evang. egyház története,
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Bereczky S. tankönyve nyomán. Tanár: Adorján Ferenc. — Református. 
Kér. hittan és erkölcstan. Tankönyv: Kér. hittan és erkölcstan. Tanár : 
Dr. Bartók Jenő. — Róni. kath. Az egyház alapítása, terjedése és meg
szilárdítása a Szentlélek eljövetelétől napjainkig. Tankönyv: Uhlyárik : 
Egyháztörténelem. Tanár: Csima Emil. — Izraelita. Vallás- és erkölcs
tan. 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 erkölcstan. Mózes V. könyve részleteinek 
fordítása. Tankönyv: Dr. Bernstein Béla, Mózes V. könyve. Tanár: 
Dr. Bernstein Béla.

2. M agyar nyelv. Hetenként 3 óra. Olvasmányok alapján a magyar 
nemzeti irodalom és műveltség története a pogány kortól Kisfaludy 
Károly föllépéséig. Havonként egy házi, két ízben iskolai dolgozat. Kézi
könyv : Dr. Váczy János: A magyar irodalom története. I. kötet. T anár: 
Dr. Popini Albert.

3. Latin nyelv. Hetenként 5 óra. Prózai olvasmány: C. Sallusti 
Crispi Bellum Jugurthinum; Ciceronis orationes in Catilinam I. et. IV., 
ez utóbbiból részletek, az első nagyrészben emlékelve is. Vergili Aeneidos 
liber V., VI. nagyobb összefüggő szemelvények. Archeológia: Jogügy. 
Pénzügy. Hadügy. Vallás. A „magánélet“ és az idő beosztása. 
Havonként két iskolai Írásbeli dolgozat, latinból magyarra és 
megfordítva. Tankönyvek: Hittrich: Sallustiusa, Wirth Vergiliusa; 
Köpesdy S . : Catilinariae orationes quattuor. Dr. Cserép J . : Római régi
ségek. Tanár: Leffler Sámuel.

4. G örög nyelv. Hetenként 5 óra. Bő szemelvények az Ilias I., III.,
VI., XVI. és XXII. énekéből. Prózai olvasmányul szemelvények Xenophon 
müveiből. A homerosi nyelvjárás áttekintő ismétlése, átmenet az attikai 
nyelvjárásra. Irodalomtörténetből különösen az epos, történetírás és a 
lira fejlődése. Tankönyvek: Kempf: Szemelvények az Iliasból. Geréb : 
Görög prózai szemelvények. Tanár: Dr. Pröhle Vilmos.

5. G örögpótló irodalm i olvasm ány. Hetenként 3 óra. A görög 
irodalom történetének áttekintő összefoglalása. Szemelvény Thukydides 
történeti müvéből. Demosthenesnek a Koszorúról tartott beszéde. Magyar 
irók: Virág, Kazinczy, gróf Teleki, Horváth M., Szalay, Salamon törté
neti műveiből, továbbá Széchenyi, Eötvös, Kossuth, Deák szónoki müvei
ből szemelvények. Iskolai kézikönyvek: Badics: Magyar irodalmi olvas
mányok III. r. Jebb—Fináczy: A görög irodalom története. Hegedűs: 
Thukydides műveiből összefüggő részek. Tanár: Dr. Popini Albert.

6. Ném et nyelv. Hetenként 3 óra. A német irodalom főkorszakai
nak áttekintése, különösen a középfelnémet kor, a reformáció, Klopstock,

2*
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Lessing és Herder kora, megfelelő költői és prózai olvasmányokkal. 
Nagyobb iskolai olvasmány: Lessing Minna von Barnhelm. Havonként 
egy írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Schuster Alfréd: Német irodalmi 
olvasókönyv I. Lessing: Minna von Barnhelm Tanár: Dr. Leffler Béla.

7. Történelem  és politikai fö ld ra jz . Hetenként 3 óra. Az 
európai nagyhatalmak megalakulása. A francia, porosz és osztrák abszo
lutizmus. A francia forradalom. Napoleon világuralma, leveretése. Új 
abszolutizmus, majd ennek reakciója a XIX. század forradalmaiban; 
végül az alkotmányos élet diadala s Közép-Európa újjáalakulása. A 
modern államok ismertetése. Tankönyv: Varga O ttó: Világtörténet III. k. 
Tanár: Porubszky Pál.

8. M ennyiségtan. Hetenként 3 óra. a) Algebra. Kamatos-kamat, 
betét és járadék-számitás. 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 egyenlőség két ismeretlen
nel. A másodfokú függvény maximuma és minimuma, b) Geometria. A 
térmértan tételei. Szögletes és gömbölyű testek felszíne és térfogata. 
Havonként egy írásbeli iskolai dolgozat. Tankönyvek: Arany Szíjártó : 
Algebra II. Ábel—Lévay— Polikeit: M értanik Lutter N. Szorszámi táblák. 
Tanár: Szalay Sándor.

9. T erm észettan . Hetenként 4 óra. Bevezetés a természettanba. 
A mozgás törvényei. Szilárd, folyékony és légnemű testek mechanikája. 
Hangtan. Fénytan. Tankönyv: dr. Kovács Zoltán: Fizika. Tanár: Szalay 
Sándor.

10. G örögpótló rajz. Hetenként 2 óra. Ékítmények rajzolása és 
festése. Dekorativ rajzok. Használati tárgyaknak természet után való 
rajzolása. Színes fölvételek csigákról és kitömött madarakról. Tanár: 
Kozák István.

11. T estgyakorlás. Hetenként 2 óra. I. Rendgyakorlatok: Arc
sorból hármas sorok képzése arcsorba. Kettősrend oszlopban, fordulatok, 
fejlődés, húzódás. II. Szabadgyakorlatok kéziszerrel. Szabadtéri gyakor
latok : Diszkoszdobás, súlydobás, gátfutás. III. Szertornázás: Csapatok
ban való tornázás az összes szereken. Svéd alapgyakorlatok: Játékdél
után a VIII. osztállyal együtt kedden délután 3 5-ig. Tanította: Varga 
József.

12. E gészségtan . Heti 1 óra. A táplálkozás, lakás hygieniája, a 
test ápolása, első segélynyújtás. Tanította : Dr. Mikecz Miklós.
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VIII. OSZTÁLY.

Osztályfő: Zimmermann Rezső.

1. V allástan. Hetenként 2 óra. Evangélikus. Keresztyén hittan és 
erkölcstan, Zsilinszky M. tankönyve nyomán. Tanár: Adorján Ferenc. — 
Református. A magyar prot. egyház története. Tankönyv: Farkas : Magyar 
prot. egyház története. Tanár: Dr. Bartók Jenő. — Róm. kath. Az apo- 
logetika fogalma. A hit előzményei. Isten létének egyenes és közvetett 
bizonyítékai. Embertan. A vallás. A kinyilatkoztatás általában. A keresz
ténység előtt adott kinyilatkoztatás. Tankönyv: Uhlyárik: Apologetika. 
Tanár: Csima Emil. — Izr. Vallás-erkölcstan. Kötelességeink önmagunk, 
embertársaink iránt. Szülők és tanítók tisztelete. Erkölcsösség. Erkölcs
telen gondolat és tett. Pornográfia. Más vagyonának, becsületének szent
sége. Tankönyv: Vogel, Izr. hit- és erkölcstan Tanár: Dr. Bernstein Béla.

2. M agyar nyelv. Hetenként 3 óra. A magyar nemzeti irodalom 
ismertetése Kisfaludy Károly föllépésétől napjainkig. Házi és iskolai 
olvasmányok megfelelő dolgozatokkal. Tankönyv: Góbi Im re: A magyar 
nemzeti irodalom története II. kiadás. T anár: Porubszky Pál.

3. Latin nyelv. Hetenként 4 óra. Horatiusbái: C. I. 1, 2, 3, 29, 
30. Epod. 2. Epist. I. 4, 9. II. 3. Tacitusból: Augustus, Tiberius, Leges 
maiestatis, Delatorum insidiae, Seianus, Tiberii mors et mores. Irodalom
történet. Havonként két írásbeli iskolai dolgozat. Tankönyvek: Cserép: 
Szemelvény Horatius költeményeiből, Dávid-Pozder: Tacitus, Cserép: 
Római régiségek, Leffler: Irodalomtörténet. Tanár: Zimmermann Rezső.

4. G örög nyelv. Hetenként 4 óra. Prózai olvasmány: Szemelvé
nyek Platon Sokrates Apológiájából, Kritonjából és Phaidonjából. Költői 
olvasmány: Sophokles Antigonéjának prológusa, első és második epei- 
sodionja. Alaktani ismétlés. A görög lira, bölcsészet és dráma története 
az attikai korszakban, megfelelő szemelvényekkel, magyar fordításban. 
Havonként egy iskolai Írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Simon J. S. Platon- 
szemelvények. Csengeri J. Sophokles: Antigonéja. Jebb—Fináczy : Görög 
irodalomtörténet, Sarudy, Alexander, Gyomlay, Csengeri, Csiky, Arany 
fordításaiból vett szemelvényekkel. Tanár: Moravszky Ferencz.

5. G örögpótló irodalm i olvasm ány. Hetenként 2 óra. Platon 
Apológiája, Kritonja. Állama. A görög szobrászat kiválóbb alkotásainak 
ismertetése szemlélet alapján. Tankönyvek: Alexander: Szemelvények 
Platonból; Zsámboki mütörténeti könyve. T an ár: Zimmermann Rezső.

6. N ém et nyelv. Hetenként 3 óra. Olvasmányok: Schiller Wilhelm 
Telije, szemelvények a XIX. század lírikusaiból. A német irodalom fej



— 22 —

lődésének áttekintése, tüzetesebben Goethe, Schiller és a romantika kora. 
Havonként egy iskolai Írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Endrey—Lenkey: 
Német olvasókönyv IV. Heinrich: Schiller Wilhelm Telije. Tanár: 
Dr. Pröhle Vilmos.

7 T örténelem . Hetenként 3 óra. A magyar nemzet története, 
különös tekintettel az állami, társadalmi és művelődési fejlődésre. Hazánk 
alkotmánya, lakossága, közgazdasági, művelődési és kormányzati viszo
nyai. Tankönyv: Kiss Lajos: Magyarország története. Tanár: Zimmermann 
Rezső.

8. M ennyiségtan. Hetenként 2 óra. a) Algebra. Kombinációk tana. 
Binomiális tétel. A valószínűség fogalma. Az algebra összefoglaló ismét
lése. b) Geometria A gömbháromszögtan szinusz és koszinusz tétele. 
Két hely távolságának meghatározása a földrajzi szélesség és hosszúság 
adatai által. A geometria rendszeres ismétlése. Havonként iskolai írás
beli dolgozat. Tankönyvek: Arany—Szíjártó : Algebra. I. és 11. rész. 
Ábel—Lévay—Polikeit: Geometria 1. és 11. rész. Lutter N .: Szorszámi 
táblák. Tanár: Eltscher Simon.

9. T erm észettan . Hetenként 4 óra. Hőtan. Mágnesség. Elektro
mosság. Kozmográfia. A VII. osztály tananyagának ismétlése. Tankönyv : 
dr. Kovács Zoltán : Fizika. T anár: Eltscher Simon.

10. Bölcsészet. Hetenként 3 óra. Az első félévben a lélektani 
alapismeretek, a másodikban logika. Tankönyv: Szitnyai: Lélektan és 
logika. Tanár: Dr. Pröhle Vilmos

11. G örögpótló rajz. Hetenként 2 óra. Fejrajzolás különböző 
technikával, nevesebb lapminták után. Aktrajzok vázolt modorban. Színes 
fölvételek természet után, madarak, fegyverek, termések, lepkék, haszná
lati tárgyakból összeállított csendéletek. Tanár: Kozák István.

12 Testgyakorlás. Mint a VII. osztályban.

13. Egészségtan. Hetenként 1 óra. A betegségekről, különös te
kintettel a fertőző betegségek ismeretetésére ; azok terjedése, ellenük való 
védekezés. Tanította: Dr. Mikecz Miklós.

b) Rendkívüli tá rg y .
1. Szabadkézi rajz . Az intézet növendékei két csoportban, heti 

2 órában vettek részt a szabadkézi rajzórákon- Az első csoportban az 
I. és II. osztály, a második csoportban a III., IV., V., VI. és VII. 
osztályból jelentkezett növendékek. A kezdők csoportjában: kézügyesitő
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gyakorlatok táblán való előrajzolás után Egyszerű használati eszközök
nek rajzolása. A haladók csoportjában: Szögletes geometriai testeknek 
szemlélet után való rajzolása különböző technikával. Fölvételek: lepkék, ma
darak, kagylók után, rajzban és színesen. A rajzórákon az 1—VII. osz
tályig 83-an vettek részt. Tanár: Kozák István.

c) M agyar írásbeli dolgozatok.

V. osztály. 1. Hogyan töltöttem el a nagy szünidőt? 2. Magyar 
városaink sülyedése a török hódoltság korában. 3. Daliás idők. 4. Török 
Bálint fogságáról. 5. Wesselényi Miklós (iskolai). 6. A barátságról. 
7. Miért kell idegen nyelveket tanulnunk? 8. A viz áldásai a természet
ben és az emberi életben. 9. Egy kirándulás. (Leírás.)

VI. osztály. 1. Mi a szép? 2 A klasszikus és modern ódáról. 
3. Petőfi két költői leveléről. 4. Az epizódok a „Szigeti veszedelemben“.
5. Szondi két apródja a magyar balladákban (iskolai). 6. A magyar 
népballadáról (iskolai). 7. Párhuzam a magyar történeti és társadalmi 
regény között. 8. A tragikus vétség és bünhődés a Bánk-bán tragédiá
ban. 9. A bohózatról a „Liliomfi“ alapján.

VII. osztály. Pályaválasztás. A Kőnigsbergi Töredék I. részének 
méltatása. A magyar népköltés fejlődése Zrínyiig (iskolai.) A magyar 
népköltés: Balassi Bálint. Párhuzam Zrínyi és Gyöngyössy között. 
Csokonai Vitéz Mihály lírája.

VIII. osztály. Mi idézte elő az irodalmi irányok átalakulását Kis
faludy Károly föllépésénél? A sajtószabadságról. Vörösmarty hazafias 
lírája. Jósika Miklós és Kemény Zsigmond. Arany János komikus eposzai. 
Igazi vallásosságra szüksége van az emberi léleknek. Kiválóbb szóno
kaink a XIX. században. (Jellemzés.)



IV.

Evi jelentés.

Tanulók fölvétele. A tanév kezde te , a) Az első és második 
osztályba tanítványainkat még julius hó 1. és 2-ik napjain soroztuk be. 
Dacára annak, hogy e fölvételt előzetesen a lehető legnagyobb gonddal 
és körültekintéssel hirdettem meg, mégis számos helybeli szülő elkésve, 
csak szeptemberben hozta be gyermekét, míg a vidékiek pontos időben 
igyekeztek fiaiknak helyet biztosítani az iskolában. A két osztály törvé
nyes létszáma ezen korai beiratkozás alkalmával már teljesen megtelt.

A többi, tehát a III.—VIII. osztály növendékeit szeptember hó 3; 
4, 5-ik napján vettük fel, miután előzőleg a javító - pótló—fölvételi- 
különbözeti stb. vizsgálatra jelentkezetteket vizsgálta meg a tanártestület.

A fölvételt illetőleg két dolgot kell az érdeklődők figyelmébe aján
lanom. Az egyik a helyi Kormányzó-Tanácsnak ama, évekkel ezelőtt 
hozott határozata, hogy „a két legfelső osztályba más tanintézetből csakis 
jeles, vagy általános jó  osztályzattal biró növendékek vehetők fel, 
amennyiben a magaviselet-bői szintén elsőfokú osztályzattal rendelkez
nek. “ Ezen határozatát a kormányzó tanács épen e f. év január elején újította 
meg, amennyiben az igazgatónak a fölvételt megtagadó eljárása ellen hozzá 
felebbező ifjúval szemben szigorúan ragaszkodott ezen elhatározásához s a 
bejutni akarót kérelmével elutasította. A másik dolog az, hogy az utóbbi évek
ben hova-tovább sűrűbben jelentkeznek a polgári iskolából a főgimnáziumba 
átlépni szándékozó tanulók. A tanári testület a jelentkezők ezen jogos 
igényének készséggel tesz eleget, amennyiben az illetők bizonyítványa 
általában „kitűnő“ vagy „jeles“ és a megfelelő tantárgykülönbözeti 
vizsgát sikerrel kiállották. A gyengébb előkészültséggel bírók tapasz
talatunk szerint — a főgimnáziumban a nehézségekkel sikeresen meg
küzdeni nem képesek.
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b) A fölvételi idő leteltével (szeptember 6-án) osztályonként és vallás 
szerint igy oszlott meg a létszám:

Osztály ág. h. ev. ref. r. k. g. k. izr. Öszesen :

I. 13 22 13 20 68
II. 17 28 12 2 12 71
III. 18 18 11 2 18 67
IV. 15 14 14 2 20 65
V. 9 18 6 3 16 52
VI. 9 13 12 2 17 53
VII. 9 21 15 6 13 64
VIII. 11 12 10 3 13 49

1 101 146 93 20 129 489

c) A tanévet szeptember hó 6-án d. e. 9 órakor nyitottuk meg 
az Úr Szent Lelkének segítségül hívásával; mikor is az igazgató üd
vözlő beszédében az ifjúságot komoly hivatásának teljesítésére serken
tette. Az iskolai Szabályok felolvasása után az egyes osztályok tan
termeikbe vonultak, hol az osztályfők kellő utasításokkal látták el az 
ifjúságot. A tanítás szeptember hó 7-én vette kezdetét; ez évben is 
egyfolytában tanítottunk, mely eljárást a tanács ez évre helybenhagyta.

d) A tanártestületre mindjárt az év kezdetén nehéz feladat meg
oldása hárult azáltal, hogy az egész egyházkerület összes középiskolái
ból (hat) itt sereglettek egybe a pótló és javító érettségi vizsgálatra 
utasított ifjak; ezen vizsgálatokról más helyen kell részletes jelentést 
tennem ; itt csupán azt jegyzem meg, hogy éppen ezen összetorlódott 
munka miatt kellett a szóbeli pótló érettségi vizsgálatok tartama alatt 
az általános tanításnak részben, vagy egészben három napon át szü
netelnie.

Leánynövendékek a főgim názium ban. Nevezetes újítás történt 
a folyó tanév elején iskolánkban. Még a nyári nagy szünidő alatt indult 
meg helyi társadalmunkban a mozgalom az iránt, hogy a főgimnázium
ba leányok is fölvehetők legyenek s a fiúkkal együtt végezhessék 
tanulmányaikat. Az érdeklődő szülők ezen irányú kérelmével a kormányzó 
tanács szeptember hó 2-án tartott ülésében foglalkozott s beható meg
vitatás után egyértelműig megállapította azt, hogy a haladó kor ez irány
ban jelentkező igényeinek kielégítése mindenben megegyezik a protes
tantizmus szellemével s teljes összhangban van az iskola tanulmányi és 
fegyelmi érdekeivel is. Ennek értelmében elrendeli, hogy Ev. Egyetemes
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Közgyűlésünkhöz, illetőleg az Egyetemes Tanügyi Bizottsághoz sürgős 
felirat intéztessék az Egyetemes Rendtartás 38-ik §-ának, főleg annak 
utolsó pontjának megváltoztatása iránt. A felirat megszerkesztését a tanács 
Meskó László főgimn. felügyelő elnöklete alatt Geduly Henrik, Balla 
Jenő, Leffler Sámuel, dr. Popini Albert és dr. Vietórisz József tanács
tagokból álló bizottságra bizta.

A fölterjesztés elintézéséig ekként intézkedett a kormányzótanács:

„Minthogy pedig abban a meggyőződésben van a kormányzó 
tanács, hogy ezen fölterjesztése sikeres elintézést nyer, a kérelem
nek ideiglenes elintézéseképen, az egyetemes közgyűlés elvi dön
tésétől föltételezetten s kötelező fenntartásával az érdekelt szülők 
ama vállalkozásának, hogy a leánynövendékekre az óraközökben 
felügyelő nevelőnőről a maguk költségén gondoskodnak: meg
engedi, hogy főgimnáziumunk kapui a magántanulókul fölvett 
bejáró leánynövendékek előtt is megnyittassanak a következő kor
látok között:

a) a túlzsúfoltság elkerülése céljából a fiú-tanulók fölvétele s 
az általános beiratások idejének eltelte után a tanártestület bírálja 
el, hogy a jelentkező leánynövendékek közül melyik osztályban 
hányán helyezhetők e l ; az erre vonatkozó intézkedésről végleges 
jóváhagyás végett a kormányzó tanácshoz jelentés teendő;

b) a tanulmányi eredmény biztosítása céljából csak kiváló 
előmenetelü leánynövendékek vehetők fel bejáró magántanulóknak;

c) az iskola anyagi érdekeinek megóvása céljából a bejárókul 
fölvett magántanulók a vizsgálati díjon kívül úgy a tandíjnak, 
valamint minden egyéb illetéknek fizetésére kötelesek, melyek a 
nyilvános tanulókat terhelik.

Kijelenti végül a kormányzó tanács, hogy arra az esetre, ha 
fölterjesztése nem vezetne az ügynek óhajtott megoldására, fenn
tartja magának a jogot, hogy ezen ideiglenes és föltételes jellegű 
engedélyét minden további kötelezettség nélkül visszavonhassa.“

A kormányzótanácsnak ezen bölcs és minden irányban megfontolt 
határozata után fölvételre tíz leány jelentkezett és pedig az első 
osztályba 4; a harmadikba 1; az ötödikbe 4 ; a hetedik osztályba 
pedig 1 növendék. A tanács a tanártestület javaslatára mind a tizet 
szeptember hó 14-én tartott ülésében „bejáró magántanulóul“ a fentebbi 
elvekhez való ragaszkodás feltétele mellett felvette, sőt az egy nappal 
későbben az ötödik osztályba jelentkező „kitűnő“ bizonyitványnyal ren
delkező egyik növendéket is besorozta, s ily módon már szeptember hó 
17-én reggeli 8 órakor a 11 leánynövendék egy okleveles felügyelő 
tanítónő vezetése alatt elfoglalta kijelölt helyét a főgimnáziumban.
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A rendet illetőleg a leányok minden egyes tanórára a felügyelő 
k. a. Suszter Ludovika*) vezetése mellett lépnek be osztályaikba; a 
fiúktól elkülönített padokban ülnek; onnan a tanóra végén külön, 
még a fiúk kijövetele előtt távoznak s gyűlnek össze az e célra kijelölt 
térképtári teremben, s vagy ott tartózkodnak a szünetek alatt, vagy egy 
csapatban sorakozva sétálnak a tágas iskolaudvaron mindig a velük 
együttlévő tanitónő vezetése alatt.

Az Egyetemes Rendtartás 38-ik §-nak megváltoztatása iránt fel
terjesztett kérelmünk 1912. évi november hóban nyert elintézést a 
következő módon :

Határozat: Az egyetemes közgyűlés a Rendtartás illető pont
ját ez időszerint nem változtatja m eg; de ideiglenesen és próba
képen engedélyt ad arra, hogy amennyiben az elsősorban föl
veendő fiúnövendékekkel az egyes osztályok törvényes létszáma be 
nem telik, az üresen maradt helyekre rendesen bejáró s az év 
végén vizsgázó magántanulóknak leányok is felvehetők legyenek 
mindazokban a gimnáziumokban, amelyeknek székhelyén külön 
leánygimnázium nincsen; amelyekben a leányok számára külön 
óraközi tartózkodó helyekről, elkülönített kényelmi helyről s általá
ban a kellő felügyeletről megfelelő gondoskodás történik. A tan
órákra bejáró gimnáziumi magántanuló leányok felvételéről és tett 
tapasztalatokról az igazgatók a tanügyi bizottsághoz jelentést tenni 
kötelesek.
A fentebbi határozat minden pontjának a legszigorúbb alakban 

igyekeztünk eleget tenni, sőt eleget is tettünk.
* **

Saját megnyugtatásunk végett, de meg azért is, hogy a coeducatio 
ügyében minél szélesebb körből kellőképen értesülést nyerjünk, az igaz
gató a hazai összes középiskolákhoz kérdést intézett ez ügyben (1907. évi 
Névkönyv szerint 174 főgimn. és 32 reáliskolához.) Az eredmény az, 
hogy nyilvános tanulókul felvett leánynövendék van : Békési ref. főgim
náziumban 1, Kecskeméten 8, Kunszentmiklóson 9, Nagykőrösön 7 és 
Zilahon 5 ; összesen 30 növendék; rendszeresen bejáró leánynövendék 
van 17 helyen, számszerint 91; egyes tantárgyakra — főleg latin nyelv, 
fizika és mathematikára bejáró leánynövendék van 26 iskolában, kiknek 
száma 107; a háromféle minőségben középiskolákat látogató leánynö
vendék száma tehát a folyó 1912—1913. tanévben 228 volt.

*) Életrajzi adatok. Született a Majna melletti Asschaffenburgban — Bajor
országban — 1889. évi augusztus 6-án; rom. kath. hitvallású; német nyelvi tanul
mányait szülővárosában, felsőbb tanulmányait az angol nyelvben York-ban, Angol
országban, a franciát Chambery (Savoie)-ben végezte s nyelvtanári oklevelét Würz- 
burgban és pedig az angolból 1908-ban, a franciából pedig 1910. nyerte el. Mint 
oki. tanitónő működött Chambery-ben és Milánóban, mindkét helyen a Marcellinek 
nevelő intézeteiben; az 1912—1913-ik tanévben Nyíregyházán pedig a gimnáziumba 
bejáró leánynövendékek mellett a felügyelőnői s nyelvtanitói állást foglalja el.

/



T anári kar. A lakulás. É rtekezletek . Az évkezdeti teendőnket 
azonnal szeptember hó 1-én, az első értekezleten intéztük el; a záró 
értekezletből kiküldött bizottságok jól előkészített javaslatai szerint meg
történt a tananyagfelosztás, az egyes osztályok főnökeinek kijelölése, a 
tankönyvek megválasztásának kiegészítése és az órabeosztás. Az elmúlt 
tanév alatt ez intézkedésre rászolgált hanyag előmenetelő, vagy helytelen 
viselkedésű tanulóknak az intézetbe való további fölvételét megtagadtuk. 
Ez a purificatio üdvösnek bizonyult tanulókra és tanítókra egyaránt; a 
rossz példa kevesebb, a tanításhoz feltétlenül szükséges nyugalom telje
sebb lett. Folytatjuk.

Az értekezlet jegyzője ismét dr. Radó Endre, a Filléregylet vezetője 
Eltscher Simon, az ev. gyámintézeté Adorján Ferenc, a magyar önképző
köré Porubszky Pál tanárok lettek; az ifjúsági könyvtár kezelését és 
felügyeletét az osztályfőnökre bíztuk ; a nagy gondot igénylő Tud. könyv
tár és tanári könyvtár kezelése ismét Moravszky Ferenc tanár gondjai 
alá került.

Tanártestületünkben ezideig következő változás történt. Csima Emil 
rk. vallástanár a kemecsei parochiát nyerte el ; dr. Radó Endre pedig a 
debteczeni reform, collegiumhoz pályázott; megválasztatása esetén tan
széke üresen marad s uj tanerővel töltetik ki. A távozó hitoktató rokon
szenves tagja volt testületünknek és ifjúságunk pedig őszinte jóakaró 
barátja. Isten áldása kisérje további pályafutásán is.

A tanév alatt tartott 21 értekezletben ügyszerető gonddal intéztük 
el mindazt, ami az iskola javát, a tanítás eredményének emelését, az 
ifjúság megterhelő munkájának megkönnyítését érdekelte; kétizben tar
tottunk időközi ellenőrző (nem évvégi) szemlét az egész ifjúság iskolai 
viselete és haladása felett s erről a szükséghez képest a szülőket is 
értesítettük.

Egyik fontos megállapodásunk volt az, melyet az új nyugdíjtörvény 
meghozatala alkalmából az ország többi iskoláival egyetértőleg hoz
tunk, hogy t. i. testületünk a 30 évi tanári szolgálat mellett foglalt állást 
s különösen a most működő s igy a régi alapon megválasztott tanárok 
jogainak fenntartását kívánjuk, s csatlakoztunk azon országos mozgalom
hoz, mely a tanárság szerzett évszázados jogainak csorbítatlan fenntar
tását főleg az iskola érdekei miatt követeli azzal együtt, hogy az új 
nyugdíjtörvény minden előnyében e jogalapon álló tanárság épen úgy 
részesittessék, mint az államnak minden más hasonló munkása és alkal
mazottja.

Ugyancsak üdvös értekezleti határozatunk az, hogy a múlt évben 
megalakult „Tanári özvegyeket és árvákat segélyező Országos Gyám
intézet“ évi támogatására 5% -ot folyósít a tanártestületet illető bevéte
lekből, a magántanulók vizsgadijaiból.

A vallásos és hazafias  érzés áp o lása  mindenkor kiváló 
gondját képezte a tanártestületnek, képezi ma is. Előkészíteni a fogékony
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ifjú lelket arra, hogy az élet minden viszontagságai és szenvedései között 
nem áll egyedül, hanem a gondviselő mennyei Atya oltalma alatt, meg- 
edzeni az akarati erőt a tőlünk nem függő és nem saját hibáinkból 
eredő legnagyobb bajok türelmes elviselésére is, a jövő iránt táplált 
kétségek idején az égiek felé, a Krisztus evangyélioma felé irányítani 
tekintetünket: ez a legnagyobb emberi boldogság forrása. Ezt a forrást 
igyekezünk mi ápolni, tisztán megóvni a hitnek erejével. És mert a 
különféle vallásfelekezethez tartozó ifjak minden irányban szabadon, 
nyugodtan, elfogultság nélkül vehetnek részt saját vallásuk gyakorlatá
ban és soha nem esik szó arról, hogy az egyes vallásokat összehason- 
litgatva egyiknek vagy a másiknak előnyeit, vagy esetleg hátrányait 
bolygatnák a tanulók és tanítók egymás között: ezért a legnagyobb 
béke, egyetértés, testvéri szeretet honol népes iskolánkban. A vallás- 
háboritót magunk között meg nem türjük, el nem szenvedjük. Mindenki 
tisztelje, szeresse, kövesse a maga vallását, de ne bántsa még gondo
latban sem a másikét! így élünk, igy cselekszünk.

Az iskolai ünnepek alkalmasak arra, hogy az ifjúság fogékony 
lelkületéhez nemesitőleg hozzáférhessünk s azt széppel, jóval, igazzal, 
szent érzelmekkel meg is termékenyítsük. Ilyenek voltak időrendben :

1. Az iskolai évet mindenkor istentisztelet keretén belül szoktuk 
megnyitni, hol a szorosabb értelemben vett egyházi beszéd helyett az 
ifjúság vallás-erkölcsi érzelmeinek nemesítésére irányuló szavakat hallat 
az igazgató a jelenlévők előtt; a tanévet nemkülönben hálaadó ünneppel 
fejezzük be.

2. Nem ugyan közvetlenül a főgimn. falain belül, de a mi iskolánkkal 
szoros viszonyban összekapcsolódva ült e város, sőt az egész vármegye 
egy nagyszabású magasztos, hazafias szent ünnepet szeptember hó 29-ik 
napján vasárnap délelőtt: a Kossuth Lajos szobrának leleplezési ünne
pét. Részt vett ezen a mi egész tanuló ifjúságunk és tanártestületünk, 
részt a kormányzó tanács, melynek feje, főgimnáziumunk felügyelője, 
dr. Meskó László országgyűlési képviselő mondta a szobrot leleplező 
nagyszabású, eszmékben gazdag, lelkesítő, tanító, gyönyörű beszédét, 
melynek csak néhány bevezető gondolatát iktatom id e :

Tisztelt ünneplő közönség!
A magyar nemzet történelme hasonlatos az égbolthoz, melynek 

csillagai egymást múlják felül fényben, ragyogásban.
Mindegyik csillag nemzeti történelmünk egy-egy nagy alakja, ki 

legelői járt abban, hogy megvalósítsa azt a feladatot, melyet az ő korá
nak ke lett betölteni.

Minél sötétebb, minél sivárabb a jelen, a múlt ragyogása annál 
fénylőbb, annál kápráztatóbb; s minél mélyebben tekintünk a letűnt 
századok vészes, viharos, de dicsőséges történetébe: a mai kor törpe-



sége, a régi korszakok fénye s dicsősége mellett annál szembeötlőbb, 
annál kirívóbb.

A sok csillag között, mely nemzeti történelmünk egén fényt áraszt 
s ragyogást, van kisebb és nagyobb, van tündöklőbb és haloványabb. 
De valamint a nagy mindensé ben, bölcs elrendezés szerint, minden 
égitest betölti a maga előirt feladatát és segit fenntartani azt az össz
hangot és egyensúlyt, mely biztosítéka a világrendnek: épúgy nemzeti 
múltúnk egymást követő nagy alakjai, egyenként ugyan más-más kor
szak vezérei, valamennyien azonban nemzeti életünk oszlopai, akik cse
lekvésükkel a nemzet létét megalapozták, fennmaradását biztosították, 
haladását, fejlődését irányították, jövőjének utat mutattak, akiknek élet
től ténete a magyar nemzet története.

Hála az isteni gondviselésnek, a magyar nemzetben rejlő őserő 
mindig megteremtette számára azt a férfiút, akire az előtte álló feladat 
megoldása végett szüksége volt, aki annak, amit kora tőle várt, a szük
séges várakozás mérve szerint tudott megfelelni.

A magyar nemzet ezeréves múltjában voltak időszakok, amelyek 
nehéz feladat elé állították a haza sorsának intézőit s erős próbára 
tették bölcseségük s tetterejüket. De kiválik ezek közül is a 19-ik század 
első fele, úgy a megoldásra váró feladatok nagysága, mint azok sok
félesége s rendkívüli horderejénél fogva.

Tagadhatatlan, hogy miként való megoldásuktól függött a haza 
sorsa, a haza jövője.

S a nagyok és kiválók között, akiket az isteni gondviselés azok
ban a nehéz és vészterhes időkben a haza ügyeinek intézésére rendelt, 
a legnagyobb és legkiválóbb Kossuth Lajos volt, méltó arra, hogy meg
különböztetett hálával és kegyelettel viseltessünk iránta. lm a mi hálánk 
és kegyeletünk jele, — hulljon le róla a lepel!

❖  **

Ezután gazdag történeti visszapillantást vetve a nagy idők belse
jébe, melyeknek teljében egy Kossuth Lajost adott nekünk a Gondviselés, 
fenséges szavakkal buzdított a magyar hazának tettekben erős szeretetére, 
az igaz honszerelemre!

A dicső és valóban mindnyájunk szivét szent eszmékkel megter
mékenyítő ünnep lefolyásának részletes leírása nem illeszthető be ez évi 
Értesítő keretei közé ; de itt kell állania annak a költeménynek, az ifjúság 
okulása végett, melyet e főgimnázium egyik tanára irt és szavalt el az 
ünneplő közönség előtt:
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Kossuth szava
Megvirradt-e már, hogy én is áldjam 

Azt a rég várt fölkelő napot,
Mely síromban is betölti vágyam, 

Melynél szebbet nem kívánhatok?! 
Arra hivtok-é, hogy széttekintsek 

Büszkeségnek lángsugárival,
Mert lehulltak már a rabbilincsek,

És jogos a győzedelmi dal?!

Ó ha nem csak röpke fény, amit hoz 
E dicső nap, vigaszul nekem : 

Hadd boruljak újra lábaidhoz
Nagy, hatalmas, boldog nemzetem! 

Férfi lettél, — önfeláldozásod 
Elbeszélni minden szó kevés ;

Újra érzed régi hivatásod . . .
Milyen álom, s ah, mily ébredés!

Vagy nem álom, hogy szabad hazában 
Küzd e nemzet, s nem feledte el, 

Hogy jövője istenigazában 
Az lehet csak, amit érdemel ?!

És ha sorsát már kezébe vette, 
Tudja-é, hogy szent örökbe lép,

S nap ragyogjon, zúgjon vész felette: 
Addig nagy, míg méltó rá a nép ? 1

Az se álom, hogy testvériségben 
Él e honnak minden hű fia,

S érzi, hogy jogot tiporni szégyen, 
Mert ha így tesz, el kell buknia ?! 

És ha már az ősi függetlenség 
Sziklájára alkotmányt teremt: 

Tudja-é, hogy minden nemzetfenség 
Addig ép, mig alkotmánya szent?!

S nem való-e, jaj nekünk, hogy úgy van, 
Hős apáknak törpe sarja kel,

És emésztő testvérháborúban
Annyi drága kincsünk vérzik el ? !

Félreállnak, vagy kivándorolnak 
Kéznek, észnek munkás ezrei ;

Arra sem lesz már erőnk maholnap, 
Hogy munkánkhoz tudjunk kezdeni!

Azt se lássam, mily komor sötétség 
Fojtogatja a rablelkeket,

S mennyi érdek nyújtja szenvedését, 
Hogy mozdulni sem tud a beteg?

O csak egyszer jusson öntudatra,
És önérzet hívja talpra ő t :

Vért se ontson, mégis megmutatja, 
Hogy kicsinyből óriásra nőtt!

Akkor lesz majd megdicsőülésem, 
Hogyha végig vívtad e tusát,

S győzve minden gyáva csüggedéjen, 
Hallom a népfelség himnuszát !

Még az ércben is megérzi lelkem, 
Megmaradt-e régi istened,

Áldva-sujtva őrködvén szünetlen, 
Mint az élő lelkiismeret!

Hol van, aki most is elmaradna?
Hol van, aki kételkedni mer?

Nézz előre, ismerj tenmagadra,
S küzdj jogodnak ellenségivel!

Munkádat ha bölcseség vezérli, 
Elvégezni lesz elég e rőd ;

És ha szépség dísze is kiséri:
Bizton állhatsz a világ előtt!!

V-J-
Az ünnep végén a nagyszámú küldöttségek sorában a főgimná

ziumi tanács és tanári testület koszorúját az igazgató, az ifjúságét pedig 
Bányász András Vili. o. t. tette le.

Azokat a szavakat ne feledje az ifjúság, melyeknek kíséretében ko- 
szoruzta meg ez ünnepen igazgató az előttünk álló szobormüvet: 
„Kossuth Lajos nagy lelkének világossága, lángoló hazaszeretete, legyen 
mindenkor — időtlen időkig — követendő példányképe és vezére a 
gondjainkra bízott magyar ifjúságnak."

3. A tanártestület és ifjúság kegyeletes érzelmekkel vett részt ok
tóber hó 6-án az evang. templomban az aradi vértanuk emlékére tartott 
gyászistentiszteleten.
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4. Október hó 31-én ünnepeltük a reformáció emlékünnepét a 
övetkező sorrenddel:

1. Örök Isten . . . Beethoventől. Énekli az ifj. protestáns énekkar.
2. Győzelem. Irta: Varga Gyuláné. Szav.: Valent Mihály Vili. o. t.
3. Emlékbeszéd. Tartja : Zimmermann Rezső tanár.
4. Október 31. Irta : Oravecz Ernő. Szav. : Varga László Vili. o. t.
5. Erős várunk . . . Közének.
5. Az 1912. évi december hó 18-án tartott előadást ifjúságunk 

előtt Megyercsy Béla úr, az „Ébresztő“ cimü képes ifjúsági lap felelős 
szerkesztője, az ifjúsági keresztyén egyesületek országos szövetségének 
utazó titkára; magvas, lelkesítő, szép szavakban szólt az ifjúsághoz az 
eszményi keresztyéni életnek gyakorlásáról és krisztusi szeretetben való 
gyarapodásáról.

6. Ez évben is igaz lelkesedéssel ünnepeltük meg március hó 
15-ének évfordulóját a következő sorrend szerint :

1. Himnusz. Énekli : Az ifjúsági énnekkar.
2. Nemzeti dal. Irta: Petőfi S. Szavalja : László Albert VIII. o. t.
3. Kuruc dalok. Játsza : Az ifjúsági zenekar.
4. Ünnepi beszéd. Elmondja : Bányász András VIII. o. t.
5. Jelentés a Kossuth Lajos emlékalapitvány pályázatának ered

ményéről. Felolvassa: Zimmermann Rezső tanár.
6. A pályadijat kiadta : Balla Jenő egyházi felügyelő, főgimn. 

tanácsos.
7. Részlet a pályanyertes műből. Felolvasta a szerző : Zsák Emil 

Vili. o. t.
8. Eredeti Rákőczi-nóta. Előadják : tárogatón Lőjek József, zongo

rán Vertse Miklós VIII. o. t. tanulók.
9. Ünnepi költemény. Irta és előadja : Mikecz Dezső VII. o. t
10. Rákóczi-induló. Előadja : Az ifjúsági zenekar.

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

A tanártestület a folyó tanévben Báthory István erdélyi fejedelem 
és lengyel király élet- és jellemrajzát tűzte ki pályatételül, mely 1912. 
szeptember 24-én az igazgató és a szaktanár által a VIII. osztály tanulói 
előtt a pályázat föltételeivel együtt kihirdettetett.

A kitűzött időre, február 1-re, 5 pályamunka érkezett be, melyek 
közül leggyengébb a 2. sz.; jeligéje: „Tárogató harsan, tenger 
nép az utcán, Szentpáli csatából jő Báthory István.“ Ez sem rossz 
munka. Jellemzésre törekszik, felfogása világos. De nagyon is a fel
színen mozog.

Jóval jobb az 5. számú, melynek jeligéje : „Ember küzdj és bízva 
bízzál.“ Ez részletesebb az előzőnél, de a lengyel és orosz hadi esemé-
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nyék elmondásában majd hogy végkép meg nem felejtkezik Báthory 
Istvánról, holott épen őt akarjuk látni, aki mindenek intézője és vezére.

A többi három közel egy színvonalú, s az előbbieket határozottan felül
múlja. Mégis leggyengébbnek Ítéljük közülök a 4. számút. Ennek jel
igéje: „A munka nemesit.“ Helyes a felfogása, arányos a beosztása. A 
fődolgokat világosan akarja láttatni. Különösen jó benne a Báthory István 
lengyel királyságát előkészítő események rajza (26 43. 1.), mely ben^ 
nünket, magyarokat főként érdekel. Talán még ennél is jobb Báthory 
István jelleme. Stílusának szabatossága, magyarsága néhol kifogás alá 
esik; szűk látóköre vagy helytelen felfogása egy-két helyen, bár nem 
fődologban, szintén felötlő.

Ennél jobb az 1. számú, melynek jeligéje: „Nagy az, ki a hazát 
naggyá teszi.“ A dolgok fejlődésének során halad; helyes felosztással 
dolgozik. Csak a fő és jellemzetes dolgokat mondja el röviden, egy
szerűen, de világosan s a tények helyes felfogásával és egyenletesen, 
világos tanulságául annak, hogy a tárgyat egyenletesen áttanulmányozta. 
Minden úgy áll benne előttünk, amint Báthory Istvánhoz viszonyúk. Egy 
hibája van, hogy a kívánatos részleteket nem mutatja be, s igy teljes
nek nem mondható.

Legjobb a 3. számú, melynek jeligéje: „Vagy soha ne született 
volna, vagy ha született, örökké élne“. Ez a théma minden részét helye
sen fogta fel s helyes arányban dolgozta ki. Egymásután vonulnak el 
előttünk Báthory István ifjúsága, erdélyi fejedelemsége, lengyel királlyá 
választatása, Lengyelországért folytatott harcai, nemkülönben belpolitikai 
küzdelmei és alkotásai, mind egyenletes felfogásban és kidolgozásban. 
A többi fölött két előnye van ; első a teljesség, másik a lendület, mely 
minden előadásnak, ha megvan, érdeme. Viszont meg kell jegyeznünk 
azt is, hogy stílusában imitt-amott magyartalanságot észleltünk.

Általában véve elmondhatjuk, hogy láttunk már más években 
egy-egy magasabb színvonalú dolgozatot, de ennyi, közel egyértékü 
dolgozatot még nem, s az utolsó háromnak színvonalát a dicséretre 
érdemes munkák határán belül való értékűnek tartjuk. Még pedig a 
pályadijra leginkább érdemes a 3. számú, melynek jeligéje : „Vagy soha 
ne született volna, vagy ha született, örökké élne“. 30 korona dijra érde
mesnek tartjuk az első számút, melynek jeligéje: „Nagy az, ki a hazát 
naggyá teszi“, végül dicséretet megérdemel a 4-ik számú, melynek 
jeligéje: „A munka nemesit.“

A kormányzó tanács március 14-én tartott ülésén e bírálatot elfo
gadta, s annak alapján a jeligés levélkéket felbontotta. A pályadijas mű 
szerzője e szerint Zsák Emil VIII. o. t. — A 30 korona mellékdíjra 
érdemesített mű szerzője Sípos Ferenc VIII. o. t. — A dicséretes mű 
szerzője Valent András VIII. o. t

3
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A város által rendezett ünnepélyen délután 3 órakor az ifjúság 
felsőbb 4 osztálya vett részt a tanártestülettel együtt s örömmel hallgatta 
meg a lelkesítő hazafias beszédeket s énekeket.

7. Az ifjúság Bessenyei-önképzőköre május hó 3-ik napján 
délután 3 órakor lelkes ünnepet ült szeretett elnökének Porubszky Pál 
főgimn. tanárnak tiszteletére, aki 1888-tól, tehát 25 éven át volt hivatott 
és lelkesítő vezető-elnöke az önképzőkörnek. Az ünnep egy díszköz
gyűlés keretében folyt le, az igazgató elnöklete alatt, aki megnyitva az 
ülést, röviden méltatta a hála érzelmét s fényben emelte ki az ifjúság 
szép erényei közül, mely ma éppen megnyilatkozik az ünneplők lelké- 
nen. Üdvözölte a tanártestület megjelent tagjait s a volt önképzőköri 
tagok közül az ifjúsággal szintén együtt ünneplő megjelenteket. Egy öt
tagú küldöttség élén jelent meg az ünnepelt férfiú az ifjúság lelkes 
ovációja között. A díszközgyűlés igy folyt le :

1. Üdvözlő beszéd. Tartja : Bányász András Vili. o. t. alelnök. 
Erre az ünnepelt komoly, lelkesítő szavakkal válaszolt. Igazgató a tanár- 
testület nevében szeretettel üdvözölte kartársát, aki tőle vette át 25 évvel 
ezelőtt ezt az ifjú egyesületet, mely ekkor kapta a Bessenyei-kör címet.

2. Magyar népdalok. Játsza : A főgimnázium zenekara.
3. Visszaemlékezés a lefolyt 25 esztendőre. Irta és felolvassa : 

Valent András titkár VIII. o. t.
4. Alkalmi költemény. Irta : Dr. Lukács Tihamér ügyvéd, a kör 

volt tagja. Szavalja : Mikecz Dezső VII. o. t..
5. A diák Bessenyei életéből. Irta és felolvassa: Dr. Leffler 

Béla főgimn. tanár, a kör volt alelnök-tagja.
6. Farkas : A vén cigány. Szavalja : László András VIII. o. t.
7. Bessenyei Gy. irodalmi munkássága rövid vonásokban. Irta és 

felolvassa : Zsák E. Vili o. t.
8. Magyar népdalok. Játsza : A főgimn. zenekara.
A minden izében sikerült díszközgyűlést ugyancsak az igazgató 

zárta be.
A kör díszszónoka az ünneplők részéről igen szép, nagy ezüst 

koszorút nyújtott át a jubilált elnöknek a mai nap emlékéül.
8. Május hó első vasárnapján — 4-én -  járult a tanuló ifjúság 

a tanártestülettel és annak családtagjaival együtt az Úrnak szent 
asztalához, mely alkalommal Vietórisz László lelkész úr, aki alig hat 
évvel ezelőtt még a kiváló tanulók között foglalt iskolánkban helyet, 
végezte a lélekemelő szertartást, mély benyomást gyakorolva a hozzá 
még oly közelálló vezeklő ifjúság és nevelő tanárkar lelkületére

9. Még a majális alkalmával is szeretjük ébrentartani ifjúságunk 
szivében a hazafias érzelmeket, amennyiben hazafias dalok éneklése s 
egyéb felüditő játékok rendezése által mozdítjuk elő annak nemes 
szórakozását.
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10. Az évi ünnepek sorát a tanévzáró ünnep rekesztette be juniuS 
hó 26-án.

Öröm. 1. Az elmúlt tanévvel két szeretett kartársunk fejezte be 
tanári működésének 25-ik évét, u. m.: Eltscher Simon és dr. Popini 
Albert; amaz, mint okleveles ifjú tanár a mi körünkben kezdte meg 
áldásos működését s a tanártestületnek 1887. évi szeptember hó 1-én 
lett tagjává, emez pedig már más középiskolákban való sikeres műkö
dése után, 1899. évi szeptember hó 1-től kezdve értékesítette intézetünk
ben a tanítás és nevelés terén 13 éven át szerzett gazdag tapasztalatait.

A főgimnázium kormányzó tanácsa 1912. évi október hó 12-én 
következő határozatát iktatta ez ülésen felvett jegyzőkönyvébe:

„7. pont. Az elnök-felügyelő előterjeszti, hogy Eltscher Simon 
és dr. Popini Albert tanárok működésük 25-ik évfordulójához ju
tottak el. Minthogy ugyanők minden külső ünnepeltetést elhárítot
tak maguktól, ezt az alkalmat látja megfelelőnek arra, hogy a 
kormányzó tanács a jubilánsok nagy érdemeit jegyzőkönyvébe 
iktassa s őket szivből üdvözölje. Amennyiben az előterjesztéséhez 
a kormányzó tanács hozzájárult, igen meleghangú, a tanári munkát 
teljesen méltató s különösen a protestáns tanár feladatát lelkesen 
vázoló üdvözlő beszédet intézett az ülésbe külön küldöttség által 
meghívott két tanárhoz, arra kérvén őket, hogy további sikeres 
működésükkel is előbbre vinni igyekezzenek a hazai közművelő
dés ügyét.“
A szívből s szívhez szóló üdvözlő beszédre úgy Eltscher Simon, 

mint dr. Popini Albert mély meghatottsággal válaszoltak; megígérték, 
hogy további munkájukban is az ifjúság szeretete, a protestáns autonó
miához való ragaszkodás és feladatuk minden terén az odaadó kötelesség
érzet fogja vezetni életüket.

A kormányzó tanács úgy az üdvözlő beszédet, mint az arra 
adott válaszokat nagy figyelemmel hallgatta meg, élénk helyeslé
sével kisérte s az ünnepelt tanárok további lelkes és önzetlen 
munkájára Istennek áldását kívánta.
A tanártestület október hó 27. és 28-án külön-külön kereste föl 

családi otthonukban érdemes és szeretett kartársait, mely alkalommal 
az igazgató tolmácsolta a testület érzelmeit őszinte, lelkes, elismerő 
ünnepélyes szavakkal, s ezen ünneplés emlékéül részint saját arc
képeikből, részint emléksorokból álló albumot nyújtott át a jubiláns 
kartársaknak.

3*
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É helyen is szívemből kívánom, hogy őrizze meg, tartsa meg, 
áldja meg őket az Úr még hosszú életen át teljes boldogsággal, szeretett 
családjuknak, kartársaiknak örömére és boldogitására s a magyar haza 
tan ügyének további üdvös és kiválóan sikeres szolgálataira. Éljenek 
sokáig 1

2. Örömteljes, nevezetes évforduló ez a mai esztendő. Huszonöt 
esztendeje annak, hogy iskolánkban az első érettségi vizsgálatot 
tartottuk; az 1887— 1888-ik tanév végén 18 ifjú állott legelső ízben az 
érettségi vizsgáló bizottság elé. Reményteljes ifjúság, telve idea
lizmussal és bízva az Úr megsegítő kegyelmében. Mi lett belőlük az 
élet folyamán ? íme — a lehetőség szerint — ide iktatom :

1 S
or

sz
ám N é v

V
al

lá
s Születés

ideje
Születés

helye
jelen társadalmi 

állása
Lakhely

Bernáth Kálmán f ref. 1870. 1/16. Ábrányi-p.
Szabolcsin. dr. kir járásbiró Debreczen

Buchner (Balassa) S izr. 1867. 111/14. Nagykálló m. kir. posta-főt. Budapest

Burger Pál izr. 18/0. 1/11. Nyíregyháza földbirtokos Nyíregyháza

Csécsy Sámuel ref. 1867. XIi/10 Nyíregyháza járásirnok Nyiracsád

5 Flegmann Adolf izr. 1871. 111/10 Nyíregyháza procurista Wien Porcéiig. 24

Gross Sándor rk. 1868. V/29. Budapest — —

Gömöry János ev. 1869. V/12. Nyíregyháza főgimn. igazgató Eperjes

Jéger József ev. 1870. VI1I/4 Nyíregyháza főgimn. tanár Békéscsaba

Klein (Kondor) Bert. izr. 1867. IX/14. Gáva, Szab vasúti főmérnök Budapest

10 Korányi Endre rk. 1869. X/19 Nyíregyháza dr. ügyvéd Nyíregyháza

Merle Béla izr 1871. 11/28 Nyíregyháza gyár-aligazgató Wien

Molnár Ágoston rk. 1869. II1/4. Levelek földbirtokos Levelek

Nádassy János ev. 1867. V/13. Nyíregyháza ny. ev. lelkész Nyíregyháza

Prok Gyula ev. 1870. IV, 9. Nyíregyháza dr ügyvéd Nyíregyháza

15 Soltész G yulaf ev. 1869. X/2. Nyíregyháza tkpi főkönyvelő Nyíregyháza

Székely József ref. 1867. XI1/7. Nagygéres m.k.adóh. főtiszt Nyíregyháza

Szesztay László i ref. 1870. X 31. Nyíregyháza műegyet. tanár Budapest

Weisz (Török) Fér. izr. 1867. XI 15. Mérk, Szatm dr. orvos Balkány
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Az akkori nyolcadik osztályban tulajdonképen 19 tanuló volt; 
egyikök a 2-ik félévben súlyos beteg lett s vizsgálatot nem tehetett. Ma 
ez is már m. kir. honvédszázados Miskolczon

Az ifjak ma is piros-pozsgás arcukkal elvonulnak lelkem szemei 
előtt; üdvözlöm őket igaz szeretettel, örömmel várom a folyó év junius 
hó végére jelzett találkozást, hogy már az életök delén álló férfiakat 
viszontláthassam. Az Úrban elhunytaknak legyen síri álmuk csendes, 
békés!

3. Örömmel jegyzem fel azt, hogy az egri érsek ur ő excellentiája 
nagyméltóságu és főtisztelendő Szmrecsányi Lajos egri érsek úr meg
látogatta nyíregyházi híveit a folyó évi május hó 16-tól, (amikor Rakamaz 
felől városunkba este megérkezett), egészen május hó 30-ig.

Iskolánk növendékei között kezdettől fogva mindenkor számos róm. 
kath. ifjú végezte tanulmányait, akik épen olyan szeretettel emlékeznek 
vissza a közöttünk eltöltött éveikre, mint saját egyházunk szülöttei. 
Hiszen soha, semmiféle megkülönböztetés nem választotta el mitőlünk! 
Egyenlő mértékben részesültek az iskola minden áldásában és jótétemé
nyében, segélyében, ösztöndíjaiban, jutalmaiban, tápintézeti ellátásában a 
többiekkel. Egyes-egyedül néhány ösztöndijalapitvány az, mely bizonyos 
kikötéseket tartalmaz a kegyes alapítók rendelkezése szerint, de más 
tekintetben valóban a teljes egyenjogosság honol iskolánkban.

Mai iskolánk 1861-től fogva áll fenn; amióta is sok százra megy 
azon ifjak száma, akiket ez iskola nevelt; e folyó tanévben is róm. 
kath. növendékeink száma éppen 100.

A róm. kath. egyház főpásztorát az egész vármegye, a város a 
legnagyobb tisztelettel fogadta és üdvözölte; az üdvözlők sorában részt 
vett iskolánk tanártestülete is folyó hó 18-án, az igazgató vezetése alatt, 
akinek üdvözlő szavai a következők:

Fötisztelendö és Nagyméltóságu Érsek Úr!

A nyíregyházi ág. h. ev. főgimnázium tanártestület mély tisztelettel 
jelentünk meg Nagyméltóságod előtt, hogy szivünk és lelkünk őszinte 
üdvözletét kifejezésre juttassuk ma az egész várost átható örömben.

Tanártestületünk munkájának minden mozzanata azon az alapon 
áll és nyugszik, rendületlenül, amelynél jobbat, tökéletesebbet, senki 
nem adhat . . .  és ez az a lap : az Úr Jézus Krisztus!

Működésünk közben — kötelességünkhöz híven — felöleljük ugyan 
a lelkiismeret szabadságán állva a szabad vizsgálódásnak és a múlt s 
jelenkor haladásának minden vívmányait: de szent meggyőződéssel 
valljuk, hogy lelkünk vezérlő s világitó csillaga egyedül az örökkévaló 
Isten, az Úr, kinek félelme egyedül és kizárólag a bölcseség kezdete.
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Ezen hit mellett szent palladium  gyanánt áll előttünk a mi 
szeretett magyar hazánk képe; ennek nemes cselekvésekben részünkről 
is áldozatokban megnyilatkozó szeretete és az emberméltóság meg
becsülése az, amit tanítványaink szívébe élőpéldánkkal átültetni törek
szünk.

Kegyelmes urunk! Ilyen szellemben vezetjük mi a gondjainkra 
bízott öt vallásfelekezethez tartozó ifjúságot; mindeniknél külön-külön 
megkívánjuk, sőt követeljük, hogy a saját egyházának hitelveihez és 
vallásos rendelkezéseihez szigorúan ragaszkodjék: de egymás iránt és 
egymás között érezze az evangyeliomi szeretet melegét, és igaz testvéri 
szeretettel viselkedjék.

Midőn mindezek igazságáról tiszta önérzettel teszünk vallomást 
Nagyméltóságod előtt s a múltban eddig is élvezett nagybecsű bizalmát 
továbbra is kérjük: mély tiszteleten nyugvó üdvözletünket ismételten 
fejezzük ki.“

O nagyméltósága — a gyorsirák feljegyzései szerint — a következő- 
kép válaszolt az üdvözlésre:

„Mély hálával köszönöm ezt a fennkölt eszmék alapján kifejezett 
üdvözletét.

Kérem, én nem tagadhatom azt, és ki is akarom mutatni minden
kor, hogy azok iránt, akik erősebb, nehezebb munkával foglalkoznak, 
a legmélyebb tisztelettel viseltetem. De ha a tanítás müve ebben áll, 
ilyen felfogás után, amelyet gyönyörű szavakban vázolni hallottam, fel
tétlenül tisztelnem kell azokat is, akik nemcsak tanítanak, hanem nevel
nek is vallásosságban és hazafiságban egyaránt, hogy ez az ország, 
mely annyira széttépett, annyira káros méreggel teljes, hogy ez az ország 
ezen intézettől új reményt kapjon, hogy ismét erőt kapjon és ne legyen 
játék, a gonoszok játéka.

Akik igy fogják fel fenséges hivatásukat, azok előtt meg kell ha
jolnom mély tisztelettel és boldog leszek, ha ugyancsak rám gondolnak, 
akik igyekeznek becsületes polgárokat nevelni “

Este félkilenc órakor a polgárság fáklyásmenetet rendezett az érsek 
úr tiszteletére, hol dr. Meskó László volt államtitkár, országgyűlési kép
viselőnk, főgimnáziumunk felügyelője mondott nagyszabású, lelkes be
szédet az ezernyi néptömeg előtt a város nagy vendégének üdvözlésére.

Tanulók magaviseleté. Fegyelem. Ha a tanítónak csupán szak
tárgyaival kellene foglalkoznia és a tanórák lelkiismeretes megtartásán 
kívül semmi más gond nem nehezednék reája, akkor valóban egyenlő 
sorba lehetne állítani pályánkat a többi állami tisztviselő társainkkal 
minden tekintetben, még a szolgálati évek mennyiségében is. Ámde a 
tanárnak szakadatlan figyelő lelki munkát kell végeznie, még üres órái-
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ban is; keresni kell a nevelés eszközeit, útját-módját annak, hogy fér
kőzzék hozzá minden egyes gyermek és ifjú leikéhez, szívéhez, ne csak 
agyához; hogyan hajlítsa a még hajlítható vesszőt legjobb belátása 
szerin, miképen szoktassa le a korunkban annyira előtérben álló 
hibákról, ferdeségekről, a nagyzás hóbortjáról, az idősebbek iránt való 
tiszteletlenségről, a komoly munka meg nem becsüléséről, a könnyű 
életmód utáni vágyódásról, és miképen igyekezzék tanítványaira hatni 
abban az irányban is, hogy az ifjúság drága és visszahozhatatlan idejét 
arra használják fel, amire azt valóban fel is kell használni: t. i. hasz
nos ismeretek szerzésére, az erkölcsi jóban való megerősödésre, az 
Istennek lélekben és igazságban való imádására, a komoly és nehéz 
életre való előkészítésre és ezáltal a szeretett magyar hazánk iránt 
mindenkor és mindenben híven betöltendő kötelességeik odaadó, szere
tettel való teljesítésére.

Miért kellett ezt elmondanom most, mikor az ifjúság magavisele
téről kell ítéletet mondanom a lefolyt iskolai év alatt? Mert sok kifogá
som van a mai ifjúság egész lénye felett. A fentebb említett gyarlósá
gokkal minden lépten-nyomon találkozunk. Soha annyi éberséget nem 
kellett tanúsítanunk az ellenőrzésre, mint ez idén. Nem erkölcsi rom
lottságról, lelki züllöttségről van és lehet szó ; hanem csupán helytelen, 
elbizakodott nyegleségről, egyes osztályokban (VI., VII.) általános figyel
metlenségről és gyakran észlelhető hanyagságról. Hónapokig kellett 
következetes eljárással küzdenünk mindezek ellen, mig végre a tanító 
munkájának meg lett a maga eredménye és a közszellem egészségesebb, 
jobb, üdébb lett!

Szülők! Jöjjenek, siessenek segítségére a tanítónak nehéz munká
jában ! Szövetkezzen a család az iskolával és kölcsönösen támogassák 
egymást; békében, egyetértésben éljen e két tényező egymással, hogy 
a közös célt: a ránk bízott nevelendő ifjúság jólétét, üdvét elérhessük!

Súlyosabb fegyelmi eset az V. osztályban fordult elő, ahonnan is 
a fegyelmi-szék folyó évi február hó 4-ik napján tartott ülésében 
Andrássy Dezsőt az intézetből való nyilvános kizárásra ítélte.

Igazgatói megrovás végett 3 esetben vezettek egyes tanárok az 
igazgató elé összesen 6 ifjút. Az intés használt és a fegyelmi szabályok 
további szigorát alkalmaznunk többé nem vált szükségessé.

Egészségi állapot. Az elmúlt iskolai évben a tanulók egészségi 
állapota kedvező volt. Fertőző vagy súlyosabb természetű betegség nem 
fordult elő, sőt a járó betegek száma is a múlt évihez viszonyítva 
40°/o-al kevesebb volt. A járó betegek vizsgálatát lakásomon végeztem, 
hova a tanulók szívesebben s nagyobb bizalommal jöttek, a fekvő bete
geket pedig esetről-esetre lakásukon látogattam meg. Az iskolai év 
elején és közepén az összes tanulók szemeit megvizsgáltam, trachomás
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nem volt közöttük, sőt rövidlátó is feltűnően kevés, kiket az osztály- 
főnökök kérésem folytán az első padokba ültettek. Betegség, testi hiba 
vagy szervezeti gyengeség miatt 17 tanulónak a torna alól való fölmen
tését javasoltam. Az I. osztályban 25 tanulót újra oltottam. Hetenként 
1 — 1 órai előadást tartottam a VII. és Vili. osztályban az egészségtan
ból; bár az iskolai tanterv szerint ezen előadások látogatása nem köte
lező, csak ajánlatos, mégis szorgalmasan eljártak s figyelemmel hallgatták 
az előttük nagy részt ismeretlen dolgokat, s azt hiszem, sikerült is érdek
lődésüket az egészségtan iránt felkeltenem. Magában az iskolai épületben 
minden intézkedés meg van téve arra nézve, hogy az egészségügyi köve
telményeknek minden tekintetben (szellőztetés, pormentesités, tisztogatás, 
fűtésre való felügyelet s tb ) elég tétessék. Dr. Mikecz Miklós, fögimn. 
orvos.

A főgimnázium tanácsa. Államsegély. Évzáró vizsgák. A fő
gimnázium kormányzó tanácsa a lefolyt iskolai év alatt is lelkes buz- 
gósággal teljesítette minden kötelességét. Főbb intézkedései a következők:

a) Örvendetes tudomásul vette a püspök úrnak 1349/1912. sz. a. 
leiratát, mely szerint a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr 
főgimnáziumunk részére az 1912. évi január hó 1. napjától kezdve 
36000 K fenntartási államsegélyt engedélyezett számadás kötelezettsége 
mellett (jun. 1. jkv. 2. p .); ugyanezen ülésében helyeslőleg vette tudo
másul a tanács elnökének azon bejelentését, hogy ő már a kormányzó- 
tanács nevében kérvényt intézett a kultuszminiszter úrhoz az új szerződés 
aláírása tárgyában, mert iskolánk nagy érdeke az, hogy e szerződés 
még ez idei egyházkerületi közgyűlés elé terjeszthető legyen.

Előzőleg azonban a helyi főgimn. pártfogóság, 1912. évi junius 
hó 26-án hagyta jóvá a segélyezés ügyében kötött szerződést. Az ev. 
egyház-egyetem 1912. évi nov. hó 6—9-ik napján Budapesten tartott 
közgyűlésében a jk. 75-ik p. alatt a hozzá jóváhagyás végett fölterjesz
tett középiskolai államsegély-szerződések között a mienket is elfogadta 
a IV. sz. alatt s elrendelte, hogy amennyiben a Szerződésnek 7. pont
jában az igazgatónak véglegesítése is megállapittatott, ami az addig 
érvényben levő E. Szabályrendeletbe ütközik, ennek kihagyása végett a 
szerződés hozzánk visszaküldetett, azon határozattal azonban, hogy ha 
a fenntartótestület a módosítást elfogadja, az egyetemes egyház elnök
sége felhatalmaztatik, hogy az egyetemes közgyűlés nevében a jóvá
hagyási záradékot az újból felterjesztendő szerződésre rávezesse. A kor
mányzótanács ezen módosítást a folyó 1913. évi február hó 4-én tartott 
ülésében (jk. 3. p. a.) elfogadta és eszközölte, s azt végleges meg
erősítés végett a kerület püspöki hivatala útján újból felterjesztette.

A kormányzó tanács folyó évi március hó 14-ik napján tartott 
ülésében (jk. 3. p.) örvendetes tudomásul vette a vallás- és közoktatás
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ügyi m. kir. minisztériumunk 5878/1913.-I1.-19. sz. a. k. s a püspöki 
hivatal utján 7601913. sz. a. főgimnáziumunkhoz intézett rendeletét, 
mely szerint iskolánk részére már a jelen 1913. évre 38000, azaz Har- 
mincnydlcezer korona államsegélyt tesz folyóvá.

b) Forró vágyát képezte az összes felekezeti iskolák fenntartó tes
tületéinek megvalósulása annak, hogy az igazgatók tiszteletdija, miként 
az állami iskolák igazgatóié, a nyugdíjigénybe is beszámítható legyen 
s ezzel is közelebb jussunk egy lépéssel a teljes egyenlőség elérése 
felé. Ez megvalósult a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak 
15978/1912. sz. május 8 rendelete folytán, mely szerint a minisztérium 
„méltányolva a felekezeti gimnáziumi igazgatóknak sokszor évtizedekre 
terjedő buzgó igazgatói működését, elhatározta, hogy jövőben a nyug
díjazásoknál figyelembe fogja venni az igazgatói szolgálat után élvezett 
javadalmakat is, mindazáltal azzal a korlátozással, (még mindig korlá
tozás !) hogy csak azoknak az igazgatóknak tudja be, akik igazgatói 
minőségben egyfolytában hat évet meghaladó időn át működtek s tény
leges igazgatói működésük közben állt be a munkaképtelenséggel avagy 
betöltött életkorral indokolt nyugdíjazás szükségessége.“ (Egyet, gyűlés 
jk. 71. p.)

c) Továbbá még a múlt év folyamán (jun. 1.) teljesítette a tanács dr. 
Radó Endre kérelmét, hogy a Van-tó vidékének természettudományi és 
geográfiái szempontból való tanulmányozása végett tanulmányúd segély
ben részesittessék. Ugyancsak Kozák István rajztanárt drezdai útjában, 
hová a 4-ik nemzetközi kongresszusban való részvétel céljából utazott, 
anyagi segélyben részesítette. Határozott a tandíj- és tápintézeti dij el
engedéséért folyamodók kérvényei felett; intézkedett a leánynövendékek
nek a főgimnáziumba leendő felvétele iránt; ez évben is megengedte, 
hogy dr. Prőhle Vilmos a debreczeni tudományegyetem bölcseleti szakán 
a német nyelv- és irodalom köréből hetenként két délután előadásokat 
tarthasson. Október hó 12-iki ülésében ünnepélyesen üdvözölte az inté
zetnek két érdemes tanárát 25 évi működésük után (lásd: Öröm c. a.) 
Tárgyalta a Magyarországi ág. h. ev. egyetemes egyház tanügyi bizott
sága által készített Szabályrendelet-tervezetet a magyarországi ág. h. ev 
egyetemes egyház joghatósága alá tartozó középiskolák tanárainak szol
gálati viszonyai tárgyában. Kiegészítette, illetőleg folyósította az illető 
tanárok korpótlékait s különösen fennkölt gondolkodását és a tanári 
munkát valóban megbecsülő eljárását igazolja azon szabadelvű határo
zata, hogy egyik jubiláns tanárunknak más intézeteknél (rk.) eltöltött 
tanári éveinek számát a helyi korpótlék élvezetébe is beszámította s igy 
egyszerre kettőről öt korpótlékra emelte fe l; dr. Vietórisz József főgimn. 
tanárt kiküldte Eperjesre, hogy az ottani Széchenyi-kör által rendezett 
ünnepen Csengey Gusztáv akadémiai tanárt ötvenéves irói jubileuma
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alkalmából szeretettel üdvözölje, végül számos folyóügy elintézésével 
az iskola beléletének menetét mindenben előbbre vitte.

d) A magyarhoni egyetemes evang. anyaszentegyházunk közgyűlése 
1912. évi november (6—9) hóban Budapesten tartott közgyűlésében 
módosítja a Rendtartásnak az évzáró vizsgálatra vonatkozó intézkedését 
és ezen új szöveget fogadja e l:

„Minden iskolai év végén junius havában osztályonként és tan
tárgyanként nyilvános összefoglaló vizsgálatok tartandók, melyeknek célja:

1. A tanulóknak alkalmat adni, hogy az év folyamán tanultakat a 
maguk egészében, általános szempontokból még egyszer áttekintsék s 
igy a tanítás legfőbb tudnivalóit és eredményeit rendszeresebb össze
függésben láthassák. 2. A szülőknek és az érdeklődő közönségnek is 
alkalmat adni, hogy az iskola belső életébe, egész éven át folyó mun
kájába bepillanthassanak A vizsgálatokon az igazgató vagy helyettese 
elnököl. Ezen nyilvános vizsgálatok után a tanári testület tanácskozást 
tart a tanulók magaviseletét és előmenetelét jelző érdemjegyek végleges 
megállapítás végett. (Egyet. jk. 73-ik pontja.)

Megjegyzem, hogy a magántanulókkal szemben az eddig követett 
vizsgálati rendszer maradt minden tekintetben érvényben.

Hivatalos látogatás, a) A vallás- és közoktatásügyi m. kir. mi
niszter úr az 1883-ik évi XXX. t.-c. 46. §-ában gyökerező jogánál és kö
telességénél fogva az állami főfelügyeleti jog gyakorlata céljából ez évben 
is Géresi Kálmán urat, a debreczeni tankerület kir. főigazgatóját küldte 
ki miniszteri megbízottul iskolánkhoz, ki 1913. évi január hó 2 2 —25. 
napjain hivatalosan látogatta és vizsgálta meg a tanintézetet. A főigaz
gató úr látogatása alatt szerzett tapasztalatait, észrevételeit a január hó 
25-én megtartott tanári értekezleten adta elő. A miniszteri megbízott 
úgy a vezetés, valamint a tanitás eredménye felett ez alkalommal is 
teljes megelégedésének és elismerésének adott kifejezést.

b) A Vili. osztály evang. vallástani érettségi vizsgálataihoz az egy
házkerületi főhatóság képviseletében vizsgálati biztosul Leffler Sámuel 
helybeli főgimnáziumi igazgató küldetett ki (1284G913. sz. a.); a Vili. 
o. tanulók vallástani vizsgálatát május hó 9-én tartottuk meg.

c) A református hitvallású Vili. o. t. vizsgálata május hó 9-én 
folyt le a hivatalosan kiküldött elnök előtt ; dr. Bartók Jenő vallástanár 
vizsgálta meg behatóan tanítványait nt. Szabó Aladár apagyi ref. lelkész 
elnöklete alatt. A róm. kath. ifjak vizsgálatán főtisztelendő és nagyságos 
Petrovics Gyula apát-esperes plébános, egri mesterkanonok úr elnökölt. 
Az izraelita Vili. o. t. vizsgálatait ugyanazon időben tartották meg dr. 
Bernstein Béla főrabbi és az e célra kiküldött izr. statusquo-hitközségi 
megbizott, dr. Guttmann Zsigmond ügyvéd, vezetése mellett.
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Adományok. Gyűjtések. 1. a) Nyíregyházi Kölcsönös Segélyző 
Egylet, mint Szövetkezet igazgatósága 30 koronát adott a tápintézetnek.

b) A Nyíregyházi Takarékpénztár Egyesület igazgatósága 100 
koronát a tápintézetre. Ezenkívül 1913. 11. 18-án 36. sz. a. 200 azaz 
Kettőszáz koronát ösztöndíjul leendő kiosztás végett (lásd Ösztöndíjak 
32. szám.)

c) A Szabolcsi Agrár Takarékpénztár Részvénytársaság 50 koronát.
d) A pozsonyi ev. egyházmegye supplic. megváltás cimén 27 K 

67 fillért a tápintézetnek.
e) Nyírvidéki Takarékpénztár Részvénytársaság 30 kor. ugyanarra.
f) Dombrádi Népbank adománya 10 korona.
g) Gölniczbányai ev. egyház adománya 12 korona.
h) Nyíregyházi Kaszinó 40 koronát a tápintézetnek.
i) A kőszegi ev. egyháztól 4 korona.
2. A Szabolcsvármegyei Pártfogó Egyesület elnöksége 380/1912. 

számú átiratában értesítette az igazgatót mindjárt az iskolai év kezdetén, 
hogy 50 koronát bocsát egyes tanulók könyv-, esetleg ruhaszükségleté
nek beszerzésére. A segélyezendők személyesen jelentkeztek az elnök
ségnél és kérelmük kielégítést nyert. Hálás köszönet. Segélyezettek: 
Szikszay Zoltán I és Paksy Sándor VII. o. tanulók.

3. Trillhaas Lajos úr a Filléregylet, mint Segélyegylet részére 
négy koronát adott; ennek évenként való beküldését ígérte meg. (Éretts. 
emlékalap 10. sz. lásd.)

4. A Kossuth Lajos szobrának megkoszorúzása alkalmából az 
ifjúság a saját körében gyűjtést rendezett, melynek eredménye 84 K 54 
fillér lett; ebből a koszorúra 50 koronát fordított, mig a felmaradt 34 K 
54 fillért igazgató a szobor-alaphoz való csatolás végett 1912. évi 
október hó 4-én 1274. tételszám alatt, mint a főgimn. ifjúság adomá
nyát, Nyíregyháza város házipénztárába befizette.

5. Zuckermann Arnold úr nyírlövői földbirtokos, szegény tanulók 
segélyezésére 100 koronát ajánlott fel az igazgatónak legjobb belátása 
szerint való szétosztás végett. Ebből részesültek (lásd Se élyezés 6. sz.)

6. Szabolcsvármegye törvényhatósági bizottságának felsőbb jóvá
hagyást is nyert 414/1910. Bgy. számú véghatározata alapján 200, azaz 
kettőszáz koronát utalt ki tápintézetünk részére harmadik évi segély 
gyanánt a vármegye alispánja 27530/1912. K. sz. utalványon, mely a 
tápintézet pénztárába 1912. évi november hó 30-án be is folyt.

7. Özv. Básthy Barnáné úrnő adománya 20 K (lásd Segélyezés
5. szám alatt.)

8. Bakos Kálmán úr adománya 5 korona, (lásd Segélyezés 7. sz. a.)
9. Néhai Bőhm Károly egyetemi tanár emlékezetének a tanártestület 

részéről 15 K 20 fillér.
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10. Néhai Zelenka Pál püspök emlékéhez egyházkerületi gyűjtés a 
tanártestület részéről 10 korona.

11. Kossuth Lajos szobrának megkoszorúzása a tanártestület részé
ről 50 korona.

12. A főgimnáziumi ifjúság filléregyletének keretén gyűlt be s 
adatott ki 117 korona a következő címek alatt:

a) Rozsnyói evang. árvaháznak 12 korona.
b) Siket-némákat gyámolitó egyesület részére (Debreczen) 5 kor.
c) Vakokat képző intézet (Szeged) 5 korona.
d) Vakokat gyámolitó országos egyesület (Budapest) 5 korona.
e) Siket-némák intézete (Jolsva, Gömörm.) 5 korona.
f) Siket-némák intézete (Ungvár) 5 korona.
g) Siket-némák országos intézete (Kolozsvár) 5 korona.
h) Gyengeelméjüek intézete (Budapest) 5 korona.
i) Ébresztőre 20 korona.
j) Reformáció-emlékalapra 50 korona.
13. A József Kir. Herceg Szanatórium-Egyesület részére a szegény- 

sorsú tüdőbetegek javára eszközölt gyűjtés eredménye, ugyancsak a 
„Filléregylet“ keretén belül: 10 K beküldetett.

14. Dr. Hajós Sándor helybeli ügyvéd úr ez évben is beküldte a 
10 K adományt a legjobb gyorsíró jutalmazására. (Kurtz Elemér Vili. o. t.)

15. Kegyeletes megemlékezésül dr. Kovách Elek kir. közjegyző úr 
40 koronát a Filléregyletnek adott.

Jótétem ények. Segélyezés. 1. A gimnáziumi alapra fizetendő 
két-két koronát az igazgató elengedte:

Ecsedy István, Nemes Béla, Orsovszky György, Országú Gábor, 
Weisz Vilmos I. o., Barczikay Tibor, Faragó András, Gáspár Zoltán, 
Kirtyán Lajos, Kosztik János, Miskolczy Kálmán, Papp Pál, Petrikovits 
László, Reinhardt György, Smitzer Béla, Simkovits Sándor II. o., Batári 
Béla, Bányai Károly, Czoch József, Holik László, Kovácsi István, Nagy 
Árpád, Orsovszky Jenő, Paksy István, Prékopa József, Szabó Zoltán
III. o., Gömöri Sándor, Halász Imre, Hudák József, Molnár Dezső, 
Nandrássy Vilmos, Lévay Andor IV. o., Deutsch Sándor, Ebner Béla, 
Fabula András, Kiss Miklós, Nagy-Molnár Lajos, Nyerges Miklós, Papp 
Sándor, Szitha István, Szmolár Sándor, Zsák Andor V , Hegyessy Béla, 
Kálmán Lajos, Kovács László, Nandrássy Aurél, Palóczy László, Sim- 
kovics Zsiginond, Péner Jenő VI., Bernstein Leó, Debrovszky Gyula, 
Cserni Ervin, Ecsedy Péter, Fábry Gábor, Goldstein József, Hook Gyula, 
Kiss Gábor, Paksy Sándor, Ruttkay Aladár, Tóth Lajos, Varchol Károly 
VII., Bányász András, Goldstein Jenő, Kovácsi József, Linder János, Papp 
Ferenc, Valent András, Zsák Emil VIII. o. tanulóknak 68 tanulónak 136 
és egy V. oszt. tanulónak 20 koronát; összesen 156 korona.

2. A vallástanitási dij fizetése alól fel voltak mentve:
a) Reformátusok: Nemes Béla, Szikszay Zoltán I., Arday János-
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Bakos Jenő, Benkő Imre, Molnár József II. Czoch József, Paksy István 
III. Arday István, Bakó Géza, Molnár Dezső, Porkoláb Károly IV., Kiss 
Miklós, Nyerges Miklós, Szítba István és Sándor V., Bakó Lajos, Bokor 
Gyula, Ecsedy Péter, Kiss Gábor, Paksy Sándor VII., Lászió Albert, 
Molnár Béla, Pethő Gábor VIII. o. tanulók; összesen 144 korona.

b) Izraeliták: Berkovits Ernő, Weisz Vilmos I., Deutsch László II., 
Lieber Adolf III., Halász Imre IV., Bér Sándor, Deutsch Sándor V., Ber
kovits László, Kovács László, Krámer Hermann, Péner Jenő VI., Bern
stein Leó, Goldstein József, Kupferstein Sándor, Szántó Zoltán, Teutel- 
baum Vilmos VII., Goldstein Jenő, Lieblich Aladár, Weisz Aladár Vili.
o. tanulóknak. Összesen : 120 korona.

c) Egészségügyi-illeték el volt engedve: Ecsedy István, Nemes 
Béla, Orsovszky György, Országh Gábor, Weisz Vilmos I., Barczikay 
Tibor, Benkő Tnire, Kosztik János, Kirtyán Lajos, Papp Pál, Petrikovics 
László, Reinhard György, Smitzer Béla, Simkovits Sándor, Szvitán Károly, 
Vattamán András II., Bányai Károly, Czoch József, Geppel László, Holik 
László, Kovácsi István, Nagy Árpád, Orsovszky Jenő, Paksy István, 
Prékopa József, Szabó Zoltán III., Bánszky István, Gömöri Sándor, 
Halász Imre, Hudák János, Kazár János, Molnár Dezső, Nandrássy Vil
mos IV., Deutsch Sándor, Ébner Béla, Fabula András, Hook József, Kiss 
Miklós, Nyerges Miklós, Papp Sándor, Szitha István, Szmolár Sándor, 
Zsák Andor V., Bőhm Mór, Hegyessy Béla, Kálmán Lajos, Kovács 
László, Nandrássy Aurél, Palóczy László, Simkovits Zsigmond, Péner 
Jenő VI. o., Bernstein Leó, Debrovszky Gyula, Dohnál Jenő, Ecsedy 
Péter, Fábry Károly, Fekete Jenő, Goldstein József, Hook Gyula, Kiss 
Gábor, Migléczy Miklós, Paksy Sándor, Ruttkay Aladár, Ruttkay Sán
dor, Szaiff Kálmán, Varchol Károly VII o , Bányász András, Goldstein 
Jenő, Kovácsi József, László Albert, Linder János, Papp Ferenc, Valent 
András, Zsák Emil VIII. o. tanulóknak. Összesen: 152 korona.

4. A főgimnáziumi kormányzó tanács elengedett:
a) A tápintézeti ellátásért fizetendő dijból 34 tanuló közül: Mol

nár József II. o. t. 39 kor., Molnár Dezső IV. o. t. 30 kor., Nyerges 
Miklós V. o t. 75 kor., Stang István VI. . o. t. 50 kor., Debrovszky 
Gyula VII. o. t. 75 kor., Geruska György VIII. o. t. 50 kor., Molnár 
Béla Vili. o. t. 50 kor, Szikszay Zoltán teljesen ingyenes ellátásban 
részesült, ez 210 korona kedvezménynek felel meg.

Ezenkívül minden egyes tápintézetbe járó tanuló ellátásához a 
létező alapokból 69 60 koronával járult hozzá a tanács.

E szerint a tápintézet címén ez évi segély volt:
a) Elengedés összege 570 kor.
b) Hozzzájárulás „ 1980 „

Összesen: 2550 kor.
Jegyzet. A tápintézetbe járó két tanuló a teljes 210 koronát fizette az ellátásért
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b) Tandíj-elengedésben részesültek:
Az /. osztályban: Csendes József 15 K, Deák Endre 30 K, Elek 

Gábor 20 K, Friedmann B. László 15 K, Országh Gábor 20 K, Styevó 
István 20 K, Szikszay Zoltán 15 K. Összesen: 135 K.

A II. osztályban: Bakos Jenő 45 K, Benkő Imre 15 K, Czesznák 
Sándor 15 K, Kirtyán Lajos 15 K, Kosztik János 50 K, Miskolczy
Kálmán 30 K, Papp Pál 50 K, Petrikovics László 30 K, Reinhardt
György 45 K, Schmitzer Béla 60 K, Szikora István 20 K, Simkovits
Sándor 45 K, Szvitán Károly 45 K. Ö sszesen: 465 K.

A III. osztályban: Bányai Károly 20 K, Czoch József 45 K, Dankó 
István 30 K, Geppel László 40 K, Holik László 15 K, Kovác.si István 
60 K, Nagy Árpád 30 K, Orsovszky Jenő 30 K, Paksy István 30 K, 
Prékopa József 40 K, Szabó Zoltán 45 K. Összesen: 385 K.

A IV. osztályban : Halász Imre 60 K, Hildák József 30 K, Kazár 
János 30 K, Nandrássy Vilmos 30 K, Palla Zoltán 15 K. Összesen: 
165 K.

Az V. osztályban: Deutsch Sándor 60 K, Enyedy Zoltán 20 K, 
Fabula András 45 K Hook József 15 K, Kiss Miklós 30 K, Nyerges 
Miklós 40 K, Papp Sándor 15 K, Papp Gyula 15 K, Szitha István 
30 K, Szmolár Sándor 30 K, Zsák Andor 20 K. Összesen : 320 K.

A V7. osztályban : Hegyessy Béla 30 K, Kálmán Lajos 30 K, Kovács 
László 30 K, Nandrássy D. Aurél 30 K, Simkovics Zsigmond 30 K, 
Péner Jenő 15 K. Összesen: 165 K.

A VII. osztályban: Debrovszky Gyula 30 K, Fábry Gábor 60 K, 
Goldstein József 15 K, Hook Gyula 30 K, Kiss Gábor 30 K, Paksy 
Sándor 40 K, Szaiff Kálmán 30 K, Varchol Károly 30 K. Összesen: 
235 korona.

A Vili. osztályban: Bányász András 30 K, Goldstein Jenő 30 K, 
Kovácsy József 15 K, László Albert 30 K, Lieblich Aladár 30 K, Papp 
Ferencz 30 K, Valent András 60 K, Zsák Emil 60 K. Összesen: 285 K.

jegyzet. 1. A tanártestület tagjainak gyermekei az országos nyugdíjra fize
tendő 6 —6 koronán kívül minden egyéb dij fizetése alól fel vannak mentve. (Tanács
határozat.) Ezen elengedés összege ez idő szerint: 480 K.

2. Teljes tandij-elengedésben részesült tehát 15; részlegesben: 62 tanuló.
Összes tandíj-elengedés: 2635 K.

5. Özv. Básthy Barnáné úrnő 20 kor karácsonyi adományát ismét 
Kálmán Lajos VI. o. t. kapta.

6. A Zuckermann Arnold úr adományából két tanuló kapott téli 
ruhát: Szikszay Zoltán és Szikszay István, 53 korona értékben; 47 koro
nát pedig Melich János II., Balla Zoltán IV., Papp Pál II., Papp Sán
dor V. és Kosztik János II. oszt. tanulók segélyül iskolai befizetéseik 
kiegyenlítéséhez adtam ki. Összesen : 100 korona.
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7. Bakos Kálmán úr, helybeli lakos, 5 koronát adományozott egy 
szegény tanulónak átadás végett: Melich János II. o. t. kapta.

A segélyezés összege:
a) Gimnáziumi alap címen 156 kor.
b) Vallás-tandij címen 266 „
c) Egészségügyi illeték címen 152 „
d) Tápintézeti illeték címen 2550 „
e) Tandij-elengedés címen 2635 „
f) Egyebek 125

Összesen: 5884 kor., azaz ötezernyolc-
száznyolcvannégy korona.

Érettségi vizsgálatot tett ifjak emlékalapja.

Nyolcadik 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 kidobálásával 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 lelkök 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 formuiázta. Kezeli a főgimnáziumi pénztáros.

A szeptember havi pótvizsgálat alkalmával Trillhaas Lajos 10 koro
nát ajánlott fel e célra

A jelen tanév végén az alap gyarapításához adományaikkal önként 
hozzájárultak:

Bata Sándor 5 K, Bányász András 5 K, Bleuer Pál 5 K, Deme
ter László 5 K, Faragó Ferenc 5 K, Farkas Miksa 5 K, Forin Viktor 
5 K, Földes Elemér 5 K, Fráter Iván 5 K, Friedmann Sándor 5 K, 
Gajdos Sándor 3 K, Geruska György 5 K, Goldstein Ignác 5 K, Gold-
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stein (Gál) Jenő 5 K, Groman László 5 K, Helmeczy Ferenc 5 K, Hers- 
kovics Dezső 5 K, Jánószky Béla 5 K, Juhász János 5 K, Klein Sán
dor 5 K, Kopcsó János 5 K, Kovács József 5 K, Kovácsi József 3 K, 
Kurtz Elemér 4 K, Läufer Imre 5 K, László Albert 5 K, Lieblich Aladár 
5 K, Linder János 5 K, Literáty Dezső 5 K Lőjek József 5 K, Lőwen- 
kopf Kálmán 5 K, Miketz István 5 K, Miketz Kálmán 5 K, Molnár 
Béla 5 K, Papp Ferenc 5 K, Pataky László 5 K, Pethő Gábor 5 K, 
Propper Sándor 5 K, Ragány József 5 K, Sarlay Dezső 5 K, Sarkadi 
István 5 K, Sipos Ferenc 5 K, Takács Sándor 5 K, Tomasovszky 
Lajos 5 K, Tester Antal 5 K, Valent András 5 K, Varga László 5 K, 
Vertse Miklós 5 K, Weisz Aladár 5 K, Záhonyai Péter 5 K, Zucker
mann László 10 K, Zsák Emil 5 K. A fentebb kitüntetett 10 koronával 
együtt összesen 271 korona.

Áthozott összeg a múlt 1912. évi december 31-ről 1739'22 kor.
Az 1912/13-ik tanévi h o z z á já ru lá s .......................... 271 •—

Összesen : 2010'22 kor., 
mely összeg a Nyíregyházi Agrár-Takarékpénztárban 3546. számú betét- 
könyvecskén van elhelyezve Gimnáziumi-Emlékalap címen.

Az alapítvány gyarapításához hozzájáruló ifjak fogadják köszö- 
netemet.

Az elődök nemes példája buzdítsa a jövendő nemzetségeket!

V.

Tanulmányutak.
I. Kirándulás G öm örbe.

Intézetünk öt tanulója Zimmermann Rezső tanár vezetése mellett 
a múlt évi nagy szünidő alatt tanulmányutat tett Felső-Magyarországon. 
Az abauj-tornamegyei Szin községtől kezdve nagy gyalog-túrokban 
megjárták az aggteleki cseppkő-barlangot, a murányi várat, a Király
hegyet, a dobsinai jégbarlangot, Krasznahorka várát és a Franciska- 
mauzóleumot. Ennek a tanulmányútnak a gazdag természeti szépségek 
és régiségek tanulságain felül sokra becsüljük azon tapasztalatait, me
lyeket újabban a cserkész-csapatok szervezése által akarnak az ifjúság 
nevelésében elérni. Ugyanis fődolog volt a kirándulásban a fáradság, 
az önálló tájékozódás, az egyszerű táplálkozás, melyeknek jótékony ha
tását nem lehet eléggé méltányolni.

2. Pünkösdi ifjúsági tanulmányutunk.
Az elmúlt években a húsvéti szünidőt használtam fel nagyobb 

tanulmányút rendezésére, ez évben azonban a húsvét oly korán esett, 
hogy kénytelen voltam erről lemondani s azzal a kéréssel fordulni a 
tanártestülethez, hogy a pünkösdi négy napos vakációt szíveskedjék a
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tanulmányúiban résztvevőknek néhány nappal megtoldani. A tanártestület 
ismerve az ifjúsági kirándulások nagy jelentőségét, eme kérésemet folyó 
évi március hó 12-én tartott értekezletén készséggel teljesítette.

Az utazás ideje ily módon meg lévén határozva, hozzáláttam az 
útirány megállapításához és a programúi megállapításához. Régi óhajom 
volt a „magyar tenger“, a Balaton megismerhetése, amely vidék úgy 
természeti szépségekben, mint históriai és néprajzi érdekességekben a 
magyar föld egyik leggazdagabb vidéke. Tekintve azt, hogy a nyíregy
házi főgimnázium eddig még nem rendezett tanulmányutat a Balaton 
vidékére, nem sokáig kellett azon gondolkoznom, hogy az idei kirán
dulás főcélja a Balaton legyen.

Az útiterv készítése közben igazgatóságunkhoz megérkezett a buda
pesti állat- és növénykert igazgatójának átirata, amelyben kedvezményes 
belépőjegyet és az állatkerti vendéglőben mérsékelt áron való étkezést 
ajánl fel a kiránduló ifjúságnak. Ezután mi sem volt könnyebb, mint a 
budapesti állat- és növénykert megtekintését is beleilleszteni a pro
gramúiba.

Miután gondolatban végigutaztam a Balatont a keleti végétől 
Keszthelyig, ez utóbbi helyen egy pillanatra meg kellett állnom s a haza
felé vezető útvonalon gondolkoznom. Többféleképen próbáltam tanulóinkat 
hazavezetni, de egyik útat sem tartottam teljesen alkalmasnak a költség, 
időkihasználás és tanulság szempontjából. Ekkor jöttem arra a gondo
latra, hogy a szomszéd Stájerországban és Alsó-Ausztriában a magyar 
határhoz közel, természeti szépségekben gazdag vidék s emellett két 
nagy város : Graz és Wien fekszik, amely városoknak, különösen pedig 
a császárvárosnak megtekintése okvetlenül nevelőleg fog hatni ifjainkra. 
Wienből már könnyű volt azt a hazavezető útat Pozsonyon, Komáromon, 
Esztergomon, Visegrádon, Budapesten keresztül megtalálni.

Az ily módon megállapított útitervet április hó 3-án terjesztettem 
a tanártestület, majd pedig a kormányzó tanács elé, amely testületek 
azt el is fogadták. Ezek után hozzá láttam a részletes előkészítéshez.

A Balaton vidékén való tartózkodás előkészítése végett dr. Óvári 
Ferenc országgyűlési képviselő úrhoz, a Balatoni-szövetség ügyvezető 
alelnökéhez fordultam, akinek dr. Konthy Gyula helybeli tiszti főorvos 
úr baráti levele is figyelmébe ajánlotta a nyíregyházi kirándulókat. Ezen 
szívességéért fogadja a főorvos úr ezúton is a főgimnázium hálás kö
szönetét. Dr. Óvári Ferenc képviselő úr a legnagyobb készséggel nyúj
tott segítő kezet a balatoni tartózkodásunk sikere érdekében. Lekötelező 
szívességgel jelölte meg az egyes helyeken azokat az urakat, akikhez az 
elszállásolás végett fordulhatok, s egyszersmind megküldte a Szövetség 
által kiadott balatoni iskolai kirándulás-programmot, amelyben minden 
szükséges dolgot készen kaptam. Előkészítés közben gyakran kellett 
többszöri levél-, sőt sürgönyváltással a mélyen tisztelt képviselő urat
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zaklatnom, aki mindezek dacára a legnagyobb készséggel intézte el 
mindenkor a kiránduló ifjak ügyét. El nem mulaszthatom tehát, hogy 
eme rövid beszámolómban is hálás köszönetét ne mondjak a magyar 
tanügy lelkes támogatójának dr. Óvári Ferenc országgyűlési képviselő 
úrnak.

A grazi, semmeringi és wieni tartózkodásunkat könnyű volt elő
készíteni, mert e helyeket magam is igen jól ismertem; mint grazi 
egyetemi hallgató többször ellátogattam úgy Semmeringre, mint Wienbe. 
A pozsonyi szállodákat nem ismervén, Hirschmann Nándor líceumi 
igazgató úrhoz fordultam, aki a legszívesebben adta meg a szükséges 
útbaigazításokat. Szíves fáradozásáért hálás köszönetemet fejezem ki úgy 
a tanulmányúiban résztvett ifjúság, mint a főgimnázium nevében.

Az elszállásolás és ellátás kérdésének tisztázása után féláru vasúti 
és hajójegyekért, a vonatokon pedig külön vasúti kocsikért folyamodtam. 
A folyamodványokat mindenütt kedvezően intézték el és pedig a követ
kező vasúti és gőzhajózási igazgatóságok: M. kir. államvasutak igaz
gatósága Budapest, Direction der K. k. Staatsbahnen Villach, Direction 
der K. u. k. priv. Südbahngesellschaft Wien és a Cs. és kir, Duna- 
gőzhajózási társaság igazgatósága Budapest.

Az előkészítést minden irányban elvégezvén, összehívtam a tanul
mányútra jelentkezett 24 ifjút, előadtam nekik az út programmját s 
megbeszéltük a magunkkal viendő felszerelést. Az indulás előtti napon 
a pontos útitervet leírtam, sokszorosítottam s eljuttattam az igen 
tisztelt szülőkhöz, akik a programmból tudhatták, hogy a tanulmányút 
tartama alatt minden órában hol tartózkodik a kiránduló társaság.

Az indulás ideje május 7-ikén este 7 óra 20 percre volt kitűzve. 
Zuhogó esőben és szélben szállingóztak a kirándulásban résztvevők a 
vasúti állomásra s mindnyájunk lelkét az a nyomasztó gondolat töltötte 
el, hátha Szervácz és Bonifácz az egész utunk alatt éreztetni fogja 
hatalmát s a májusi fagyok tönkreteszik tanulmányúinkat A „nyo
masztó hangulat csak addig tartott, amig a Debreczen felé induló 
személyvonathoz hozzá nem csatolták a külön III. oszt. vasúti kocsit, 
amelyben csakhamar elhelyezkedett a társaság. Örömtől kipirult arccal 
mondtunk búcsút Nyíregyházának s megindultunk a hideg, esős éjsza
kában Budapest felé. Az 56 üléses kocsiban bőven volt helye az ifjú
ságnak s bár 22 fekvőhely állott rendelkezésünkre, eleinte senki sem 
gondolt az alvásra Szolnok után azonban a társaság legnagyobb részén 
erőt vett az álom s ki hogy tudott, szundikált Budapestig. Budapestre 
reggel 5 óra 20 perckor érkeztünk. Csomagjainkat a ruhatárban hagyva 
átmentünk a pályaudvarral szemben a Baross-téren levő Keleti-kávé- 
házba, ahol gyorsan felszolgálták nekünk az előre megrendelt reggelit.
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Reggelinket elköltve gyalog végigmentünk a Rákóczi-úton, a Kossuth 
Lajos-utcán az Erzsébet-hídon, megtekintve ezen útvonalon eső neve
zetességeket. (Luther-udvar, régi Népszínház, Uránia-szinház, régi Nem
zeti színház, a ferencrendi templom falán levő dombormű, Klotild-palota, 
Gellért-szobor stb.) Bár a szél még mindig fújt, de az égboltozat kez
dett kiderülni s a hőmérséklet is sokkal enyhébb lett, mint volt az 
éjszaka, úgy, hogy amint az Erzsébet-hídról a főváros panorámájában 
gyönyörködtünk, magunk előtt látva a Rudas-fürdőt, arra a gondolatra 
jöttem, hogy jó lesz annak természetes langyosvizü úszócsarnokában 
az át nem aludt éjszaka után fáradt testünket felfrissíteni. A gondolata' 
tett követte s néhány perc múlva már az egész társaság ott lubickolt a 
kristálytiszta vizű bazénban. A fürdés annyira megtetszett az ifjúságnak, 
hogy a reá szánt félóra eltelte után alig tudtam őket kicsalni a vízből. 
Fürdés után a Duna budai partján maradtunk s a lánchídnál felkapasz
kodtunk a várba. Itt első lépésünk is a várkertbe vezetett, ahol szemtől- 
szemben láthattuk az óriási áldozat árán emelt gyönyörű új királyi pa
lotát, amelyet azonban, a mi legnagyobb sajnálatunkra oly ritkán választ 
hajlékul Magyarország uralkodója, s üresen állnak a termek százai. A 
várkertből már teljes pompájában tárult elénk ami szép, kedves Buda
pestünk képe, amelyet bearanyozott a felkelő nap sugára. Ott láttuk 
magunk előtt az ezüstfényben csillogó Dunát s a partjait összekötő 
monumentális hidakat; a túlsó parton a páratlan szépségű Országházat, 
amelyre — nem ugyan a benne történtekre, hanem mint műremekre — 
büszkén tekinthet minden magyar em ber; továbbá a Magyar Tudomá
nyos Akadémiát, a Gresham-palotát, Központi vásárcsarnokot stb.; oly kép 
ez, amelyhez hasonlót hiszem, hogy széles e világon nem találunk. A 
várkertből a gyászos emlékű Szent György-térre mentünk, ahol vissza
emlékeztünk azokra a brutalitásokra, amelyeket az emberi önkény itt 
ezen a téren végrehajtott. Az idő rövidsége miatt már csak a művészien 
csoportosított Halászbástyát és a Mátyás-templomot tekintettük meg, 
sietni kellett budapesti tartózkodásunk tulajdonképeni célja felé az állat
kertbe. A lánchídon keresztül a Gizella-térre igyekeztünk, ahonnan a 
földalatti villamoson a városligetbe robogtunk.

Az állatkert igazgatósági irodájában megszerezvén a kedvezményes 
belépő-jegyet, hozzáláttunk az állatkert megtekintéséhez. Bár az állat- és 
növénykert már két évvel ezelőtt megnyílt s bár magam a természetrajz 
szaktanára vagyok, sajnos mégsem volt alkalmam eddig az állatkertet 
megtekinteni, s igy nemcsak az ifjúságra, hanem reám is óriási hatást 
gyakorolt az ízlésesen, tetszetősen s amellett szigorúan tudományosan 
összeállított állatkert. Hálás tisztelettel kell e helyen is megemlékeznem 
a fővárosi állat- és növénykert szervezőjéről és jelenlegi igazgatójáról 
dr. Lendl Adolf úrról, aki hosszú éveken át szerzett tapasztalatait, finom 
esztétikai érzékkel párosult mély tudását csodálatos módon tudta az
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állat- és növénykert konstruálásában mindnyájunk javára és minden 
magyar ember büszkeségére érvényesíteni. Lendl Adolf dr., amikor meg
bízatást nyert az új állatkert létesítésére, szakított a régi módszerrel, 
t. i. amikor az állatok vasketrecekben vannak elhelyezve és a sokkal 
szebb és praktikusabb Hagenbeck-minta után rendezte be az állatkertet. 
Ezen rendszer szerint minden állat a maga környezetében, szabadon, 
lehetőleg minden ketrec mellőzésével van a nézők elé tárva, aminek 
következtében egészségesebbek az állatok s a szemlélőre is közvetlenebb 
hatást gyakorolnak. Sajnálom, hogy e helyen nem ismertethetem, leg
alább nagyobb vonásokban, az egész állatszeretet; a szűk keret, amely 
beszámolóm részére szabatott, nem engedi meg a hosszabb leírást. 
Állatkerti tartózkodásunkról csak azt jegyzem még fel, hogy minden 
egyes csoportozatot, állat-házat figyelmesen megnéztünk, nem kerül
vén el az aquariumot és a pálmaházat sem.

Bármennyire is szeretnék rövid lenni, nem tehetem, hogy az 
aquariumról és a pálmaházról külön meg ne emlékezzem.

Másfél órai séta után, utunkat a pálmaház felé vettük. A pálma
ház főcsarnokában a subtropikus és a tropikus vegetáció előttünk szo
katlanul buja növényzetében gyönyörködtünk. Amennyire időnk engedte, 
az érdekesebb növényekről rövid ismertetést mondtam el. A főcsarnok
ból többfelé ágazó mellék üvegházakban, nemcsak a növények tudo
mányos, hanem esztétikai csoportosítását is volt alkalmunk megfigyelni.

A pálmaház páratelt levegőjének dacára is alig tudtunk annak 
szépségével betelni s tőle megválni. Az idő előrehaladottsága azonban 
arra kényszerit, hogy az ugyanazon épület szuterén-helyiségében levő 
aquariumba siessünk. A misztikusan megvilágított aquaiium mindnyá
junkat meglepett. A sötét helyiség felülről megvilágított üvegszekrényei
ben csak úgy hemzsegtek a tenger és az édesvíz állatai. Ezt az alkal
mat felhasználtam arra, hogy a felsőbb osztályokba járó tanitványimnak 
sorra megmutogassam azokat az állatokat, amelyekről évközben a tan
órákon sokat beszéltem, de csak borszesz-készitmények alakjában avagy 
képeken tudtam demonstrálni.

Az idő már félegy óra felé járt s igy kénytelenek voltunk az állat
kertben levő Gundel Károly-féle (Wampetics) vendéglőbe menni, ahol 
már terített asztal és jó ebéd várt reánk. Az ebéd elköltése után villa
moson a keleti pályaudvarra siettünk, ahonnan 2 óra 55 perckor indulva 
a balatoni gyorsvonaton elhagytuk Budapestet.

Bár magam is jól ismerem Budapestet, mindamellett igen megköny- 
nyitették munkámat Budapesten tartózkodó néhány volt tanítványunk, 
mint Kálnay Zoltán, Tomasovszky Lajos, Szohor Pál, Kovách László, 
Mikecz Zoltán urak, akik fáradságot nem ismerve úgyszólván egész 
napjukat a nyíregyházi kirándulóknak szentelték. Önzetlen fáradozásukért 
fogadják ezúton is hálás köszönetemet.
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A budapest—balatonfüredi utazás alatt azt hittem, hogy a társaság 
jó része le fog pihenni, tekintettel arra, hogy a megelőző éjszaka nem 
aludtunk eleget. Ez azonban nem következett be, hanem vig nótázás 
közben robogtunk a „magyar tenger“ felé. Miután a Balaton szemünk 
elé tűnt, aki csak tehette, az ablakhoz férkőzött s csodálva szemlélte a 
hatalmas víztömeget, annak partjait ékesítő fürdőtelepeket és a szőlő- 
boritotta dombokat. A társaság egyik madárismerő, lesipuskás tagjának 
is bőségesen akadt megfigyelésre alkalmas médium, mert a Balaton 
nádasaiban igen sok különböző fajta madár fészkel és kóborol, amelyek 
a vonat zajára ijedten röppentek tova.

Naplenyugta előtt Balatonfüredre érkeztünk. Az Eszterházy-szállo- 
dában (tulajdonos Harangi György) megrendelt szállásunkat elfoglalva jó 
étvággyal hozzáláttunk az ízletesen elkészített vacsorához. Pihenőre 
térve senkit sem kellett az alvásra biztatni, mert az aznapi fáradság 
mindnyájunk szemére meghozta az édes álmot úgy, hogy reggel 6 óra
kor a társaság néhány tagjával alig tudtam elhitetni, hogy fel is kell 
kelni. Reggelizés után azonnal lesiettünk a Balaton partjára, ahol két 
vitorlás-bárkát béreltem. Néhány perc múlva már dagadtak a vitorlák s 
a hajócska vígan szelte a habokat. Kilenc órakor Tihanyban kötöttünk 
ki. A rendelkezésünkre álMt rövid idő miatt csak az Echo-dombra 
tudtunk felkapaszkodni, ahonnan nemcsak a közismert tihanyi vissz
hangban, hanem a dombról nyíló szép panorámában is gyönyör
ködtünk. T íz órakor már ismét a vitorlásokban ültünk s Balatonfüred 
felé igyekeztünk. Időközben az égboltozat teljesen kiderült, a szél is 
alább hagyott, úgy, hogy már attól tartottunk, hogy bárkánk megáll 
és csak a motorcsónak segítségével tudjuk elérni a füredi partokat. Ez 
azonban nem következett be, idejében megérkeztünk s bőven maradt 
időnk arra, hogy a szállodában levő csomagjainkat magunkhoz véve 
kiballagjunk az állomásra.

Délután 1 óra felé Badacsonyba érkezve a Kaszap Árpád-féle Hab
leány vendéglőben ebédeltünk. Rövid pihenő után megindultunk a 
Badacsonyi bazalthegy megmászására. Utunk eleinte a szépen müveit 
és hires bort hozó szőlőkön vezetett keresztül. A Kisfaludy-forráshoz 
érve az erős napsütés annyira eltikkasztotta a társaságot, hogy nem 
győzött eleget inni a forrás kristálytiszta vizéből, ami új erőt adott a 
még jó távol levő csúcs eléréséhez. A forrás felett, a szőíőshegy olda
lában van egy fehérre meszelt egyszerű, masszív régi ház, amelyre min
den magyar ember kegyelettel tekint E házban irta ugyanis Kisfaludy 
Sándor legszebb epikai müveit, e házban álmodta végig a Csobáncz, 
Tátika, Somló váraiban lejátszódó romantikus történeteket. A Kisfaludy- 
házat elhagyva utunk mindegyre nehezebbé vált; eljutottunk a lépcsőkig 
s jó néhány száz lépcsőt kellett magunk mögött hagyni, amig a tetőn 
levő bájos erdei útra, majd pedig a kereszthez értünk. A kereszt alatt
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levő sziklákon letelepedtünk s elmerengve néztünk az alattunk elterülő 
Balatonra és a távolban ég felé meredő várromokra Nem bizarr szik
láktól borított hegyóriások azok a dombok, amelyeket magunk előtt 
látunk, s mégis oly kedves gyönyörködtető látvány ez a magyar ember
nek, mert jól tudja, hogy ennek a vidéknek az ég felé meredő büszke 
csúcsoknál is drágább ékessége ama jólétben élő szinmagyar nép, amely 
a Balaton szőlővel és szántóföldekkel borított partjait kitartó szorgalmá
val felvirágoztatja.

A badacsonyi hegyről való lejövetel már sokkal gyorsabban ment 
végbe, mint a felkapaszkodás úgy, hogy rövid fél óra alatt már ismét 
a Hableány-vendéglőben voltunk, ahol csomagjainkat összeszedve a 
közvetlen közelben levő vasúti állomásra mentünk. Utunk Badacsonyból 
a badacsonyi bazaltkúp megkerülése után Tapolca felé vezetett, Tapol
cáról pedig Keszthelyre indultunk. Hét óra tájban Keszthelyre érkezve 
a csinos parkon keresztül a Csányi-féle szállodába mentünk, ahol igen 
jó ellátásban részesültünk. A keszthelyi elszállásolást dr. Csák 
Árpád orvos úr volt szives előkészíteni, amely fáradozásáért fo
gadja ezúttal is úgy a magam, mint a főgimnázium hálás kö
szönetét; bocsássa meg, hogy köszönetünket személyesen át nem 
adtam, de keszthelyi tartózkodásunk oly rövid volt, hogy a láto
gatásról le kellett mondanom.

Keszthelyen kis körsétát téve gyalogszerrel kimentünk Hévízre. 
Héviz ama nevezetes helyek közé tartozik, ahol természetes meleg viz 
bugyog fel a földből s a forró viz által feloldott nagymennyiségű 
ásványi sóknak és gázoknak igen nagy gyógyerejiik van. A gyönyörű 
fehér, kék és pirosszinü tavirózsák (Nymphaea, lotus caerulea, rosea) 
teljes díszükben virágoztak a tó sima, kristálytiszta tükrén. Bár a 
levegő elég hűvös volt, a gőzölgő langyos viz láttára a társaság 
fürödni kívánt. A fürdő bérlője Reischel Vencel úr díjtalanul bocsátotta 
a fürdőt rendelkezésünkre s néhány pillanat múlva már ott úszkált a 
kiránduló társaság a tó kellemes meleg vizében. A fürdés oly jót tett 
a társaságnak, hogy ez alkalommal is csak hálás köszönetünk nyilvání
tásával emlékezhetünk meg Reischel Vencel úrról.

Keszthelyre érkezve az ebéd gyors elköltése után az állomásra 
siettünk s pont délben elindultunk Tapolczán, Ukkon, Czelldömölkön, 
Szombathelyen és Fehringen keresztül Graz felé. A vicinális vonat las- /  
susága lehetővé tette, hogy a Dunántúl eme érdekes vidékét tanulmá
nyunk tárgyává tegyük. Keszthely után ismét feltűntek a Balaton-mel- 
léki festői fekvésű várromok, az ugyanezen vidék karakterisztikumát 
képező bazaltbányák, amelyeknek termékeit a vasúti test mellett épített 
kőtörőkben dolgozzák fel. Este volt már, amikor a magyar határt elhagy
tuk s a nagy forgalmú Fehring határállomási a érkeztünk. Az osztrák 
államvasutak által rendelkezésünkre bocsátott külön kocsiban csakhamar
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megtettük a Fehring-grazi utat s este 10 óra 15 perckor megérkeztünk 
a fényesen kivilágított stájer fővárosba.

A Hotel Erzherzog Johann két hatalmas omnibuszán vonultunk 
be a fentnevezett szállodában előre elkészített szállásunkra. A kifogás
talan éjjeli szállásunkon kipihenve magunkat másnap reggel elindultunk 
a város megtekintésére. Egy kis körutat csinálva a Stadt-parkon 
keresztül, amely éppen akkor volt legszebb díszében, felsétáltunk a város 
közepén levő Schlossbergre. A Schlossberg (várhegy) valamikor 
hatalmas erősség volt, Napoleon azonban Graz elfoglalása után a vár
falakat leromboltatta, úgy hogy annak már csak nyomait látjuk s utolsó 
ép maradványát, azt a tornyot, amelyben a Liesel nevű hatalmas ha
rang van elhelyezve. A Schlossbergről teljes képet kaptunk úgy a város
ról, mint annak környékéről és nevezetességeiről. A Schlossbergről 
a kies fekvésű Hilmteichhoz mentünk, amelynek partján az árnyas 
fenyvesek alatt ki is pihentük magunkat, meg gyönyörködtünk is a tó 
tükrén sikló csolnakok tömegében.

Miután ízlésesen szervírozott kitűnő ebédünket az Erzherzog 
Johann szállodában elköltöttük, villanyoson kimentünk a mintegy 5 kilo
méterre fekvő Gösting helységbe, amely a graziak kedvenc kiránduló- 
helye. A helység legszebb része a göstingi várrom s a Jungfersprung- 
nak nevezett sziklacsúcs, amely alatt kanyarodik a Mura folyam Ober- 
steiermark-ból a Grazerfeld-re. Estére visszatértünk Grazba és vacsora 
után siettünk nyugalomra térni, mert másnap egy kis hegyi túrát ter
veztünk.

Másnap, május 12-én reggel 7 óra 19 perckor indultunk a Süd- 
bahnhofról Bécs felé. Vonatunk a Mura völgyén haladt felfelé, amelynek 
szépségei a feledhetetlen emlékek közé tartoznak. A Mura melletti 
Bruckot elhagyva a Mürz folyó völgyébe tértünk s úgy 10 óra után 
Semmeringre érkeztünk. Semmeringen utazásunkat megszakítottuk azzal 
a céllal, hogy megtekintjük Semmeringet és felkapaszkodunk az állo
mással szemben fekvő mintegy 1700 m. magas Sonnwendsteinra, 
ahonnan belátjuk az egész Semmering-telepet és vasútvonalat, Alsó- 
Ausztria déli részét, az Alpok hegyrendszerének keleti végét, Stájer
országot és Sopron vidékét.

Semmeringre érkezve köd boritotla a hegyeket s hullott az apró- 
szemű eső. Lehangolva indultunk a semmeringi-telep megtekintésére; 
egy óra múlva azonban a felhők foszladozni kezdtek, úgy hogy mire 
a Sonnwendstein csúcsára értünk, kiderült s az alattunk elterülő vidék 
panorájáma a maga teljes szépségében tárult elénk. Csodálkozva látták 
ifjaink. hogy az egész Sonnwendstein s általában az egész környék 
csak úgy hemzseg a túristáktól. Örömmel használtam fel az alkalmat 
annak elmondására, hogy az ausztriai iparos és középosztály a hétköz
nap munkáját és küzdelmeit nem a korcsmákban és füstös kávéházak-
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ban, hanem a szabad természetben piheni ki, s ennek következtében 
edzettebb és egészségesebb. Utunk a ródii- és ski-pálya előtt vitt el, 
ahol alkalmunk volt egy modernül berendezett téli pályát látni.

Este 6 órakor indultunk Semmeringről és Ebenfurton, Meidlingen 
keresztül 8 órakor Bécsbe értünk. A pályaudvart megtöltő óriási ember- 
tömegból kiszabadúlva a villanyos állomásra siettünk. Érdekes látványos
ság volt a kisvárosi társaság első bécsi szereplése. A villanyosok, 
automobilok, kocsik s más egyéb jármüvek tömkelegében csak rész
letekben tudtuk elérni a villanyos állomást, mert a hátizsákos társaság 
mint a héjától megzavart csirkék úgy szaladgáltak össze-vissza. 
Szállásunk a II. kerületben a Taborstrassén a Grand Hotel National-ban 
volt, amely szállodának magyar tulajdonosa Kasznár Nándor úr kitűnő 
szállást és ellátást adott s kiváló előzékenységgel segítette elő bécsi tar
tózkodásunk sikerét.

Másnap május 13-án, reggel térképünk segítségével Behal 
August reáliskolai tanuló, akinek igen nagy köszönettel tartozunk, 
kalauzolása mellett elindultunk Bécs város nevezetességeinek megtekin
tésére. A Taborstrassen, Ferdinandsbrücke-n, a Rotenhurmstrasse-n át 
a Szent István-templomhoz jutottunk. Miután a templomot, a gótikának 
eme remekét kívülről, minden oldalról megtekintettük, bementünk a 
világhírű templomba. A bérmálás javában folyt, óriási embertömeg 
hömpölygött a templom főhajója körül, s hogy tolongás ne legyen, 
díszbe öltözött rendőrök s papjelöltek tartották fenn a rendet. A főköz
lekedési vonal mentén — lévén a templom átjáró is senkinek sem 
volt szabad megállani, s így minket is mellékhajóba vezettek, ahonnan 
nyugodtan megfigyelhettük az épület művészi belsejét. A Szent István- 
templomtól a Kärntnerstrasse-n át elértük Bécs legnevezetesebb utcáját 
a Ring-et. Az Opern-Ring-ről a Burg-Ring felé vonultunk, ahol egymás
után megtekinthettük Bécs nevezetesebb középületeit: az Operát, a 
Müvésztörténelmi és Természettudományi múzeumokat, a Burgot, a 
Városházát, a Burgszinházat, a Parlamentet és az egyetem központi 
épületeit. Aznap a Művészettörténelmi múzeum volt nyitva; bár időnk 
igen rövidre volt szabva, el nem mulaszthattuk, hogy be ne tekintsünk 
legalább a múzeum előcsarnokába és nehány termébe, amely előbbinek 
mennyezete egy Munkácsi-freskóval van díszítve. A Burgba a Volks- 
garten felől jutottunk be. ltjaink nem voltak elragadtatva a Burgtól, 
mert annak dísztelen, ódon és örökké épülő újabb része nemcsak most, 
de sohasem fogja szépségben megközelíteni a budai királyi palotát. A 
Ringen és környékén tett sétánk alatt mindnyájunknak feltűntek azok a 
szép, ízléses szobrok, amelyekben mi — sajnos — szűkölködünk; 
utunkba esett és megtekintettük a Mozart, Göthe, Schiller, Mária Terézia, 
Strauss és Lanner, Erzsébet királyné, Grillparzer, Albrecht és Károly 
főhercegek szobrait.
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A Burgból a Graben-en keresztül a kapucinusok templomában 
elhelyezett császári sírboltba vonultunk, ahol megnéztük a Habsburg- 
család eddig elhunyt tagjainak szarkofágjait. Méretekben és művészi 
kivitelben mindeneket felülmúlja Mária Terézia szarkofágja, amely az 
egyik terem közepén van elhelyezve, körülötte elhunyt gyermekei pi
hennek Ezek közül a puritán gondolkozásu II. József koporsója tűnt 
fel leginkább, amelyről hiányzik minden díszítés; egy teljesen sima érc
láda, amely kifejezésre juttatja a császár minden kicsiségtől irtózó 
egyéniségét. Meghatva álltunk meg a Mexikóban tragikus véget ért 
Miksa császár, Rudolf trónörökös és Erzsébet királyné szarkofágjánál, 
amelyek közül a két utóbbi folytonosan virággal van borítva.

A császári kriptából a Hotel Nationalban levő szállásunkra siettünk, 
mert már itt volt az ebéd ideje. Délután 4 órakor pihenőt tartottunk, 
azután pedig a Praterstrasse-n keresztül a Práterbe igyekeztünk. Az 
egész délutánt itt töltöttük s igy az ifjaknak volt elég alkalmuk a 
Wurstlprater (vurstli) gyönyörűségeit kitapasztalni. A Rutschbahn-t, a 
Riesenrad-ot, a Ringelspielt és az elbűvölt kastélyt stb. azonban nem 
adták ingyen, úgy, hogy estére, mire a Hotel Nationalban összegyűltünk, 
a bőven hozott zsebpénz ad minimum redukálódott.

Másnap, május 14-én, reggel villanyoson Schönbrunnba utaztunk. 
A régi császári kastély külsőleg nem mehet látványosságszámba, de 
annál elragadóbb a francia stílusban készített park, amelyet művészi 
módon összeállított szőnyegágyak, tavak és a nyírott alék jellemeznek; 
az alék gazdagon vannak díszítve görög klasszikus szoborutánzatokkal. 
A Gloriett-en megpihenve utunkat az állatkert-felé vettük, amelynek 
megtekintése után örömmel konstatálhattuk, hogy itt is van igen sok 
szép állat, de azok a régi szisztéma szerint ketrecekbe vannak zárva s 
így a mi budapesti állatkertünk sokkal szebb. Schönbrunnban is van 
pálmaház, amely viszont messze felülmúlja a budapestit, amit részben 
annak is lehet tulajdonitani, hogy a schönbrunni sokkal régibb s 
kiadásait a császári pénztárból fedezik A pálmaház főcsarnokában a 
hatalmas Pandanusok, Pálmák, Páfrányfák és Cycasok törzseit annyira 
összekuszálták a lián növények és annak léggyökerei, hogy valósággal 
egy darab trópusi tájat varázsolt elénk a kertész-művészet.

Tizenegy órakor búcsút mondtunk Schönbrunnak és a Stadbahnon 
a szállásunkra utaztunk. Ebéd után köszönetét mondva a mi kedves és 
előzékeny házigazdánknak, Kasznár Nándor úrnak, villanyoson a Síaats- 
bahnhofra igyekeztünk. A Morva-folyón átkelve örömmel üdvözöltük 
hazánk földjét s eszünkbe jutott az az arany igazság, hogy : „mindenütt 
jó, de legjobb otthon“; a Morva bal partján ugyanis már otthon érez
tük magunkat.

Pozsonyba érkezve az ottani evangélikus liceum két tanára : Hamvas 
József és Csiskó Dezső urak vártak reánk, akik szívesek voltak részünkre



külön villanyos-kocsit rendelni, amelyen direkte a Savoy-szállóhoz 
értünk. Engedjék meg a fent nevezett tanár urak, hogy szives fárado
zásukért ezúton is hálás köszönetünket fejezzem ki.

Miután a szállodában kissé rendbeszedtük magunkat, Pozsony 
régi városrészén, a Gettón keresztül a várba siettünk. Utunk azon 
városrészen vezetett keresztül, amely három nappal később a lángok 
martaléka lett. A ragyogó napfényben gyönyörű kilátás nyílt az alattunk 
kanyargó Dunára, az egész Pozsonyra és környékére. A várból a pro
peller-állomáshoz mentünk s onnan áthajókáztunk a ligetbe A duna- 
parti liget Pozsony egyik nevezetessége; százados fák árnyékában jól 
gondozott utak vezetnek, amelyek aznap délután is tömve voltak sétáló 
közönséggel. Kár, hogy a szúnyogok milliói a nyári hónapokban kelle
metlenné teszik az itten való tartózkodást. Másnap reggel Kálmán Ottó 
űr, a Siemens-Schuckert elektrotechnikai gyár gyakornoka, volt tanít
ványunk kalauzunkul szegődött s megmutatta nekünk Pozsony legszebb 
részét, az evangélikus líceum körül elterülő kertvárost. Innen a hegyi
liget felé vettük utunkat, amely alkalommal Dax Mihály városi hegy
mester úr is segítségünkre volt, mert az ő kertjén keresztül haladva 
nemcsak szép kilátásban volt részünk, hanem sokkal rövidebb utat 
kellett megtennünk célunk eléréséhez. A hegyi ligetben kevés pihenőt 
tartva visszatértünk a Savoy-szállóba, onnan pedig a kikötő felé tar
tottunk, mert már közeledett hajónk indulási ideje. A nap ugyan ragyo
gott az égen, de oly hatalmas szél kerekedett, hogy hajónk már Po
zsonyba egy órai késéssel érkezett. A hajón megtett utunkról nem szá
molhatok be elragadtatással, mert a vizi-út minden kellemességétől 
megfosztott bennünket a dühöngő szélvihar. Hajónk egyre mindjobban 
késett. Esztergomnál már alkonyodott és Visegrádnál már egészen sötét 
volt. A késést a hajó természetesen nem tudta behozni, mert a szél 
éppen szembefújt s igy 8 óra helyett 10 óra 30 perckor kötöttünk ki 
Budapesten a Petőfi-téren. A külön vasúti kocsi a 10 óra 25 perckor 
induló vonathoz volt csatolva, a késés miatt kénytelenek voltunk a 11 
óra után Debreczen felé induló személyvonatra ülni. Nyíregyházáig két
szer is át kellett szállni, ami bizony az éjszakában igen kellemetlen volt.

Programm szerint 16-án reggel 7 órakor kellett volna megérkezni 
s e helyett csak délelőtt 10 órakor jöttünk meg Nyíregyházára, ltjaink 
hozzátartozói már reggel várták megérkezésünket s elmaradásunk több 
helyen aggodalmat keltett; de annál nagyobb volt az öröm, amikor 
délelőtt 10 órakor az egész társaság jó egészségben és kedélyben haza
érkezett. Ezzel tanulmányutunk véget ért s a részt vett ifjak sok szép 
emlékkel és tanulsággal gazdagodva tértek vissza a szülői házba.
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3. Növénygyüjtés a Kopaszon.
Ezenkívül növénygyüjtés céljából két tanulmányútat rendeztünk a

II. és a IV. osztállyal a tokaji Kopasz-hegyre, amely út 1—1 napot 
vett igénybe s amelyen a fent említett osztályoknak majdnem minden 
tagja részt vett.

Dr. Radó Endre.

VI.
Ifjúsági egyesületek.

1. Ifjúsági evang. gyámintézet. A nyíregyházi ág. hitv. evang. 
főgimnáziumi ifjúsági gyámintézet számadása az 1912—1913. iskolai 
évről:

Bevétel:
1. Gyűjtésből:

I. osztály gyűjtése .................................... 10 K 50 f.
II. osztály gyűjtése .................................... 7 K 31 f.

III. osztály gyűjtése .................................... 10 K 50 f.
IV. osztály gyűjtése ... ............................ 7 K 60 f.
V. osztály gyűjtése .................................... 3 K 90 f.

VI. osztály gyűjtése .................................... 6 K 60 f.
VII. osztály gyűjtése ... ............................ 5 K 90 f.

Vili. osztály gyűjtése .................................... 11 K -  f.
2. Tőkekamatokbói ............................................. 50 K 95 f.

Összesen: 114 K 26 f.
Kiadás:

1. Egyetemes gyámintézeti pénztárba ........... 30 K — f.
2. Leopoldiánumra ............................................. 5 K -  f.
3. Egyházmegyei Luther-perselybe ................... 5 K f.
4. Kölesének iskolaépítésre ............................ 15 K -  f.
5. Máramarosszigetnek énekeskönyvekre........... 15 K -  f.
6 Ifjúsági lapokra ............................................. 20 K f.
7. Vallásos könyvekre............................................ 17 K 17 f.
8. Szegény tanulók tankönyveire ................... 6 K 85 f.
9. Postaköltségre ............................................ K 24 f.

Összesen : 114 K 26 f.
Úrvacsorái offertóriumból befolyt 11 K 63 fillér, mely összeget 

szintén a kölesei iskolának juttattuk.
Az ifjúsági gyámintézet tőkéje 1000 K. A tőke el van helyezve a 

Szabolcsi Agrár Takarékpénztár 3938. sz. betétkönyvén, mely az igazgató 
őrizetére van bízva.

Nyiiegyháza, 1913. január hó 24.
Adorján Ferenc,

az ifjúsági gyámintézet elnöke.
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2. Tornakor. Megalakult szeptember hó 18-án. A kör tisztviselői 
lettek :

Alelnök: Fráter Iván Vili. o. t.
Titkár: Valent András Vili. o. t.
Jegyző: Porubszky György VII. o. t.
Pénztáros : Márton László VI. o. t.
Csapatvezetők: Fráter Iván, Porubszky György, Szentpétery 

Imre, Papp Lajos, Kopcsó János, Demeter László, Urszinyi Károly, 
Hetey Dániel.

Gyakorló-órát a kör hetenként egyszer, szombaton d. u. 5—7-ig 
tartott, mikor csapatokba osztva csapatvezetők vezetése mellett végezte 
gyakorlatait.

Pénztári jelentés.

A körnek 70 tagja volt.
Bevétel a tagsági díjból 70 korona, mely összeg a 4145. sz. betét

könyvecskében jelzett összeghez 116'60 koronához csatoltatik s igy a 
körnek tiszta készpénz vagyona összesen 186‘60 korona. A betétkönyv 
az igazgató őrizete alatt áll.

3. Zenekar. A főgimnáziumi ifjúsági zenekar szeptember 28-án 
alakult meg a következő működő tagokból:

I. Prím ás: Kovács J. Vili. o. t.
II. Prímás: Budaházy L. VII. o. t.
Kontrások : Borsy I. VII. o. t.

Fráter I. VIII. o. t.
Tóth Lajos József VII. o. t.

Brácsások: Guttmann I. VII. o. t. 
Kovássy E. V. o. t.

Kisbögös: Szikszay G. Vll. o. t.
Nagybőgős: Demeter L. Vili. o. t.
Cimbalmos: Sípos B. Vili. o. t

A zenekar hetenként 2—3 órában gyakorolt előbb Simon
cimbalmos, majd az ő elhunyta után Balogh Pali helybeli cigányprímás 
vezetése mellett. A felügyeletet dr. Radó Endre tanár végezte.

A zenekar betanult 14 magyar népdalt, 2 keringőt, 3 indulót, ez 
utóbbiak között a Rákóczi-indulót.

A zenekar nyilvánosan március 15-én, Porubszky Pál tanár tiszte
letére rendezett önképzőköri diszgyülésen és az évzáró ünnepélyen 
szerepelt.

4. Énekkar. A főgimnáziumi énekkar szeptember hó 22-én ala
kult meg összesen 56 taggal, melyben az 1. oszt. 10, a 11. oszt. 10, a
111. oszt. 7, a IV. oszt. 6, az V. oszt. 8, a VI. oszt. 5, a Vll. oszt. 7, a 
Vili. oszt. 7 tanulóval volt képviselve.
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Az énekkar tagjai a különböző szólamokba a következőképen 
voltak beosztva:

Szoprán: 13. Alt: 17. Tenor: 14. Bassus: 12.
Az énekkart dr. Radó Endre tanár tanította.
Az énekkar gyakorló óráit kedden és pénteken d u. 3—4-ig s a 

szükséghez képest külön rendkívüli órákban is tartotta.
Nyilvánosan szerepelt október 31-én a reformáció emlékünnepén, 

a március 15-én tartott nemzeti ünnepen és az évzáró ünnepélyen.

5. F illéregylet. Az osztályfőnökök a tanulók adományait beszed
ték és a filléregylet pénztárosának adták át, ki a begyült összegeket 
időnként pénzintézetbe helyezte.

A filléregylet vagyona a jelen tanévre 1812 K 57 f összegben 
vétetett á t; a számadásokat a tanári kar 1912 szept. 5-én vizsgálta át 
és jegyzőkönyvbe vette.

Bevétel:
Az I. osztályban ...........  ............................................. 120 K — f
A II. „ ............................................................. 100 K 17 f
A Hl. „ ............................................................. 73 K 92 f
A IV. „ ............................................................. 86 K 90 f
Az V. „ ............................................................. 80 K 83 f
A VI. „ ............................................................. 99 K 70 f
A Vil. „ ............................................................. 142 K 70 f
A Vili. „ ............................................................. 90 K — f
Kovách Elek kir. közjegyző adománya ............................ 40 K — f
Trillhaas Lajos adománya ..................................................... 4 K -  f
Különböző címeken befolyt.................................................... 7 K 90 f
Az 1912. dec. 31-én esedékes kamat.................................... 46 K 68 f

Összesen: 892 K 80 f
Kiadás:

1. A rozsnyói árvaháznak ..................................................... 12 K — f
2. Az igazgató által jótékony célra küldött adományok (L. ott) 45 K — f
3. Reformáció-emlékalapra ..................................................... 50 K — f
4. „Ébresztő“ ifjúsági folyóiratra............................................ 20 K — f
5. 23 tanulónak jutalomkönyvekre .................................... 240 K — f
6. 5 tanulónak á 30 K, 7 tanulónak á 20 K, 2 tanuló

nak á 15 K, 10 tanulónak á l O K  ...................  420 K — f
7. Portóra ............................................................................  — K 96 f

Összesen 387 K 96 f 
A fölösleg a tőkéhez csatoltatott és a 3680. számú Szabolcsi Agrár 

Pénztár könyvecskéjén a múlt évről áthozott összeggel együtt kezeltetik.
Eltscher Simon,

filléregyleti pénztáros.
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6. Bessenyei-Ö nképzőkör. Az önképzőkör ez idén is meg
alakult. Alakuló ülése Porubszky Pál elnöklete alatt szeptember 19-én 
volt, amikor tisztviselőit is megválasztotta. Alelnök lett: Bányász András 
Vili. o. t., titkár: Valent András Vili. o. t., jegyző: Vertse Miklós, majd 
a körből való kilépése után Pap Ferenc Vili. o. tanulók, pénztáros: 
Mikecz Dezső VII. o. t., aljegyző: Kiss Gábor VII o t., háznagy: Pethö 
Gábor Vili. o. tanuló.

Tartott a kör összesen 29 ülést.
A rendes üléseken 50 szavalat hangzott el, melyek közül a kör 

bírálata szerint dicséretes volt 2, sikerült 9, kevésbbé sikerült 16, el
mondott 20, bírálaton kívül helyezett 5. Tartott a kör háromízben sza
való versenyt is, összesen 19 résztvevővel. A szavalásban kitűntek: 
Bányász András, Kovács József, László Albert Vili. o. tanulók és 
Porubszky György VII. o. t.

A bíráló bizottság elé érkezett az év folyamán 52 dolgozat, melyek 
közül 34 a kör elé került részletes megbirálás végett. A kör huszon
nyolcat érdemesnek ítélt elfogadásra. Munkásságukkal kitűntek Bányász 
András, Demeter László Vili. o. t. és Mikecz Dezső VII. o. tanulók.

A kör díszüléssel ünnepelte meg Porubszky Pál tanárelnökének 
25 éves elnöki jubileumát, melyen a tanártestület tagjain és az ifjúságon 
kivül többen részt vettek a kör városunkban lakó régi tagjai közül is.

Résztvett a kör március 15-ének ünnepén, amikor Bányász András 
VIII o. t. ünnepi költeménnyel szerepelt. Mindkettő pályázat utján nyerte 
a megbízást. Pályadijuk: 2 0 -2 0  korona.

A kör rendes évi pályázatán jutalmat nyertek:
1. Zsák Emil VIII. o. t. esztétikai dolgozatért 40 koronát.
2. Bányász András \lIII. o. t. társadalomtudományi dolgozatért 30 kor.
3. Mikecz Dezső VIII. o. t. társadalomtudományi dolgozatért 20 kor.
4. Kiss Gábor Vili. o. t. társadalomtudományi dolgozatért 10 kor.
5. Demeter László VIII. o. t. két költeményével 30 koronát.
Az alapszabályok értelmében Bányász András Vili. o. t., mint leg

szorgalmasabb szavaló ugyancsak 20 koiona jutalomban részesült.
A kör ez évi bevétele volt 287 K 16 fillér, kiadása 276 korona 

20 fillér, maradvány 9 korona 48 fillér a kör vagyonához csatoltatott, 
mely vagyon a tanár-elnöknek, Porubszky Pálnak, kezelése alatt áll.

A kör vagyona: T ő k e ..................................................... 753 K 88 f.
Ennek egy évi kamatja junius hó 30-án 38 K 58 f.
Ez évi m aradvány .....................  9 K 48 f.

Összesen : 801 K 94 f.



Vll.

Tápintézet.

Ez iskolai év folyamán a tápintézetben 34 tanuló kapott élelme
zést : ebédet és vacsorát.

A teljes évi dij cimén a tanulók fejenként 150 koronát fizettek két 
tanuló kivételével, kik 210 kor. évi, illetve 21 kor. havi dijat fizettek. 
Az évi díjból elengedést kapott 4 tanuló 50—50 kor., 2 tanuló 75 —75 
kor. összegben, 1 tanuló pedig ingyenes élelmezésben részesült.

Mivel az intézet minden élelmezett tanulóért decemberig fejenként 
havi 21, januártól pedig 22 koronát fizetett, minden tanuló 150 kor. 
befizetéséhez 60, illetve 70 koronát pótolt a tápintézet pénztára.

A tanulók ilymárvű támogatását az országos és helyi gyűjtés 
megfelelő eredménye tette lehetővé; midőn tehát a nemeskeblü tanügy- 
barátok szives támogatásáért, az érdekelt tanulók nevében is, hálás 
köszönetét mondunk, intézetünket továbbra is a tanügybarátok jóindu
latú pártfogásába ajánljuk.

Ezzel kapcsolatban közöljük a főgimnáziumi kormányzó tanács 
legújabban hozott határozatát, melynek értelmében, az élelmezés diját, 
az élelmiszerek folytonos drágulása miatt, évi 160 koronára emelte. Így 
tehát az 1913 4-ik iskolai év elejétől kezdve 160 kor. évi dijat fizetnek 
a tápintézeti növendékek. Kiváló tanulók, természetesen, ezután is 
részesülnek elengedésben.

A bevétel, kiadás és vagyon kimutatása junius 5-én a következő:

Bevétel:

1. Az 1911/2-ik tanévről áthozat készlet 20,643 K 42 f.
2. 23 tanuló befizetése havi dijakban . . 4,149 K 75 f.
3. Az 1912. évi országos gyűjtésből, hat

könyvecskén b e g y ü l t ...............................  2,237 K 56 f.
4. Az 1912/3 év kezdetén, helyben, begyült 262 K 42 f.
5. Szabolcsvármegye 1912. évi segélye . . 200 K — f.
6. Nyíregyháza város 1912. évi segélye . . 100 K — f.
7. Supplicatio-megváltás : Pozsonyi ev. egy

házmegye 27 K 67 f., Kőszegi ev. egy
ház 4 K, Nagylaki ev. egyház 2 K ösz-
szesen: ..................................................... 33 K 67 f.

8. Adományok: Nyíregyházi Takarékpénztár- 
Egyesület 100 K, Szabolcsi Agrár-Taka
rékpénztár 50, Nyíregyházi Kaszinó 40,

Nyíregyházi Kölcs.-Segélyző-Egyl. 30, Nyír-

— 63 —
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vidéki Takarékpénztár 30, Dombrádi Nép
bank 10, Gölniczbányai ev. egyház 12
kor. összesen : ...........................................  272 K — f.

9. Kamatok: a) Tápintézeti alap kamata
1911. Vli. 1—1912. VI. 30 ........................  366 K 16 f.

b) Pénztári kamatok 1911. XII. 3 1 — 1912.
XII. 31.............................................................  1,074 K 65 f.

Ö sszesen: 29,338 K 63 f. 

Kiadás :

1. 34 tanulónak élelmezése, a majálisi ebéd
del e g y ü tt ...................................................... 6,439 K 63 f.

2. Postai költség és vegyes kiadás . . .  109 K 34 f.
Ö sszesen: 6,548 K 74 f.

Vagyon :

1. Bevételek és kiadások különbsége . . 22,789 K 89 f.
2. 13 tanulónál a dijak hátraléka . . . .  647 K — f.

Összesen : 23,436 K 89 f.

Ez összeg három nyíregyházi pénzintézetben van elhelyezve.

VIII.

Könyv- és szertárak.

A) Tanári könyvtár.

A tanári könyvtár fejlődésében, a lefolyt iskolai év folyamán, az 
a figyelemre méltó mozzanat történt, hogy a fölszerelési államsegély 
terhére megkezdődött az új könyvtári helyiségnek modern szekrényekkel 
való bebútorozása, s rendelkezésünkre áll még az az összeg is, amely 
lehetővé teszi az egész helyiségnek hasonló szekrényekkel való beren
dezését. A középiskolák értesítői, az úgynevezett vasszobában, szakokra 
osztott állványokon nyertek elhe yezést.

A könyvállomány, vétel és előfizetés utján, a szokott keretek között 
gyarapodott.

Vétel utján szerzett művek :
Bérezik Árpád: Színmüvei. 1 —V. 5 k. Philologiai dolgozatok a 

magyar-német érintkezésekről. Szerk. Gragger Róbert. 1 k. Kari Lajos: 
Francia irodalmi tanulmányok. 1 k. A hónap. Szerk. Vertse—Ballay. 1 k.
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Margalits Ede: Sententiae in classicis Latinis. I — II. 2 k. Erman, Á .: 
Aegyptische Grammatik. 1 k. Bolgár népköltési gyűjtemény. Ford. Strausz 
Adolf. I—II. 2 k. Régi magyar költők tára. VII. 1 k. Gróf Széchenyi 
István: Garat. Kiadta Viszota Gy. 1 k. Historische Volkslieder und 
Zeitgedichte. Gesammelt von A. Hartmann. II. 1 k. Paedagogiai pálya
munkák 1 k. Hegedűs János: Tárgymutató a magyarországi ág. h. ev. 
keresztyén egyház egyetemes közgyűlései jegyzőkönyvének 1843—1910. 
évfolyamához. 1 k. Nógrády László : A gyermek és játék. 1 k. Condillac : 
Értekezés az érzetekről. Ford. Jancsovics Ferenc. 1 k. Goldziher—Heller: 
Előadások az iszlámról. 1 k. Bain Szemere Sebestyén : Neveléstudo
mány I - II. 2 k. Sinay—Herpay —S. Szabó: A magyar- és erdélyországi 
reformáció története 1564-ig. 1 k. Rutari: General Booth und sein 
Werk 1 k. Újgörög anthologia. Ford. Vértesy Dezső 1 k. Friederichs : 
Entwicklung, Organisation und Metiiode der Heilsarmee. 1 k. Booth— 
Oliphant: Frage und Antwort über die Heilsarmee. 1 k. Imre Sándor: 
Nemzetnevelés. 1 k. Heinrichsdorff U .: Erziehung zum bewusten Sehen, 
Empfinden und Darstellen. 1 k. Apokrifus evangéliumok Jézus gyermek
ségéről. Ford. Raffay S. 1 k. Dolgozatok Békefi Rémig egyetemi tanári 
működésének emlékére. írták: Tanítványai. 1 k. Szádeczky Lajos: 
Báthory István. 1 k. Kiss E rnő: Szemere Bertalan. 1 k. Éble G ábor: 
Az ecsedi százéves úrbéri per története. 1 k. Nagy Iván: Magyarország 
családai. I—XII. és pótlékkötet. 13 k. Gardner—Schmidt—Láng : A régi 
Athén. II. 1 k. Szentpétery Imre: Oklevéltani naptár. 1 k. Meller Simon: 
Ferenczy István élete és művei. 1 k. Ecsedi István: Karacs Ferenc tér
képmetsző élete s művei. 1 k. Vojnich Oszkár: Britisch India. Burma — 
Siam. 1 k. Amundsen—Klaiber: Die Eroberung des Südpols. I—II. 2 k. 
Nordenskjöld: Die Polarwelt und ihre Nachbarländer. 1 k. Magyar 
Történelmi Emlékek: XXXVI., XXXVII. 2 k. Malonyay Dezső: A ma
gyar nép művészete. IV. 1 k. Freisingi Ottó : Krónikája. Ford. Gombos— 
Irsik. 1 k. Wertheimer E de: Gróf Andrássy Gyula élete és kora. II—III. 
2 k. Gróf Apponyi Albert: Magyar közjog osztrák világításban. 1 k. 
Kézi térképek: Asiatische Türkei. Tirabzon. Diarbekir. Erzerum. L’Empire 
ottoman. Provinces Asiatiques. 11 db. Klupathy Jenő : Physikai mérések.
I. 1 k. Balla—Fodor: Edison. 1 k. Soddy—Salamon—Fröhlich : A 
rádium. 1 k. Aujeszky Aladár: A baktériumok természetrajza. 1 k. Csia 
Sándor: A nemi kérdés orvosi s bibliai szempontból. 1 k. Sydow P . : 
Taschenbuch der wichtigeren eszbaren und giftigen Pilze. 1 k. Révai: 
Nagy Lexikona. VI—VII. 2 k. Mitsotakis—Dieterich: Taschenwörterbuch 
der neugriechischen Umgangs und Schriftsprache. I—II. 2 k. Miladinoff: 
Blgarsko—nemsky Recnik. Bulgarisch—deutsches Wörterbuch. 1 k. 
Calepinus: Latin—magyar szótára. 1585-ből. Kiadta: Melich J. 1 k. 
Wisemann—Haudek: Fabiola vagy A katakombák egyháza. I—IV. 4 k. 
Thomé—Migula : Die Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz.
IX. 1. 2. 2 k. Összesen 92 kötet. 5
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A jándékok: A nagymélt. kultuszminisztériumtól: A reáliskolai 
tanítás terve. Zempléni Árpád: Turáni dalok. Révai: Nagy Lexikona. 
I—VI. Néptanítók Lapja. Magyarország közoktatásügye 1911-ben.

A tiszakerületi ev. püspöki hivataltól: Obál, B. Die Religionspolitik 
in Ungarn. Die Ungarn von Árpád bis auf Franz Josef 1.

Az Országos Evang. Tanáregyesülettől: Az egyesület 1911/1912-iki 
évkönyve.

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesülettől: Sándor József: 
Az Emke megalapítása és negyedszázados működése 1835 — 1910. Az 
1910-ik évi örömünnep leírása.

Kállay András úrtól: K. A. politikai újságcikkei és beszédei. I -  111.
Özv. Schönherr Antal né úrnőtől: Schönherr Gyula emlékezete.
Bérezik Árpád úrtó l: Bérezik Árpád : Színmüvei. I—V.
A pápai ref főiskolától: Borsos István : Görög, barbár és római 

érmek. Takács Zoltán : A br. Baldacci Antal-féle metszetgyüjtemény 
katalógusa.

Mácsánszky Lajos úrtól: 50 kötet különféle tárgyú könyv.
Karafiáth Márius dr. úrtól : K. M. Sport és nevelés.
Kirchknopf Géza úrtól: A kolozsvári ev. egyházközség 1912. évi 

értesítője.
Erényi Sándor úrtói: 10 kötet iskolai könyv.
Cserhalmi Sámuel úr az Egyetemes Philologiai Közlöny, Jóba 

Elek úr könyvkiadóhivatala pedig a Nyírvidék számait küldi ajándékul 
iskolánknak.

Ezeken kívül a magyarországi középiskolák értesítőik cserepéldá
nyait, a könyvkiadócégek pedig a szaktanárokat érdeklő iskolai kiadvá
nyaikat küldték meg iskolánknak.

A nemeslelkü tanügybarátok fogadják ezúton is intézetünk hálás 
köszönetét.

Előfizetés útján járnak a következő folyóiratok és folytatásokban 
megjelenő munkák:

Akadémiai Értesítő. Állattani Közlemények. Annalen der Physik. 
Archaeologiai Értesitő s Közlemények. Athenaeum. Botanikai Közlemé
nyek. Budapesti Szemle. Evangélikus Lap. Evangélikus Őrálló. Emlék
beszédek a Magyar Tudományos Akadémia elhúnyt tagjairól. Ethno- 
graphia s Értesitő. Értekezések a bölcseleti, mathematikai, nyelv- és szép
tudományok, társadalmi és történelmi tudományok köréből. Földrajzi 
Közlemények Földtani Közlöny, Intézeti Évkönyv és Évi jelentések. 
Gyámintézet. Herkules (hivatalos példány). Hivatalos Közlöny (szintén). 
Irodalomtörténet. Luther-Társaság kiadványai Magyar Chemiai Folyóirat. 
Magyar Iparművészet. Magyar Nyelv. Aáagyar Nyelvőr Magyar Paeda
gogia. Magyar Történeti Életrajzok Magyar Tudományos Akadémiai 
Almanach. Mathematikai és Természettudományi Értesitő s Közlemények.



Művészet. Nyelvtudomány. Nyelvtudományi Közlemények. Országos 
Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. 
Századok. Természettudományi Közlöny és Pótfüzetek. Tornaügy. Urania. 
Vasárnapi Újság. Zeitschrift für den evang. Religiens-Unterricht.

Könyvek vásárlására, folyóiratok előfizetésére, könyvkötésre kiadtunk 
1402 K 32 fillért.

A tanári könyvtár állománya, a folyó évi gyarapodással együtt 
2614 mű 5688 kötetben, 31431 korona értékben.

B) Ifjúsági könyvtár.
Négy csoportból áll: külön-külön a VII —Vili., V —VI., a III—IV. és 

az I—II. osztályú tanulóknak áll rendelkezésére. Minden csoport az 
illető osztálytanár felügyelete és kezelése alatt áll. A múlt tanév végén 
3003 darab művet foglalt magában e könyvtár. A folyó tanévben gya
rapodott : vétel utján 40 darab, ajándék utján 2 mű, összesen 42 mű. 
A könyvtár bevétele 524 K 63 fillér, kiadása pedig 340 K 40 fillér volt. 
Ez évi maradvány 184 K 23 fillér. Közli : Adorján Ferenc tanár, az 
ifjúsági könyvtár pénztárosa. I

C) Természettani szertár.
A szertár a lefolyt tanévben a következőkkel gyarapodott: 1 drb 

kapcsolótábla 60x80  cm., carrarai fehér márványból, 2 drb kétsarku 
kikapcsolóval, 50 amperes váltalkozó áramú ampére-mérővel, váltóáramú 
feszültségszabályozóval és újeziist-reosztáttal 400 K ;

1 drb divisor 50 ampere 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 80, 
100 volt szekundér-feszültségre 70 K ;

1 drb transformátor 100 volt primér és 130 volt szekundér feszült
ségre, 50 ampére áramerősségre 70 K;

5 drb 14 voltos fémszálas izzólámpa (á P6 K.) 8 K;
Korund-reszelők 6‘45 K ;
Önedző acélok esztergakéseknek 24 K ;
1 drb 50 voltos Voltmérő, 1 drb 25 ampére-es Ampére-mérő, 1 drb 

mellékáram körű szabályozó egyenáramú generátorhoz, 1 drb egyen
áramú generátor 35 volt kapcsolva egyfázisú váltóáramú motorhoz 
105'42, 1200 fordulatszámmal I., I. P. teljesítménnyel 827 20 K;

1 drb fúró tokmány 8'50 K ;
1 drb vasvágó olló 40 K ;
1 drb zárt mágneskörü transformátor 100 volt primér-feszültségre 

és 35000 volt szekundér-feszültséggel 750 K ;
1 drb elektromágnes tekercselése 1 5 mU átmérőjű izolált drót

tal 15 K;
5*



8 Akkumulátorokhoz való eszközök és anyagok 85 46 K ;
Fuvardíj 9 73 K ;
1 drb Delfin-szűrő fuvarral 45'08 K ;
A generátor szerelési munkálatai 150 K;
Anyagokra: 93 K 88 f. Összesen: 3003 K 30 f.
Max Kohl chemnitzi gyárából több készüléket rendeltünk, de ezek 

az értesítő lezárásáig nem érkeztek meg.

Eltscher Simon,
a fizikai szertár őre.
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D) Természetrajzi szertár.
A természetrajzi szertár állománya a folyó tanévben veszteséget 

nem szenvedett. A kitömött állatok és egyéb, rovar-rágásnak kitett, pre
parátumok teljes épségben maradtak meg a múlt évről, amit annak 
köszönhetünk, hogy a múlt év nyarán 20 liter szénkéneget raktam szét 
a fentemlitett preparátumokat magukban foglaló szekrényekben, illetve 
teremben, amely teljes mértékben távoitartotta a kártékony ízeltlábúakat.

A diapozitiv-képek beszerzését ez évben is tovább folytattam s 
beszereztem 68 darab paleontologiai (őslénytani) képet. A Szabolcsvár- 
megyei Bessenyei-Kör Szabad Líceuma a tanítás céljaira rendelkezésemre 
bocsátotta a természetrajzi szertárban elhelyezett összes képgyűjteményét 
s igy ez évben a vetítést fokozottabb mértékben használtam fel demon
strálásra. Hogy a képeket a rendes tanórán belül is bemutathattam, az 
oly módon vált lehetővé, hogy a főgimnázium kormányzó tanácsa a múlt 
évben a diszterem ablakaira fekete függönyöket készíttetett, amelyeknek 
segítségével a termet tökéletesen el lehet sötétíteni. Eddigi tapasztalataim 
alapján nem tudom eléggé hangsúlyozni úgy a földrajz, mint a termé
szetrajz tanításánál a vetített képekkel való demonstrálás fontosságát.

Az anatómia és biológia előadásánál mikroszkopi készítményeket 
eddig a fizikai szertár tulajdonát képező régi és a magam új mikrosz
kópján mutattam be a tanulóknak. Tekintve a tanulók nagy számát, ez 
igen lassan ment. Ez évben azonban a kormányzó tanács bőkezűsége 
azon kellemes helyzetbe hozta a szertárt, illetve a szaktanárt, hogy egy 
új Reichert-féle mikroszkópot szerezhetett be 200 korona értékben.

Szertárunk állománya mint mindig, úgy ez évben is adományok 
révén is gyarapodott és pedig a következő objektumokkal:

1. Arday Pálné : 100 darab ásvány.
2. Balla Jenő : 1 darab cseppkő.
3. Fleiner Lajos : 1 darab kitömött repülő-hal.
4. Haas Jenő : 1 darab egerészölyv.
5. Hahn Imre: 1 darab vízisikló-bőr.
6. Jóna László : 1 darab földi kutya.
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7. Dr. László Adolf: 1 darab négylábú liba.
8. Rácz Zsigmond: 1 darab kaba-sólyom.
A névszerint felsorolt adakozók adományaikért fogadják ezúton is 

a főgimnázium köszönetét.

Dr. Radó Endre,
a természetrajzi szertár őre.

E) Érem gyüjíem ény.

Velenczey László IV. o. t. 2 darab rézérmet, Tornyay Lajos IV.
o. t. 1 darab római ezüstérmet, Szesztay Zoltán II. o. t. 1 darab ezüst
érmet ajándékozott a gyűjteménynek.

F) R ajzszertár.
Rajzoktatásunk egyik főkelléke a jól fölszerelt rajzszertár. A régi 

rajzoktatási tanmenetek idejében a rajzszeríár kellékei aránylag igen kevés 
helyen elfértek, mert rendesen csak az összegyűjtött lapminták befoga
dására voltak szükségesek. Nem úgy most, midőn a rajzoktatás úgy
szólván a teljesen szemlélet után való rajzolásra szorítkozik. Ma már 
a rajzszertárnak mindazon tárgyakat és eszközöket tartalmaznia kell, 
amivel a rajztanitás jelenlegi módja keresztülvihető. A régi rajzszer
tárak kellékeiből megtarthatjuk a gipsz-modelleket, de különösen töre
kednünk kell beszerezni minél több használati tárgyat, szerszámokat, 
üveg- és agyagedényeket, kitömött madarakat, állati koponyákat, lepké
ket és bogarakat, kagylókat, préselt leveleket, terméseket, régi fegyve
reket, könyveket, ötvös-munkákat s általában minden olyan tárgyat, 
amely rajz, forma, szin és egyéb tulajdonságai mellett tanulságos min
tául használható fel. Rajzszertárunk berendezésénél ma már számos 
megbízható tanszergyár ál! rendelkezésünkre, melyekből a felsorolt tan
eszközök mind beszerezhetők; azonban nem szükséges teljesen a tan
szergyárakra szorítkoznunk, egy kis buzgósággal magunk is beszerez
hetünk sok olyasmit, amit esetleg tanszergyárból meg sem tudnánk 
kapni. Gyűjtenünk kell! Növendékeink figyelmét föl kell hívnunk a régi 
iparművészeti tárgyakra, ők különböző vidékeken megfordulva, sok kárba- 
veszendő érdekes iparművészeti tárgyat szerezhetnek meg az iskolának. 
Régi agyag-korsók, tálak, hímzések, fafaragások, ötvös-munkák stb. ki
egészítő részei lehetnek egy igazán jó! fölszerelt rajzszertárnak. Ezzel a 
gyűjtéssel egy másik célt is elérnénk, t. i. az úgyis pusztuló és veszendő 
népművészeti emlékeinket őriznénk meg az utókor számára.

Szertárunk évi beszerzéseivel és ajándékozás utján is meglehetősen 
gyarapodik. Ma már a fent elősorolt minták és tárgyak mindegyik faj
tájából számos példánnyal rendelkezünk. A folyó tanévben több lelkes
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tanügybaráttól kapott intézetünk rajzszertára ajándékot. Fleiner Lajos 
vaskereskedő úrtól: 2 darab gyalu, kisbalta, kalapács, harapófogó, fúró, 
hordócsap, sarló, gyertyatartó, patkó, zabola, lánc, lemezfűrész, olló, 
furdancs, kávéőrlő, lakatok, összesen 20 darab. Hunyady László fény
képész úrtól: 19 darab különböző üvegtárgy. Fábián Pál úrtól : 1 darab 
kulacs. Az intézet néhány tanulójától pár kulcs és régi könyvek. Fogad
ják a nemesszívü adakozók ezúton is az intézet hálás köszönetét.

Az intézet szertári átalányából a folyó tanévben Szikla—Szilágyi 
tanszergyárából a következő tanszereket rendeltük m eg: Tömör kocka, 
négyoldalú hasáb, hatoldalu hasáb, négyoldalú gúla, tömör henger, 
tömör kúp, tetraéder, oktaéder, ikozaéder, dodekaéder. Feketére festett 
kúp 4 darab lemezzel a kúpszeletek bemutatására. Flenger, kúp, fél
gömb rézből Archimedes tételének bemutatásához. Lepkék: Ornithoptera 
Rischema, Viktorina pallida, Leander azender, Papilio hesperus, Nappali 
pávaszem, Fecskefarku lepke, Szarvasbogár, Hőscincér. A megrendelés 
értéke kétszáztizenhárom korona 30 fillért tesz ki. (213 K 30 f.)

Szertárunk jelenlegi állománya: rajzterem bútorzata és felszerelése 
113 darab; rajzszertár bútorzata 10 darab ; lapminták 21 mű 2872 darab 
lappal; gipszminták 22 darab; kitömött madarak 16 darab; koponyák 
2 darab; famodellek 26 darab; lepkék 23 darab; terakotta-edények 
13 darab; préselt levelek, termések 25 darab ; kagylók 13 darab ; üveg
tárgyak 27 darab ; szerszámok és egyebek 33 darab ; geometriai testek 
és szemléleti látszattani testek kartonból 50 darab. Az összes rajztermi 
és rajzszertári berendezés mintegy 3800 korona értékű. Kozák István 
tanár, a rajzszertár őre.

G) Tornaszertár.
A szertár gyarapodása a lefolyt tanévben a következő: 1 darab 

rohamdeszka 54 K, 1 darab 30 m.-es mérőszalag 12 K, 100 darab 
1 kilogrammos súlyzó 40 K, 4 darab 2 kilogrammos súlyzó 3 K 20 L, 
1 darab 7V4 kilogrammos sulygolyó 3 K, 2 darab ütemjelző 2 K 40 f., 
1 darab IV2 kilogrammos füleslabda 6 K, 1 darab kettőshangu síp 
1 K. Összesen 121 K 62 fillér.

Ösztöndíjak.
A) Külső ösztöndijak:

1. A gróf Teleky-Róth Johanna ösztöndíjalapból 65—65 koronát 
Zsák Emil és Pap Ferenc Vili. 0 . tanúlók kaptak.

2. A jövedéki bírságalapból Aczél Béla VII. o. t. 300 koronát élvez ; 
Vízer Géza III. o. t. 200 koronát; Kurtz Elemér VIII. 0 . t. 300 koronát; 
Nagy Zoltán II. 0 . t. 200 koronát. Összesen: 1000 koronát.
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3. Krúdy László V. o. t. részére Aradvármegye törvényhatóságának 
közgyűlése a Bibics-ié\e ösztöndíjat, 420 koronát adományozta ; a m. 
kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium ez adományozást jóváhagyta.

4. László Albert Vili. o. t. az országos központi Hitelszövetkezet 
gróf Károlyi-alapja ösztöndíjából évi 240 koronát élvez.

5. Péchy Sándor III. o. t. megkapta a Péchy Zsigmond-féle évi 
120 koronás családi ösztöndíjat.

Összesen: 1780 korona.

B) Időközben kiadott helyi ösztöndíjak:
1. Somogyi Dezső műegyetemi hallgató korában elhalt tartalékos 

tüzérhadnagy nevét viselő alapítvány 103 korona 84 fillér kamatait 
Pataky Béla műegyetemi hallgatónak ítélte oda a kormányzó tanács 1912. 
évi december hó 23-án tartott tanácsülésében.

2. A Nikelszky Jenő-féle alapítvány után 101 korona 51 fillért 
kapott Valent József negyedéves bölcsészethallgató a budapesti kir. 
tudományegyetemen.

3. Suták Antal és anyja Reguly Zsuzsánna-alap után esedékes 
60 korona 75 fillért Máczay Lajos harmadéves eperjesi theologus 
nyerte el.

4. A Reguly &í/7zwe/-alapból 104 korona 03 fillér két ifjúnak, 
u. m .: Tomasovszky Lajos másodéves orvostan-hallgatónak és Szabó 
Sándor tanitóképezdei növendéknek egyenlő részben adatott ki.

5. Az özvegy Barzó Jánosné szül. Juhász Terézia segély-alap ka
matait 18 korona 22 fillért Kovácsi István III. o. t. kapta, és pedig az 
alapító-levél rendelkezése szerint a tanév közepén, ez idő szerint 
január hó 29-én.

6. Február hó 18-án (1913.) adatott ki a Somogyi Dezső és Zsiska 
Julia nevét viselő alapítványok kamata 20 korona 24 fillér Nagy Pál II., 
és Prékopa József III. o. tanulóknak, mely összeg kizárólag tankönyvek 
beszerzésére fordítható a bekövetkező tanév elején.

7. Ifjabb Somogyi Gyula emlékére tett alapítvány után esedékes 
100 koronát Vietórisz Gyula VI. o. t. nyerte el. Ez alapítvány kamata 
az alapítólevél rendelkezése szerint mindenkor ápril hó 12-én adatik ki.

8. A Kossuth Lajos-emlékalapitvány kamatait nyílt pályázaton 
Zsák Emil Vili. o. t. nyerte el A 100 korona jutalomdíjat a március 
hó 15-én megtartott hazafias ünnep keretében Balla Jenő főgimnáziumi 
tanácsos úr adta át a pályadíj-nyertes ifjúnak. Ugyancsak 30 korona 
jutalmat nyert Sipos Ferenc Vili. o. t. kiváló szorgalomra valló pálya
munkájáért.

Összesen: 638 korona 59 fillér.
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C) Egyéb ösztöndíj-alapítványok:

1. Haas Aíor-alapítvány után 80 — 80 koronát három VIII. o. t. 
kapott, u. m. : Gál (Goldstein) Jenő, Lieblich Aladár, Pap Ferencz.

2. Kovács László-alap után 97 korona 42 fillért Zsák Emil VIII.
o. t. kapott.

3. Ulmer János-alap kamataiból (138 korona 19 fillér) Vietórisz 
József III. o. t. 80 kor., Kovácsi József VIII. o. t. 58 korona 19 fillért 
kaptak.

4. Zucker //enr/Ar-alapítvány után 75 korona 20 fillért Bányász 
András VIII. o. t. kapott.

5. Dráskóczy- Benkö-alapnak az ifjúságot illető felerészéből (195 
korona 13 fillér) Prőhle Vilmos IV. o. t. 97 korona 56 fillért, Prőhle 
Sándor IV. o. t. 97 korona 56 fillért kapott.

6. Nikelszky Andor-a\ap kamataiból (48 korona 70 fillér) Szokol 
Mihály, Deák Endre, Csendes József, Balogh Miksa I. o. t. 12— 12 kor. 
17, illetőleg 18 fillért kaptak egyenként.

7. Nikelszky Lajos-alap után 48 korona 70 fillért Hudák János
IV. o. t. kapott.

8. Palicz Mihály-alap után 97 korona 47 fillért Varchol Károly 
VII. o. t. kapott.

9. Groák Zsigmond-a\ap után 48 kor. 67 fillért Szamuely György 
IV. o. t. kapott.

10. Kornstein Ignác-alap után (97 korona 47 fillér) Porkoláb 
Károly IV. és László Albert Vili. o. t. egyenlő felerészt kaptak: 48 K 
73, illetőleg 74 fillért.

11. Mányik József és Meskó Dorottya-a\ap után 97 korona 47 
fillérből Schmelczer József és Péner Jenő VI. o. t. egyenlő részben 
kaptak. (48 korona 73 fillért).

12. Zsiska- - Gra/-alapból (48 korona 70 fillér) Benkő Imre, Szvitán 
Károly II. o. t. 24 korona 35 fillért kaptak egyenként.

13. Augusztinyi Jánosné-alapból (129 korona 93 fillér) Kiss Gábor 
VII. o. t. 80 koronát, és Vietórisz Gyula VI. o. t. 49 korona 93 fillért 
kaptak.

14. Szekeres /ráos-alapból 58 korona 45 fillért Kovácsi István
III. o. t. kapott.

15. Kollner Illésné-alap után 19 korona 45 fillért Czoch József 
III. o. t. kapott.

16. Dr. Békési Ignátz-a\ap után 15 korona 04 fillért Holik László 
III. o. t. kapott.

17. Hudák Lajos-a\ap után 17 korona 46 fillért Prőhle Henrik
I. o. t. kapott.
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18. Szopkó Alfréd-a\ap után 43 korona 72 fillért Fábry Gábor 
VII. o. t., mint jó fizikus kapott.

19. Bajuszkör-a\ap után 9 korona 74 fillért Christián Béla I. o. t. 
kapott.

20. Burger Mihály-alap után 24 korona 36 fillért Nemes Béla
I. o t. kapott.

21. Mandel Ábrahám-a\ap után 48 korona 73 fillért Kiss Miklós
V. o. t. kapott.

22. Özvegy Kovács Mihályné-a\ap után 9 korona 74 fillért Pap 
Pál II. o. t. kapott.

23. Stern Jenő-alap után 24 korona 32 fillért Szikora István II.
o. t. kapott.

24. Török Péter és neje Remenyik Paulina-alap után 48 korona 
71 fillért Prekopa József V. o. t. kapott. (Ez évben evang vallásu tanuló 
következett.)

25. Groska Jánosné-rajzalapból kiosztatott 182 korona 45 fillér. 
Ebből részesültek: Nagy Imre 1. o. t. 10 K, Freund Sándor II. o. t. 10 K, 
Szikszay Sándor II. o. t. 12 K 45 fill., Czoch József III. o. t. 10 K, 
Ferenczi Nándor III. o. t. 10 K, Prékopa József III. o. t. 10 K, Vietórisz 
József III. o. t. 10 K, Beck Kálmán IV. o. t. 10 K, Svastics Géza VI.
o. t. 15 K, Aszalós István VII. o. t. 20 K, Fábry Gábor VII. o. t. 25 K, 
Hók Gyula VII. o. t. 15 K, Sarlay Dezső VIII. o. t. 25 K.

26. Bencs László emlékére Nyíregyháza város által tett tanulmányi 
jutalomalapítványnak 100 korona kamatját Valent András VIII. o. t. 
(földinives fia) kapta.

27. Jánószky András-alap után 48 korona 72 fillért Paksy Sándor 
VII. o. t. kapott.

28. Jánószky Andrásné szül. Hankovszky Zsuzsanna-alap után 48 
korona 72 fillért Hegyessy Béla VI. o. t. kapott.

29. A Bleuer Sámuel és neje V/olf Jenni alapítványa című tanul
mányi jutalomdíj-alapítvány kamatait 48 korona 76 fillért Kazár János
IV. o. t. kapta.

30. A Bleuer Aídr-emlékalapítvány című tanulmányi jutalomdíj- 
alapítvány kamatait 51 korona 70 fillért Deutsch Sándor V. o. t. kapta.

31. A helybeli izr. statusquo hitközség kezelése alatt álló Blau Pál- 
einlékalapítványból Halász Imre IV. és Kovács László VI. o. t. 100—100 
koronát kaptak.

32. A Nyíregyházi Takarékpénztár-Egyesület 200 korona adomá
nyát kettő Nyíregyházán és kettő a vármegye (Szabolcsin.) bármely más 
községében született szorgalmas és jó magaviseletü szegény tanulónak 
vallásfelekezeti különbség nélkül, egyenlő részben, a tanács határozata 
alapján a tanév végén rendeli kiadatni. Ebből részesültek: Nyerges 
Miklós V. és Debrovszky Gyula Vll. o. t. mint megyebeliek; Márton 
László VI. és Kiss Gábor VII. o. t. mint helybeliek.
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33. Terényi (Tregjár) Ernö-emlékalapítvány 18 korona 43 fillér 
kamatját Bányász András Vili. o. t., mint a magyar irod. és irodalom- 
történet ismeretében kiváló ifjú kapta.

34. Barzó TW/M/y-emlékalapítvány kamatait 110 korona 11 fillért 
Róth József IV. o. t. mint az iparos pályára lépő nyerte el.

35. Bodnár Gyula-emlékalapítvány kamatait 23 korona 05 fillért a 
számtan-mértanban jeles tanúló: Styevó István I. o. t. kapta.

36. Szabolcsvármegye közönsége által Lukács Ödön nevére és 
emlékére létesített alapítványból: a) a magyar írásbeli dolgozataival 
leginkább kitűnt ifjú: Sipos Ferenc Vili. o. t. 50 koronát kapott; 
b) nyilvános szavaiási versenyen a legjobb szavalónak bizonyult ifjú: 
Porubszky György VII. o. t 50 koronát nyert.

37. Zoltán József alapítványa után Moskovits Károly I. o. t. 9 kor. 
88 fillért kapott.

38. Oláh Mihályné hagyatéka után, melynek kamata ez évben 
osztatott ki először: Geppel László III. o. t. 32 korona 45 fillért kapott 
(múlt félévi kamattal együtt.)

39. Glück Dávid-emlékalapítvány után Enyedy Zoltán V. o. t. 
48 korona 40 fillért kapott.

40. Mészáros Fere/roemlékalapítvány után (most először) 19 korona 
90 fillért Elek Gábor I. o. t. kapott.

41. A főgimnáziumi filléregyletből részesültek: Balogh Miklós,
Csendes József, Deák Endre, Elek Gábor, Fischbein Miksa, Moskovics 
Károly, Nagy Imre I. o. t. 10 — 10 koronát; Bakos Jenő, Molnár Béla, 
Priscsák Gusztáv, Lengyel Kálmán II. o. t. 10 10 koronát; Czesznák
Sándor, Simkovics Zsigmond II. o. t. 15— 15 koronát; Kosztik János
II. o. t. 20 koronát; Czoch József, OrsovszkyJenő, Nagy Árpád III. o. t. 
20—20 koronát, Paksy István III. o. t. 30 koronát; Palla Zoltán IV.
o. t. 20 koronát; Friedmann Adolf V. o. t. 20 koronát; Szitha István, 
Szmolár Sándor V. o. t. 30—30 koronát; Schmeltzer József VI. o. t. 
20 koronát; Dobó József, Szaiff István VII. o. t. 30—30 koronát. 
Összesen 25 tanúló kapott 430 koronát.

42. Jutalomkönyveket kaptak: Mikecz Tamás, Nádassy Sándor, 
Roosz Lajos I. o. t . ; Kiár Mór Lajos, Békeffy István, Gáspár Zoltán, 
Mikecz János, Szesztay Zoltán András II. o. t . ; Geiger Sándor, Kovách 
Dénes, Róth Gyula, Szabó László, Szopkó Ernő III. o. t . ; Burger 
Sándor, Ebner Sándor, Hauer Emil IV. o. t ; Barzó Endre, Ébner Béla, 
Hoffmann Sándor V. o. t . ; Bernstein Leó, Mikecz Dezső VII. o. t . ; 
Zuckermann László VIII. o. tanúlók. Összesen 22 tanúló 250 korona 
értékben.

43. Dr. Hajós Sándor helybeli ügyvéd úr ez évben is 10 koronát 
ajánlott fel a legjobb gyorsírónak, melyet Kurtz Rezső Vili. o. t. nyert el.
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Alapítványok.
1. Dr. Hajós Sándor nyíregyházi ügyvéd úr eddigelé évek óta 

egy-egy darab 10 koronás aranyat ajánlott fel a legjobb gyorsíró ifjú
nak jutalmazására. Hogy ezen jutalmat mindenkorra biztosíthassa, a 
Nyírvidéki Takarékpénztár Részvénytársaságnál 200 koronát helyezett 
el 1913. évi május hó 21-én I. könyvszám 0671. folyó szám alatt saját 
nevére, azzal az élőszóval tett kijelentéssel, hogy ennek 5% kamatja az 
elmondott célra fordittassék. Az igazgató a betétkönyvecskét a főgimnázium 
pénztárosánál helyezte el s az adományt a kormányzó tanácsnak hivata
losan jelentette be.

2. A folyó 1913. évi ápril hó 29-én tartott főgimn. tanácsülésben 
mutatta be elnök-felügyelő (jk 2. p.) a néhai özv. Zierek Edéné, később 
Hoffer Lászlóné, szül. Kralovánszky Jolán volt nyíregyházi lakos által 
néhai fia: Hoffer László, volt m. kir. honvéd huszárhadnagy nevére és 
emlékére tett 4000 (négyezer) korona összegű alapítvány Alapító-leve
lének tervezetét, mely alapítványnak „célja az, hogy évi kamatai éven
ként egy, a katonai pályát választó olyan szegényebb sorsú ifjúnak 
adassanak ki, aki akár a katonai reáliskolát, akár az akadémiai tan
folyamot látogatja s akit ezen alapítványi segély elnyerésére ezen 
alapító-levél föltételei alapján a nyíregyházi ág. h. ev. főgimnázium 
kormányzó tanácsa méltónak ítél.“

IX.

Érettségi vizsgálat
I.

A tiszai ág. h. evag. egyházkerület összes főgimnáziumaiban a 
múlt 1911 12-ik tanév végén az érettségi vizsgálatok alkalmával javító
vizsgálatra utasított ifjak a mi iskolánkban tartoztak javító vizsgálatot 
tenni. Az egyházkerület képviseletében Hronyecz József egyházkerületi 
irodavezető-lelkész küldetett ki ezen vizsgálatok vezetésére; a m. kir. 
tanügyi kormányt Hirschmann Nándor pozsonyi evang. líceumi igazgató 
(püspöki hivatal 3862—1912. Vili. 23.) képviselte.

Nemcsak javító, hanem pótló teljes vizsgálatokat is tartottunk.
Ezen pótló érettségi vizsgálatokon írásbeli dolgozatokúi a - követ

kező tételeket tűzte ki az elnök :

a) A magyar nyelvöl (szept. hó 5-én :)

A ballada és Arany János.

b) A latin nyelvből magyarra való fordításul {szept. 6-án:)

Életpályánk megválasztása. Ciceronis De officiis lib. I. §§. 
119-120.
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c) A mennyiségtanból (szép. 7-én-)

1. Számtani tétel: Mekkora összeget kell 15-éven át minden év 
elején a bankba 5% mellett kamatos kamatra elhelyezni, hogy a 16-ik 
év elejétől 20 éven át minden év elején 2000 kor járadékot kaphassunk?

2. Geometriai: Egy háromszög egyik olala a) — 345'8 m., a má
sik oldala b) =  298 m., a közbezárt szög — 58° 14’, 10” : számít
suk ki azon forgásidom köbtartalmát, amely akkor keletkezik, ha e 
háromszöget c) oldala körül forgatjuk.

A szóbeli vizsgálatok — a javítók és kiegészítőkkel együtt — szept. 
hó 9-én kezdődtek, és pedig úgy, hogy előbb az egyes tárgyakból 
javítóra utasított ifjakat vizsgáltuk meg, számszerűit 19 ifjat.

Az eredmény a következő: magyarból javított 2 ; latinból 4 ; tör
ténelemből 3; mathematikából 7 ; fizikából 3.

Második javító érettségi vizsgálatra utasíttétott: 3, és pedig ma
gyarból 1 ; latinból 1 ; mathematikából 1.

A szeptem ber havi pó tló-érettség i v iz sg á la tra  je len tk e z tek :

j S
or

sz
ám

.

N é v

V
al

lá
s Születéshely Születés ideje

1
.

Bartsch Iván ev. Vál, Fejér m. 1894. X/10.
2 Bukna István rk. Zsolna, Trencsén m. 1893. V/20.
3 Csontos Elemér ref. Zemplénagárd, Zemp. 1894. V/24.
4 Horváth Olivér rk. Tárnáméra, Heves 1890. IV/1.
5 Hunyady Béla ref. Nyírmada, Szabolcs 1892. XIL30.
6 Jakobovics Dezső izr. Nyíregyháza 1894. III/ll.
7 Kanizsay Jenő ref. Lázári, Szatmár m. 1895. 1/26.
8 Kovács Gábor ref. Szerencs, Zemplén 1894. IX'22.
9 Kricsfalussy Béla rk. Budapest 1895. 1/28.

10 Kubovcsik Jenő rk. Késmárk, Szepes m. 1893. X/8.
11 Lengyel Ferenc rk. Leányfalu, Zala m. 1886. V/10.
12 Mezey Béla ref. Tiszalök, Szabolcs 1891. 1X/30.
13 Nagy Bertalan rk. Jászárokszállás 1893. VI1/25.
14 Planka István rk. Ózd, Borsod in, 1889. VI11/17.
15 Paputh Viktor ev. Dobsina, Gömör m. 1895. 1/3.
16 Rottinger Teréz rk. Zombor, Bácsbodrog 1886. X/13.
17 Rosenbaum Sándor izr. Vaja, Szabolcs m. 1894. II1/9.
18 Tolnay Miklós ref. Döghe, Szabolcs m. 1894. 111/19.
19 Trillhaas Lajos ev. Miskolcz, Borsod m. 1873. VIII/17.

Összesen tehát a pótló érettségi vizsgálatra 19 ifjú jelentkezett, kik 
közül a lefolyt tanévben végezte a Vili. osztályt 19; múlt évben — ; 
első ízben lépett az érettségi vizsgálathoz 19; ismétlő volt —.
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A vizsgáló bizottság az írásbeli dolgozatok alapján szóbeli vizs
gálatra 19 ifjút bocsátott.

Az egész vizsgálat eredménye a következő;
Jól megfeleltek ketten, u. m .: Rottinger Teréz és Trillhaas Lajos.
Egyszerűen érettnek jelentetett ki 10 ifjú; két hó múlva leendő 

javítóra utasíttaftak 5 ; az egész vizsgálatot egy év múlva ismétli 2.
Kiegészítő vizsgálatot tett a latin nyelvből 3 ; és pedig egy jó, 

kettő elégséges eredménnyel; a görög nyelvből egy szintén elégséges 
eredménnyel.

II.

A folyó évi (1912.) december hó első felében, és pedig az írás
beliek 4, 5, 6. napjai, a szóbeli december hó 7-én, ugyancsak nálunk 
folytak le a második javító, továbbá pót- és kiegészítő érettségi vizs
gálatok, és pedig ugyanazon elnök vezetése és kormányképviselő jelen
létében. (Kineveztetett a m. kir. kultuszminisztérium 155650. szám alatt 
kelt rendeletével 1912.)

a) Jelentkezett 9 ifjú. Tárgyanként: magyarból 1, latinból 2, tör
ténelemből 1, mathematikából 2, fizikából 3.

Érettnek nyilváníttatott: 9.
b) Kiegészítő érettségi vizsgálatot tett: latinból 1 ; görögből 4 ifjú ; 

magyar irodalom és történelemből 1 ; a vizsgálatot mind sikerrel tette le.
Pótló — tehát egész — érettségi vizsgálatra jelentkezett 2, név- 

szerint: Ivánka Pál evang. (Engedély sz. 5561/1912. nov. 13.) és Reppert 
Frigyes evang. (Engedély sz. 3216/1912. julius 30.)

Az írásbeli vizsgálat december hó 4, 5, 6. napjain folyt le.
Kitűzött tételeket dolgoztak fe l:

a) a magyarból:
Tompa, Petőfi és Arany, mint lírai költők ;

b) a latinból fordításúi magyarra:
Sulla beszéde Bocchushoz. Sallust, de bello Jug. cap. 102.

c) a mennyiségtanból-.
1. Ha 20 éven át minden év elején 1003 koronát helyezünk el 

egy pénzintézetben 5%-os kamatos-kamatra: mekkora jövedelmet élvez
hetünk a 21-ik év elejétől kezdve 15 éven át?

2. Egy háromszög oldalai: a «= 337’8 m, b => 426'9 m, c ==■ 
517*3 m; számítsuk ki a szögeit és a területét.

Az 1912. évi december hóban megtartott érettségi vizsgálatokra 
jelentkeztek:
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a) Pótló-érettségire:
1. Ivánka Pál evang. szül. 1895. junius 29. Monor, Pestmegye.
2. Reppert Frigyes szül. 1889. szept. 19. Óverbász, Bácsbodrog.
b) Javító vizsgálatra 9 ifjú az egész egyházkerületből.
c) Kiegészítő vizsgálatra latinból vagy görögből:
Adler Rezső, Engler István, Hajdú Árpád és Hercz Ottó (ez Prá

gában tett vizsgálatot, tehát a magyar nyelv és irodalomból és magyar 
történelemből kelleti itt vizsgálatot tennie) Síkos Kálmán, Szilárd Gyula.

Mindnyájan sikerrel állották meg a vizsgálatot és éretteknek nyil
váníttattak.

Az írásbeliek •alapján szóbeli vizsgálatra bocsáttatott 1.
Az egész vizsgálat eredménye e z : Eredményes vizsgálatot tett 1 ; 

egy pedig az írásbeliek alapján egy év múlva teendő ismétlő érettségi 
vizsgálatra utasíttatott.

III.
A tanévvégi érettségi vizsgálatokhoz elnökül az egyházkerület kép

viseletében nt. Materny Imre nagyváradi evang. lelkész 1284 1913. sz. 
alatt küldetett k i; a m. kir. tanügyi kormányt Mágócsy-Dietz Sándor 
egyetemi tanár, m. kir. udvari tanácsos képviselte. (Kultuszminiszteri 
kiküldetés 48685/1913. sz. alatt.)

A vizsgálatok írásbeli része május hó 19, 20. és 21. napjain folyt 
le; a szóbeli vizsgálatokat pedig junius hó 9 —14-ik napjain tartottuk 
meg.

Az elnök a következő tételeket tűzte ki írásbeli feladatokul : 

a) A magyar nyelvből:
Miért népszerűbb regényíró Jókai, mint báró Eötvös? 

b) A latin nyelvből:
Servius Tullius alkotmánya. T. Livii: Ab Urbe condita liber 

I. C. 43.

c) A mennyiségtanból:

1. Számtani tétel: oldjuk me g —=  —— 3 egyenletet.

Határozzuk meg a értékét úgy, hogy először az egyik gyök o legyen, 
másodszor a gyökök csak előjelre nézve különbözzenek egymástól, 
harmadszor a gyökök egyenlők legyenek.

2. Geometriai: Egy 2542 O 2 területű körbe szabályos ötszöget 
és szabályos hatszöget írunk. Mekkora ezen szabályos idomok kerüle
teinek és területeinek különbsége?
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Az érettségi vizsgálatra jelentkeztek 1913-ban.
Választott pálya:

Bata Sándor rk. 1893. jun. 31. Magyarkanizsa, Bácsb. m. postahiv. 
Bányász András rk. 1894. okt. 16. Nyíregyháza, techn.
Bleuer Pál izr. 1895. szept, 27. Ibrány, Szabolcs m. gazda.
Demeter László ref. 1894. jun. 11. Nyíregyháza, bányász.

5 Faragó Ferenc ref. 1895. nov. 8. Nyíregyháza, postahiv.
Farkas Miksa izr. 1895. ápr. 28. Tokaj, Zempl. m. keresk.
Forin Viktor gk. 1893. szept. 14. Nyíregyháza, orvos.
Föaeles Elemér gk. 1894. jan. Topolya, Zemplén m., theol.
Fráter Iván ref. 1894. jun. 23. Nyíregyháza, orvos.

10 Friedmann Sándor izr. 1893. dec. 22. Nagykálló, Szabolcs m., jogász. 
Gajdos Sándor rk. 1892. okt. 8. Nyíregyháza, vasutas.
Geruska György evag. 1892. szept. 11. Poprád, Szepes m. vasutas. 
Goldstein Ign. izr. 1894. dec. 14. Nagykálló, Szabolcs m., keresk. 
Goldstein (Gál) Jenő izr. 1895. ápr. 12. Nyíregyháza, orvos.

15 Groman László rk. 1895. jan. 6. Érpatak, Szabolcs m., gazdász. 
Helmeczy Ferencz ref. 1894. szép. 9. Tokaj, Zempl., gyógyszerész. 
Herskovits Dezső izr. 1895 ápr. 10. Nyíregyháza, keresk.
Jánószky Béla evang. 1894. dec. 14. Nyíregyháza, erdész.
Juhász János rk. 1895. febr. 6. Királyháza, Ugocsa m., vasutas.

20 Klein Sándor izr. 1895. jan. 2. Gáva, Szabolcs, jogász.
Kopcsó János evang. 1893. dec. 27. Nyíregyháza, theologus.
Kovács József ref. 1893. nov. 27. Mátészalka, Szatmár, keleti akad. 
Kovácsy József evang. 1893. dec. 24. Sókút, Zemplén vasutihiv. 
Kurtz Elemér rk. 1893. febr. 19. Kolosmonostor, Kolos m., keresk. 

25 Läufer Imre izr. 1895. márc. 14. Nyíregyháza, keresk.
László Albert, ref. 1893. dec. 1. Szabolcsbáka, Szabolcs, theol. 
Literáty Dezső ref. 1881. febr. 2, Felsőbánya, Szatmár jog. 
Lővenkopf Kálmán izr. 1891. aug. 15. Riese, Zemplén, theologus. 
Linder János evang. 1894. szept. 3. Felsőmicsinye, Zólyom, erdész. 

30 Lieblich Aladár izr. 1895. jan. 24. Temesvár, Temes m., technik. 
Lőjek József evang. 1893. jun. 14. Nyíregyháza, katona.
Mikecz István ref. 1893. okt 8. Gáva, Szabolcs, keresk.
Mikecz Kálmán ref. 1895. szept. 22. Nyíregyháza, gazdász.

35 Pap Ferenc evang, 1893. szept 3. Nyíregyháza, bölcsészet.
Pataky László rk. 1894. jan. 24. Gyulaháza, Szabolcs m., oivos. 
Pethő Gábor ref. 1892. jul. 14. Kemecse, Szabolcs, jegyző.
Propper Sándor izr. 1893. ápr. 29. Nyíregyháza, jogász.
Ragány József rk. 1892. okt. 28. Nagykálló, Szabolcs, állatorvos.

40 Sarkadi István izr. 1895. szept. 6. Nagykároly, Szatmár, jogász. 
Sarlay Dezső rk. 1894. ápr. 3. Szécsisziget, Zala m., katona.
Sipos Ferenc ref. 1895. aug. 20. Nyíregyháza, orvos.
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Takáts Sándor rk. 1895. dec. 5. Debrecen, Hajdú m. vasúti hiv.
Tester Antal ref. 1894. jul, 12. Nyíregyháza, technik.

45 Tomasovszky Lajos ev. 1894. szept. 9. Nyíregyháza, jegyző.
Valent András evang. 1893. dec. 4. Nyíregyháza, technik.
Varga László ev. 1894 szept. 10 Nyíregyháza, theol.
Vertse Miklós rk. 1895. dec. 2. Kolozsvár, Kolos vm. iparos.
Weisz Aladár ir. 1893. okt 8. Ungvár, Ung m , orvos 

50 Zahonyay Péter gk 1894. szept 22 Szárazberek Szatmár, jegyző.
Zuckermann László izr. 1896. május 22. Nyírlövő, Szabolcs, gazdász.
Zsák Emil evang. 1895. nov. 4. Nyíregyháza, jogász 

Összesen 52.
Összesen 52 ifjú jelentkezett, illetőleg bocsáttatott az érettségi vizs

gálathoz, kik közül e folyó tanévben végezte a Vili. osztályt 52; múlt 
évben —52; első ízben lépett az érettségi vizsgálathoz; ismétlő 0.

Választott pálya szerint így oszlanak meg a jelöltek: Orvos 7, 
theologus, jogász és kereskedő 6—6, vasutas 5, technikus és gazdász- 
4—4, posta, katona, erdész 2—2, közigazg. 3, végül bányász, iparos, 
bölcsész 1 — 1, összesen 52.

A vizsgáló bizottság az írásbeli dolgozatok alapján szóbeli vizs
gálatra 51 ifjút bocsátott.

Az egész vizsgálat eredménye:
Jelesen megfelelt 7 ifjú, 13%; névszerint: Bányász András, Gál 

(Goldstein) Jenő, László Albert, Lieblich Aladár, Valent András, Zucker
mann László, Zsák Emil.

Jól megfelelt 11 ifjú, 23% ; névszerint: Friedmann Sándor, Gajdos 
Sándor, Kovács József, Kurtz Elemér, Pap Ferenc, Sipos Ferenc, Propper 
Sándor, Tester Antal, Tomasovszky Lajos, Vertse Miklós, Weisz Aladár.

Egyszerűen érettnek jelentetett ki 24 ifjú, 46%. Két hó múlva 
teendő javító vizsgálatra utasittatott 8 ifjú, 15%. Ismétlő vizsgálatra uta- 
síttatott 2 ifjú, 4%.

X

A tanárok irodalmi és egyéb társadalmi munkássága.

1. Adorján Ferenc: a tiszai ág. h. ev. egyházkerület tanügyi bi
zottságának s a Luther-társaság irodalmi szakbizottságának tagja.

2. Eltscher Sim on: a tiszai ág. h. ev. egyházkerület pénzügyi bi
zottságának jegyzője, városi képviseleti tag, egyházunk képviseletének, 
tanácsának és pénzügyi bizottságának tagja.

3. Kozák István : a Nemzeti Szalon, s a nyíregyházi ág. h. ev. 
egyház képviseletének tagja.



4. Leffler Béla dr.: a) Önálló cikkei:
1. Nyilvános olvasó-helyiségek felállításáról. (Nyírvidék 1912. 

október.)
2. A nagy német drámaíró Hauptmann (Nyírvidék 1913. január.)
3. Ungernska intryck fran olympiska spelen. (Svenska Dagbladet,

1912. december).
4. Gyarmathy Sámuel levele a Stockholmi Tudós Társasághoz 

(Magyar Nyelv 1913. január).
5. An. Hartmann: Historische Volkslieder (Századok 1913. ápril).
6. A feminismusról. (Nyírvidék 1913. ápril).

b) Fordítások:
1. Strindberg: Szt. Gotthard mondája (Magyar könyvtár).
2. S. Lagerlöf: A császár látomása. (Nyírvidék 1912. december).
3. S. Lagerlöf: Liliencrona otthona. Regény, Vasárnapi Újság

1913. (Sajtó alatt.)
4. Strindberg: Utópiák a valóságban. (Olcsó könyvtár. Sajtó alatt.)
5. Az anyasas. Jones Lie (norvégből.)
Ezeken kiviil több kisebb cikk és kritika a Nyírvidékben, Szabolcs- 

vármegyében és a Svenska Dagbladet-ben.
c) Felolvasást tartott a Bessenyei-kör Szabad Líceumában „A 

magyar szobrászatról“.
5. Leffler Sámuel igazgató. (Lásd főgimnáziumunk 1910/1911 -ik 

évi Értesítőjében a 113. lap 4. pontját.) Felolvasott a nyíregyházi evang. 
egyház téli vallásos egyik estélyén.

6. Moravszky Ferenc: Lefordította Marcus Tullius Cicerónak Caius 
Verres ellen intézett beszédeiből a IV-et: A műtárgyakról (kéziratban). 
Lapokba cikkeket irt.

7. Dr. Prahle Vilmos: 1. A sumériak nyelve és írása. (Földrajzi 
közlemények).

2. Törökország és a keleti kérdés.
3. A Balkán szláv államai és a balkáni háború.
4. Japán és népe.
Az utóbbi három szabad líceumi előadás, megjelent a Nyírvidék

ben és külön lenyomatban.
vb. Japáni finn-ugor nyelvhasonlitás (sajtó alatt.)
8. Dr. Padó Endre: Előadást tartott a szabad líceumban „A déli 

sark felfedezéséiről.
Városi képviseleti tag.
Dr. Vietórisz József: A Nyíregyházi Kis Énekeskönyv számára több 

éneket fordított a Tranosciusból; ezenkívül nehány eredeti költeménye 
és cikke jelent meg a fővárosi és a helyi sajtóban.
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Xí.
Egyéb följegyezni valók.

A tiszavidéki ág. h. ev. egyházmegye 1912. évi junius hó 17—18 
napjain Nagyváradon megtartott közgyűlésén a főgimnázium képvisele
tében Adorján Ferenc főgimnáziumi tanár jelent meg.

Egyházkerületünk közgyűlése 1912. évben julius hó 10—12. nap
jain Nyíregyházán folyt le, melyen a főgimnáziumi tanártestületnek itthon 
volt tagjai vettek részt.

julius hóban az igazgató Svédországban tartózkodott, hová családi 
ügyben utazott el ; ugyanezen ottani tartózkodása alatt julius 18., 19., 
20-án megtekintette a nemzetközi olympiai játékoknak még hátralévő 
számait is Stockholmban.

Az eperjesi Széchenyi-Kör tiszteletbeli tagjának, Csengey Gusztáv
nak tiszteletére 50 éves irói jubileuma alkalmából 1912. évi október hó 
20-ik napján Eperjesen a városi Vigadó nagytermében tartott „díszköz
gyűlésen“ a főgimnázium képviseletében dr. Vietórisz József jelent meg 
s tolmácsolta a helyi kormányzó tanács és tanártestület nevében a ki
magasló tanáriró előtt üdvözletünket.

A magyarhoni ág. h. ev. egyetemes egyház közgyűlésén 1912. évi 
november hó 5., 6. és következő napjain a tiszakerületi evang. közép
iskolák képviseletében ez évben a késmárki és nyíregyházi főgimnázium 
igazgatóit küldte ki az egyházkerület. Leffler Sámuel megjelent.

Igazgató és a tanártestület néhány tagja megjelent a nyíregyházi 
Ipartestület meghívása folytán, október 27-én a Tanoncotthon alapkő- 
letételének ünnepén s jelmondat mellett tett kalapácsütést az alapkövön.

A kaposvári m. kir. állami főgimnázium 1912. évi november hó 
5-én ülte 100 éves fennállásának emlékünnepét. Üdvözöltük.

A református testvéregyház által Kisvárdán tartott „Kálvineum“ 
ünnepélyen az igazgató jelent meg.

Az apagyi református egyházat szeretettel üdvözöltük azon alkalom
ból, hogy múlt évi szeptember havának 22-ik napján „Az egyház meg
újhodásának örömére“ emlékünnepet ült.

A nagybányai ág. h. ev. egyházközséget 1912. évi november hó 
17-én tartott templomszentelő ünnepe alkalmából testvéri szeretettel 
üdvözöltük

Igazgató egyházkerületünk képviseletében, a nyíregyházi ág. h. ev. 
főgimnáziumban május hó 9-én az ev. vallástani érettségi vizsgálaton 
elnökölt.
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A m. kir. vallás- és közoktatásügyi ininiszterium igazgatót az iglói 
ág. h. ev. főgimnázium érettségi vizsgálataihoz kormányképviselőül küldte 
ki. Megjelent 1913. évi junius hó 18—25-ig.

A nyíregyházi községi polg. leány- és fiúiskolákban a folyó tanév 
végén megtartott ev. vallástani vizsgálataihoz a tiszavidéki egyházmegye 
nevében elnöki minőségben küldetett ki (Főesperes: 558/1913.) Meg
jelent a leányiskola vizsgálatain junius 2-án s erről hivatalos jelentését 
azonnal felterjesztette.

Az Evang. Tanárok és Tanítók Országos Egyesületének május hó 
13—14. napjain Szarvason tartott VI. rendes közgyűlésén igazgató és 
dr. Vietórisz József tanár jelentek meg iskolánk részéről. Az ott ren
dezett hangversenyen dr. Vietórisz József két költeményét szavalta el.

Junius hó 10-én tartotta a késmárki ág. h. ev. kerületi liceum 
főgimnáziumának tanárkara a Hunfalvy-emléktábla leleplezése ünnepét. 
Tanárkarunk, mivel az érettségi vizsgálatok miatt a személyes részvétel 
illetőleg küldöttség utján való képviseltetés lehetetlen volt, a következő 
sürgönnyel üdvözölte az ünneplő testvérintézetet:

Azon a napon, mikor a dicsőséges múltú késmárki evang. 
főgimnázium tanárkara Hunfalvy Pál halhatatlan emlékét ünnepli, 
fokozott fényben ragyog előttünk az a magasztos hivatás, melyet 
magyar hazánk, magyar nemzeti művelődésünk felvirágoztatása 
körül a protestáns tanintézetek a múltban betöltötték s a jövendő
ben betölteni hívatottak. Honfiúi lelkesedéssel köszöntjük a kés
márki testvérintézetet, forrón óhajtva, hogy Hunfalvy Pál emléke 
serkentsen bennünket ezután is igazi, lelkes, hazafias szellemű 
munkára.

A nyíregyházi ág. h. ev. fögimn. tanárkara.
A fennállásának 300-ik évfordulóját ünneplő ungvári kir. kath. 

főgimnázium tanárkarához junius hó 12-én a következő üdvözlő táviratot 
küldötte a tanári kar :

A nagy és nemes kulturmunkával dicsőségesen betöltött 
három század emlékünnepén az ősi ungvári kir. kath. főgimná
ziumot és annak tanári karát hazafias lelkesedéssel, kartársi nagyra
becsüléssel köszönti

a nyíregyházi ág. h. ev. főgimnázium tanárkara.
A pünkösdi tanulmányúiban részívett 24 tanúló a költségekre be

fizetett összegből megmaradt 115 K 24 fillért önként azzal a céllal bo
csátotta az igazgató rendelkezésére, hogy abból a jövő évben két vagy 
több jó magavíseletü, szorgalmas, szegénysorsu tanuló tanulmányúti se
gélyben részesíttessék. A 115 K 24 fillérnyi összeget az igazgató a ki
rándulási alaphoz csatolta. Úgy az igen tisztelt szülők, mint az illető 
tanulók eme nemes cselekedetükért fogadják a főgimnázium hálás kö
szönetét.

6*
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XII.

A főgimnáziumi tanulók névsora.
I. OSZTÁLY.

Osztályfő : Dr. Popini Albert.

Auspitz Pál izr. 1901. Nyíregyháza, Szabolcsvármegye.
Balogh Miklós ref. 1901. Gáva, Szabolcsvármegye.
Barzó Lajos ev. 1902. Nyíregyháza.
Benya László ev. 1902. Nyíregyháza.

5 Berkovits Ernő izr. 1901. Nyíregyháza.
Buday György ref. 1901. Budapest, Pest-Pilis-Solt-Kiskúnvárm. 
Christián Béla rk. 1902. Budapest, Pest-Pilis-Solt-Kiskúnvárm. 
Csendes József ref. 1900. Gáva, Szabolcsvármegye.
Darvas Zoltán izr. 1902. izr. Felsőn ímeti, Ungvármegye.

10 Deák Endre ref. 1901. Nyíregyháza.
Deutsch Jenő izr. 1902. Nyíregyháza.
Ecsedy István ref. 1901. Nagyszőllős, Ugocsavármegye.
Elek Gábor ref. 1902. Nyíregyháza.
Fekete István rk. 1902. Sárospatak, Zemplénvármegye.

15 Fischbein Miksa izr. 1902. Szerencs, Zemplénvármegye.
Fleiner Rezső izr. 1902. Nyíregyháza.
Fogarasi Lajos rk. 1902. Trencsén, Trencsénvármegye. 
Friedmann László izr. 1902. Nyíregyháza.
Glück Béla izr. 1902. Munkács, Beregvármegye.

20 Groák István rk. 1903. Nyíregyháza.
Grünberger József izr. 1902. Tiszaeszlár, Szabolcsvármegye. 
Hetey László ref. 1903. Gelse, Szabolcsvármegye.
Hodosi Dezső ref. 1900. Nyíregyháza.
Jakab Endre ism., ref. 1900. Vasmegyer, Szabolcsvármegye.

25 Kelemen Pál rk. 1902. Nyíregyháza.
Klein Bertalan izr. 1902. Apagy, Szabolcsvármegye.
Klein Lajos izr. 1902. Ramocsaháza, Szabolcsvármegye. 
Komoróczy Tibor ref. 1902. Nyiihodász, Szabolcsvármegye. 
Leveles János rk. 1902. Kántorjánosi, Szatmárvármegye.

30 Markus György ism., ev. 1901. Nyíregyháza.
Mihálik József, ev. 1902. Nyíregyháza.
Mike János ref. 1903. Szolnok, Jász-Nagykún-Szolnokvármegye. 
Mike József ref. 1901. Szolnok, Jász-Nagykún-Szolnokvármegye. 
Mikecz Tamás ref. 1902. Nyíregyháza.

35 Moskovits Károly izr. 1903. Kassa, Abauj-Tornavármegye.
Nagy Imre ref. 1902. Nyíregyháza.
Nádosy Sándor ev. 1902. Nyíregyháza.
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Nemes Béla ref. 1902. Nyírbátor, Szabolcsvármegye.
Orsovszky György rk. 1901. Nyíregyháza.

40 Ország Gábor ev. 1902. Hosszuszó, Gömörvármegye.
Palitz Pál ev. 1902. Nyíregyháza.
Péli Sándor ref. 1901. Zilah, Szilágyvármegye.
Pika Zoltán ref. 1902. Berend, Szatmárvárm., II. félévben kimaradt. 
Piróth Endre ref. 1902. Tiszanána, Hevesvármegye.’

45 Prőhle Henrik ev. 1901. Nyíregyháza.
Roósz Lajos rk. 1902. Pétervásár, Hevesvármegye.
Sárközy László ref. 1902. Tiszaberczel, Szabolcsvármegye. 
Schneck Miklós izr. 1902. Putnok, Gömörvármegye.
Sztatkievitz "József ismétlő, ev. 1901. Nyíregyháza.

50 Styevó István ev. 1899. Nyíregyháza.
Szabó László ref. 1902. Nyíregyháza.
Szamueli István izr. 1903. Nyíregyháza.
Szikszay László ref. 1901. Gáva, Szabolcsvármegye.
Szikszay Zoltán ref. 1900. Csomaköz, Szatmárvármegye 

55 Szinetár Ernő izr. 1902. Debreczen, Hajduvármegye.
Szmolár Pál ev. 1902. Nyíregyháza.
Szokol Mihály ev. 1900. Nyíregyháza.
Tóth Pál rk. 1902. Nyíregyháza.
Thuróczy Árpád rk. 1903. Antalfalva, Torontálvármegye.

60 Vékey Jenő ismétlő, ref. 1901. Nyirbogdány, Szabolcsvármegye. 
Weinberger József izr. 1902. Ramocsaháza, Szabolcsvármegye. 
Weisz Ferenc izr. 1902. Nyíregyháza.
Weisz Vilmos izr. 1903. Wien, Ausztria.
Weiszkron János izr. 1902. Nyírbátor, Szabolcsvármegye.

65 Wetzel Ottó rk. 1902. Máramarossziget, Máramarosvármegye.

Magántanulók:

Dohnál Olga bejáró, rk. 1903. Nyíregyháza.
Ebner Irén bejáró, rk. 1902. Kúnszentmárton, J.-N.-K.-Szolnokvm. 
Kovássy Zoltán ref. 1902. Erdőszáda, Szatmárvármegye.
Kun Ferike bejáró, izr. 1902. Nyíregyháza.

70 Molnár Gábor Zoltán ref. 1902. Debreczen, Hajduvármegye. 
Oltványi Mária bejáró, ev. 1903. Nyíregyháza.
Peiszerle Sámuel ev. 1902. Krasznahorkaváralja, Gömörvármegye 
Szeghy Aba ev. Tokaj, Zemplénvármegye.
Vertse Mártha rk. 1901. Nyíregyháza.

Nyilvános 65. Magán 9. Összesen 74.
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II. OSZTÁLY.

Osztályfő : V arg a  László.

Arday János ref. 1900. Tiszavid, Beregvármegye.
Auspitz Imre izr. 1899. Nyíregyháza.
Bakos Jenő ref. 1901. Debreczen, Hajduvármegye.
Bakos Kálmán ref. 1900. Debreczen, Hajduvármegye.

5 Barczikay Tibor ref. 1900. Komárom, Komáromvármegye. 
Bányász Béla rk. 1901. Nyíregyháza.
Benkő Imre ref. 1900. Nyíregyháza.
Békefi István izr. 1901. Szerencs, Zemplénvármegye.
Bötykös Béla ref. 1899. Demecser, Szabolcsvármegye.

10 Czesznák Sándor ev. 1900. Belényes, Biharvármegye.
Czigány János ref. 1901. Nagykálló, Szabolcsvármegye.
Csengery Géza ev. 1901. Nyíregyháza.
Deutsch Imre izr. 1900. Nyíregyháza.
Drucker Péter izr. 1901. Abony, Pest-Pilis-Solt-Kiskúnvármegye. 

15 Eördögh László ref. 1901. Nyíregyháza.
Faragó András ref. 1899. Nyíregyháza- 
Fekete Gábor rk. 1900. Nyíregyháza.
Fischer László izr. 1899. Érmihályfalva, Biharvármegye.
Freund Sándor izr. 1901. Pócspetri, Szabolcsvármegye.

20 Gabulya László ev. 1901. Nyíregyháza.
Gál József ev. 1900. Nyíregyháza.
Gáspár Zoltán ref. 1901. Nyíregyháza.
Gerencsér Emil ev. 1900. Győr, Győrvármegye.
Gönczi Sándor ref. 1899. Vasmegyer, Szabolcsvármegye.

25 Hajdúk András ev. 1898. Bátyok, Abauj-Tornavármegye. 
Hermann Gyula rk. 1901. Szerencs, Zemplénvármegye.
Hunyady Sándor ref. 1901. Nyíregyháza.
Kéry Gyula rk. 1901. Nyíregyháza.
Kirtyán Lajos ev. 1900. Nyíregyháza.

30 Kiár Móric Lajos izr. 1901. Kótaj, Szabolcsvármegye.
Klein Ernő izr. 1902. Vásárosnamény, Beregvármegye.
Kosztik János rk. 1898. Napkor, Szabolcsvármegye 
Kosztik Mihály rk. 1899. Napkor, Szabolcsvármegye.
Kovács István izr. 1901. Debreczen, Hajduvármegye.

35 Kreisler Ernő izr. 1901. Nyírkárász, Szabolcsvármegye.
László Bertalan izr. 1902. Búj, Szabolcsvármegye.
Lehoczky László ev. 1901. Ujfehértó, Szabolcsvármegye.
Lengyel Kálmán ref. 1900. Abád, Zemplénvármegye.
Leövey Zoltán ref. 1901. Nyíregyháza.
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40 Lipschitz János izr. 1901. Vencsellő, Szabolcsvármegye.
Liptay György rk. 1902. Nyíregyháza.
Lupcsu István rk. 1901. Nyíregyháza.
Melich János ev. 1899. Nyíregyháza.
Mikecz János ref. 1901. Kemecse, Szabolcsvármegye.

45 Milotay László ref. 1901. Nyíregyháza.
Miskolczy Kálmán rk 1899. Miskolcz, Borsodvármegye.
Molnár József ref. 1900. Nyirvaja, Szabolcsvármegye.
Nagy Károly ref. 1901. Nyíregyháza.
Nagy Zoltán ref. 1900. Derecske, Biharvármegye.

50 Nádassy Dénes ev. 1901. Felsősajó, Gömörvármegye.
Orosz Kálmán ref. 1898. Demecser, Szabolcsvármegye.
Papp Pál gk. 1899. Nyíregyháza.
Pataki Oktavián gk. 1899. Dengeleg, Szolnok-Dobokavármegye. 
Petrikovits László ev. 1901. Nyíregyháza.

55 Podobák József rk. 1899. Nyíregyháza.
Poór Sándor ref. 1898. Nyíregyháza.
Pristsák Gusztáv ev. 1899. Merény, Szepesvármegye.
Reinhart György rk. 1901. Ibrány, Szabolcsvármegye.
Schmitzer Béla ev. 1901. Nyíregyháza.

60 Simkovits Sándor ev. 1901. Hibbe, Liptóvármegye.
Szabó Endre ref. 1900. Nyíregyháza.
Szabó István ref. 1901. Debreczen, Hajduvármegye.
Szesztay Zoltán András ref. 1901. Nyíregyháza.
Szikora István ev. 1899. Nyíregyháza.

65 Szíkszay Sándor ref. 1901. Mándok, Szabolcsvármegye.
Szilágyi András ev. 1899. Nyíregyháza.
Szvitán Károly ev- 1900. Nyíregyháza.
Tamás András rk. 1900. Kemecse, Szabolcsvármegye.
Tóth Géza ref. 1901. Hajdúnánás, Hajduvármegye.

70 Vas Imre ref. 1901. Vasmegyer, Szabolcsvármegye.
Vattamán András ev. 1901. Nyíregyháza.
Vida Pál ref. 1898. Nyírgyulaj, Szabolcsvármegye.

Magántanulók:

Hajós Erzsébet izr. 1900 Nyíregyháza.
Herceg Odeschalchi Miklós rk. 1902. Tuzsér, Szabolcsvármegye. 

75 Peiszerle Géza ev. 1901. Krasznahorkaváralja, Gömörvármegye. 
Popini Margit ev. 1900. Nyíregyháza.
Popini Erzsébet ev. 1902. Nyíregyháza.

Nyilvános 72. Magán 5. Összesen 77.
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III. OSZTÁLY.

Osztályfő: Dr. Vietórisz József.

Barzó István ev. 1901. Nyíregyháza.
Barzó Pál ev. 1900. Nyíregyháza.
Batári Béni Béla, ref. 1899. Monor, Pest-Pilis-Solt-Kiskúnvárm. 
Bálint Sándor rk. 1899. Napkor, Szabolcsvármegye.

5 Bányai Károly ev. 1899. Miskolcz, Borsodvármegye.
Berzsenyi Miklós ref. 1899. Nyirmada, Szabolcsvármegye. 
Bodnár István rk. 1898. Nyíregyháza.
Bogara László gk. 1899. Nyíregyháza.
Bötykös Károly ref. 1898. Nagykálló, Szabolcsvármegye.

10 Czoch József ref. 1899. Oáva, Szabolcsvármegye.
Dankó István ref. 1900. Nyíregyháza.
Dedinszky Ernő ev. 1900. Dombrád, Szabolcsvármegye.
Deutsch László izr. 1900. Nyíregyháza.
Eberhardt András rk. 1897. Napkor, Szabolcsvármegye.

15 Ferenczi Sándor ev. 1900. Szarvas, Békésvármegye.
Fest Zoltán ev. 1899. Nyíregyháza.
Félegyházy Jenő ref. 1899. Nyíregyháza.
Gál Gyula izr. 1900. Oros, Szabolcsvármegye.
Geiger Sándor izr. 1900. Alsóvereczke, Beregvármegye.

20 Geppel László rk. 1901. Nyíregyháza.
Guttmann Béla izr. 1900. Nyíregyháza.
Guttmann Sándor izr. 1900. Volócz, Beregvármegye.
Győry Mihály ref. 1899. Őr, Szabolcsvármegye.
Hartmann Jenő izr. 1900. Nyíregyháza.

25 Hercz Ede izr. 1901. Nyíregyháza.
Holik László ev. 1899. Nyíregyháza.
Hönsch Miklós ev. 1900. Nagyhalász, Szabolcsvármegye.
Hulvej István ev. 1899. Nyíregyháza.
Jakó Pál ref. 1900. Nyíregyháza.

30 Kardos Endre ref 1900. Ungvár, Ungvármegye.
Kádár László ref. 1899. Nyirbakta, Szabolcsvármegye.
Kemény György izr. 1901. Debreczen, Hajduvármegye.
Klein Elemér izr 1900. Fényeslitke, Szabolcsvármegye.
Klein József rk. 1899. Ófehértó, Szabolcsvármegye.

35 Kovách Dénes ref. 1901. Nyíregyháza.
Kovácsi István ev. 1900. Sókút, Zemplénvármegye.
Krecsák László ev. 1900. Nyíregyháza.
László Lajos izr. 1900. Búj, Szabolcsvármegye 
Lieber Adolf izr. 1901. Tőketerebes, Zemplénvármegye
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40 Magyar László rk. 1901. Nyíregyháza.
Móricz Tibor ref. 1901. Aknasugatag, Máramarosszigel. 
Nagy András ev. 1898. Nyíregyháza.
Nagy Árpád izr. 1900. Nagyvárad, Biharvármegye.
Nagy István ref. 1900. Makó, Csanádvármegye.

45 Oltványi Zoltán ev. 1900. Nyíregyháza.
Orsovszky Jenő rk. 1899- Nyíregyháza.
Paksy István ref. 1900. Nagyvárad, Biharvármegye. 
Petrikovits Lajos ev. 1899. Nyíregyháza.
Péchy Sándor ref. 1900. Nyíregyháza.

50 Pika Imre ref. 1900 Berend, Szatmárvármegye.
Posgay László ref. 1900. Szerencs, Zemplénvármegye. 
Preiser Ernő izr. 1900. Nyíregyháza 
Prékopa József ev. 1899. Nyíregyháza.
Reiner Péter izr. 1899. Pócspetri, Szabolcsvármegye.

55 Riskó Sándor ref. 1898. Hál, Hevesvármegye.
Róth Gyula izr. 1900. Nyírbátor, Szabolcsvármegye.
Róth Ignác izr. 1900. Nyíregyháza.
Ruttkay Miklós gk. 1900. Szinevér, Máramarosvármegye. 
Sághy Lajos ref. 1900. Budapest.

60 Schwartz András izr. 1900. Nyíregyháza.
Szabó László rk. 1900. Nyíregyháza.
Szabó Zoltán ev. 1899. Nyíregyháza.
Szopkó Ernő ev. 1900. Nyíregyháza.
Uray György ref. 1899. Ibrány, Szabolcsvármegye.

65 Vietórisz József ev. 1900. Nyíregyháza
Vizer Géza rk. 1899. Nyíracsád, Szabolcsvármegye. 
Vrábely György gk. 1900. Nyíregyháza.
W eiszhausz József izr. 1899. Balkány, Szabolcsvármegye.

Magántanuló:

Sípos Berta bejáró, ref. 1900. Nyíregyháza 
Nyilvános 68. Magán 1. Összesen 69.

IV. OSZTÁLY.

Osztályfő : Dr. Radó Endre.

Arday István ref. 1897. Tiszavid, Beregvármegye. 
Bakó Géza ref. 1899. Thuzsér, Szabolcsvármegye. 
Balázs János izr. 1900. Szinyér, Zemplénvármegye 
Barzó Mihály ev. 1899. Nyíregyháza.
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5 Bánszki István ev. 1898. Nyíregyháza.
Beck Kálmán ev. 1898. Morva-Luskótz, Zemplénvármegye.
Bleuer Miklós izr. 1899. Ibrány, Szabolcsvármegye.
Borsy Sándor ref. 1899. Nyíregyháza.
Bozsán Viktor gk. 1897. Ujfehértó, Szabolcsvármegye.

10 Buda György rk. 1899. Debreczen, Hajduvármegye.
Burger András gk. 1899. Nyirpazony, Szabolcsvármegye.
Burger Sándor izr. 1899. Oros, Szabolcsvármegye.
Ébner Sándor rk. 1899. Kúnszentmárton, Jász-N.-K.-Szolnokvárm. 
Farkas István rk. 1897. Nagykároly, Szatmárvármegye.

15 Fábri József ev. 1898. Nyíregyháza.
Fekete József rk. 1898. Sátoraljaújhely, Zemplénvármegye.
Fekete László rk. 1898. Ungvár, Ungvármegye
Fenyvesi Miklós izr. 1899. Királyhelmecz, Zemplénvármegye.
Fleiner Miklós izr. 1899. Nyíregyháza.

20 Fogoly Mihály izr. 1899. Nyíregyháza.
Fritz László rk. 1897. Cséffa. Biharvármegye.
Gdovin Zoltán ev. 1896. Nyíregyháza.
Glantz Kálmán izr. 1898. Szamoskáród, Szatmárvármegye.
Gömöri Sándor rk. 1890. Nyíregyháza.

25 Halász Imre izr. 1900. Nyíregyháza.
Hauer Emil ref. 1899. Makó, Csanádvármegye.
Hudák József ev. 1898. Nyíregyháza.
Kazár János ev. 1897. Nyíregyháza.
Kazimir István rk. 1897. Nyíregyháza.

30 Klajnik Imre rk. 1897. Nyíregyháza.
Kiár Elek izr. 1899. Nyíregyháza.
Klein Ármin izr. 1898. Gáva, Szabolcsvármegye.
Klein István izr. 1898. Igló, Szepesvármegye.
Komoróczy Imre ref. 1899. Őr, Szabolcsvármegye.

35 Lövey Albert ref. 1897. Nyíregyháza.
Lövey Andor ref. 1899. Nyíregyháza.
Márföldi József ev. 1898. Nyíregyháza.
Mikecz Miklós ref. 1899. Kemecse, Szabolcsvármegye.
Molnár Dezső ref. 1896. Nyirvaja, Szabolcsvármegye.

40 Münnich Lajos ev. 1897. Ujfehértó, Szabolcsvármegye.
Nagy Károly ev. 1896. Nyíregyháza.
Nagy Tibor izr. 1900. Mezőkaszony, Beregvármegye.
Nandrássy D. Vilmos ev. 1808. Nyíregyháza. '
Orbán Ferenc ev. 1899. Nyíregyháza.

45 Palla István rk. 1898. Tiszalök, Szabolcsvármegye.
Pataky Dénes rk. 1897. Igái, Somogyvármegye.
Porkoláb Károly ref. 1898. Kemecse, Szabolcsvármegye
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Prok László ev. 1899. Nyíregyháza.
Prőhle Sándor ev. 1900. Nyíregyháza.

50 Prőhle Vilmos ev. 1900. Nyíregyháza.
Radványi István ref. 1899. Nyírbátor, Szabolcsvármegye. 
Reichmann Béla izr. 1900. Nyíregyháza.
Róth József izr. 1898. Nyíregyháza.
Schönfeld József izr. 1899 Budapest, Pest-Pilis-Solt-Kiskúnvárm. 

55 Stark Andor izr. 1900. Nyíregyháza.
Szakolyi Zoltán izr. 1899. Nyirpazony, Szabolcsvármegye. 
Szamueli György izr. 1899. Nyíregyháza.
Szőke Lajos izr. 1899. Máriapócs, Szabolcsvármegye.
Tatár István ref. 1899. Ramocsaháza, Szabolcsvármegye.

60 Térjék Sándor ref. 1899. Paszab, Szabolcsvármegye.
Tornay Lajos ref. 1899. Nyíregyháza.
Velenczey László rk. 1900. Nyíregyháza.
Vitéz Gyula ref. 1899. Kemecse, Szabolcsvármegye.
Vojtovics Bertalan rk. 1898. Nyíregyháza.

65 W irtschafter Zoltán izr. 1899. Nyíregyháza.

Magántanulók:

Bicsánszky András gk. 1897. Nyirgyulaj, Szabolcsvármegye. 
Szász Hona izr. 1899. Tokaj, Zemplénvármegye.

Nyilvános 65. Magán 2. Összesen 67.

V. OSZTÁLY.

Osztályfő : Dr. Leffler Béla.

Andrássy Dezső ref. 1897. Tárcái, Zemplénvármegye. Kizáratott 
I- félév végén.

Baracsi István ref. 1894. Nyírbátor, Szabolcsvármegye.
Barzó Endre ev. 1898. Nyíregyháza.
Bér Sándor izr. 1897. Ibrány, Szabolcsvármegye.

5 Bodó Béla rk. 1898. Nyíregyháza.
Borsy Zoltán ref. 1897. Nyíregyháza.
Christián Ferenc rk. 1898. Budapest.
Czerovszky Zoltán ev. 1898. Debreczen, Hajduvármegye.
Czövek Zsigmond ref. 1898. Őr, Szabolcsvármegye.

10 Deutsch Miklós izr. 1898. Nyíregyháza.
Deutsch Sándor izr. 1896. Nyírbátor, Szabolcsvármegye.
Enyedy Zoltán ref. 1899. Máramarossziget, Máramarosvármegye.
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Eördögh Zoltán ref. 1898. Nyíregyháza.
Erényi István izr. 1898. Biri, Szabolcsvármegye.

15 Ebner Béla rk. 1898. Kúnszentmárton, Jász-N.-K.-Szolnokvárm. 
Fabula András ev. 1896. Nyíregyháza.
Fábry Árpád ev. 1897. Nyíregyháza.
Fleiner László izr. 1897. Nyíregyháza.
Friedmann Adolf izr. 1895. Ibrány, Szabolcsvármegye.

20 Glück Béla izr. 1897. Demecser, Szabolcsvármegye.
Hartstein László izr. 1899. Nyíregyháza.
Hercz József izr. 1897. Budapest, Pest-Pilis-Solt-Kiskúnvármegye. 
Hetey Dániel ref. 1895. Gelse, Szabolcsvármegye.
Hodosi Béla ref. 1896. Nyíregyháza.

25 Hoffmann Sándor rk. 1898. Székelyudvarhely, Udvarhelyvármegye. 
Hook József ev. 1898. Nyíregyháza.
Kiss Miklós ref. 1897. Beregszász, Beregvármegye.
Klein János izr. 1898. Ungvár, Ungvármegye.
Kovássy Elemér ref. 1896. Nagyberezna, Ungvármegye.

30 Krúdy László rk. 1897. Nyíregyháza.
Labay Károly rk. 1898. Nyíregyháza.
Leövey Péter ref. 1898. Nyíregyháza.
Liszkay Dezső ref. 1898. Pazony, Szabolcsvármegye.
Nagy-Molnár Lajos rk. 1895. Budapest. Kimaradt az I. félévben. 

35 Nyerges Miklós ref. 1897. Kemecse, Szabolcsvármegye.
Örvös János izr. 1898. Debreczen, Hajduvármegye.
Papp Gyula ev. 1896. Nyíregyháza.
Papp Sándor gk. 1896. Nyíregyháza.
Polatsek László izr. 1899. Kemecse, Szabolcsvármegye.

40 Princz József izr. 1898. Nyíregyháza.
Radványi Károly ref. 1897. Nyírbátor, Szabolcsvármegye.
Ruttkay István gk. 1899. Latorczafő, Beregvármegye.
Strasser Lajos izr. 1898. Kunhegyes, Jász-Nagykún-Szolnokvárm. 
Szakolyi András izr. 1898. Pazony, Szabolcsvármegye.

45 Szitha István ref. 1898. Nyíregyháza.
Szitha Sándor ref. 1897. Nyíregyháza.
Szmolár Sándor ev. 1898. Nyíregyháza.
Szolyvay Endre gk. 1895. Bököny, Szabolcsvármegye.
Szolyvay István gk. 1898. Bököny, Szabolcsvármegye.

50 Szomjas Gusztáv ref. 1898. Mezőtúr, Jász-Nagykún-Szolnokvárm. 
Török Zoltán ref. 1898. Nyíregyháza.
Vizely Sándor ref 1898. Nyíregyháza
Zsák Andor ev. 1898. Radváncz, Ungvármegye.
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Magántanulók:

Flegmann Irén bejáró, izr. 189G. Nyíregyháza.
55 Garay Etelka bejáró, rk. 1898. Nyíregyháza

Katz Mór izr 1897 Nyírbátor, Szabolcsvármegye.
Makovics Jolán rk 1896. Szadagóra, Bukovina.
Rosenthál Mária bejáró, izr 1899. Nyíregyháza 
Salgó Renée bejáró, izr. 1898 Kisvárda, Szabolcsvármegye 

60 Velenczey Jolán bejáró, ev 1896. Nyíregyháza 
Proliié Ingeborg ev. 1898. Pozsony.

Nyilvános 53. Magán 8. Összesen 61.

VI. OSZTÁLY.

Osztályfő: Eltscher Simon.

Berkovits László izr. 1897. Nyíregyháza.
Bertalan Kálmán ev. 1897. Nyíregyháza.
Berzsenyi Ferenc ref. 1896. Nyírmada, Szabolcsvármegye. 
Bistey Sándor rk. 1895 Nagyfástanya, Szabolcsvármegye 

5 Bleuer Béla izr. 1898 Ibrány, Szabolcsvármegye.
Bodor Lajos ref. 1895. Ajak, Szabolcsvármegye.
Bó'hm Mór izr 1897. Nyíregyháza.
Csenged Tibor ev. 1897. Nyíregyháza.
Csillag József izr. 1894 Kék, Szabolcsvármegye.

10 Fábry Ernő' rk. 1898 Rakamaz, Szabolcsvármegye.
Engel Miklós izr 1897. Nagymihály, Zemplénvármegye 
Frend József izr 1896. Pócspetri, Szabolcsvármegye. 
Friedmann Gyula izr. 1897. Nyíregyháza.
Gönczi József rk. 1897. Csap, Ungvármegye.

15 Hegyessy Béla rk. 1897. Nyíregyháza 
Hók László ev. 1897. Nyíregyháza.
Hoyos Sándor gróf rk. 1897. Lemberg, Galiczia.
Katz Ignác izr. 1896. Ujfehértó, Szabolcsvármegye 
Kálmán Károly, Lajos ev. 1896 Nyíregyháza.

20 Kálnay István ref. 1898. Nyíregyháza.
Kiár József izr. 1898 Nyíregyháza
Komoróczy József ref. 1897. Kántorjánosi, Szatmárvármegye 
Korányi Gyula rk 1897. Nyíregyháza.
Kovách Győző ref. 1896 Nyíregyháza

25 Kovács László izr 1897. Nyíregyháza.
Kramer Hermann izr 1895. Nyíregyháza



Krasznay László rk. 1897. Szatmárnémeti, Szatmárvármegye. 
Kürthy Pál ref. 1897. Beregszász, Beregvármegye 
Liener Zoltán izr. 1897. Nyíregyháza.

30 Liszkay Béla ref 1894. Nyíregyháza.
Liszkay László ref. 1896. Ragály, Gömörvármegye.
Lőrinczi Károly ízr. 1898. Nyírbátor, Szabolcsvármegye. 
Ló'rinczi Miklós izr. 1898. Nyírbátor, Szabolcsvármegye. 
Márton László ref. 1897. Nyíregyháza.

35 Mikecz Gábor ref. 1897. Kemecse, Szabolcsvármegye.
Nagy Lajos ref. 1894. Kemecse, Szabolcsvármegye. 
Nandrássy Aurél ev. 1896. Szepesváralja, Szepesvármegye. 
Pataky István rk. 1896. Gyulaháza, Szabolcsvármegye. 
Pálóczy László ismétlő, ref. 1894 Nyíregyháza 

40 Péner Jenő izr. 1894. Mátészalka, Szatmárvármegye.
Prok Gyula ev 1897. Nyíregyháza.
Rosenstein Zsigmond izr. 1897. Nyíregyháza.
Schmelczer József rk. 1897. Fehérgyarmat, Szatmárvármegye. 
Schönfeld Lajos izr. 1898 Budapest.

45 Sereghy Andor gk. 1896. Uglya, Máramarosvármegye. 
Simkovic Zsigmond ev. 1896 Hibbe, Liptóvármegye.
Stang István rk. 1896. Berkesz, Szabolcsvármegye.
Svastics Géza rk. 1898. Enying, Veszprémvármegye.
Schuchy László gk. 1897. Drugetháza, Ungvármegye.

50 Takács Zoltán rk. 1897. Nyírbátor, Szabolcsvármegye.
Török László ref. 1897. Nyíregyháza.
Urszinyi Károly ev 1896. Budapest.
Vékey István rk. 1897 Máriapócs, Szabolcsvármegye. 
Vietórisz Gyula ev. 1897. Nyíregyháza
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Magántanulók:

55 Bessenyei István rk. 1893. Nyíregyháza.
Erdődy Lajos ref. 1897. Bököny, Szabolcsvármegye. 
Kramer Margit izr. 1894. Füves, Hevesvármegye, 
gróf Vay László ref. 1897. Budapest, 
gróf Vay Mária rk. 1896 Budapest.

60 Prőhle Vilma ev. 1897. Pusztaszolgagyőr, Győrvármegye. 
Nyilvános 54 Magán 6. Ö sszesen 60.
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VII. OSZTÁLY.

Osztályfő: Szalay Sándor.

Aczél Béla rk. 1896. Fiume.
Aszalós István ref. 1896. Nyíregyháza.
Bakó Lajos ref. 1895. Gyulaháza, Szabolcsvármegye. 
Bakos Gyula ref. 1895. Debreczen, Hajduvármegye.

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

10 Csendes György gk. 1895. Kiskálló, Szabolcsvármegye. 
Csengery József ev. 1896. Nyíregyháza.
Debrovszky Gyula ev. 1893. Kemecse, Szabolcsvármegye. 
Dobó József izr. 1895. Kunmadaras, Szolnokvármegye. 
Dohnál Jenó' rk. 1896. Kemecse, Szabolcsvármegye.

15 Ecsedy Péter ref. 1896. Nagyszőllős, Ugocsavármegye 
Fábry Gábor ev. 1896. Budapest.
Fekete Jenó' rk. 1896. Ungvár, Ungvármegye.
Fodor István gk. 1894. Hajdudorogh, Hajduvármegye. 
Földes (Führer) Miklós izr. 1896. Nyíregyháza.

20 Fried Jakab izr. 1896 Segesvár, Nagyküküllő.
Gergelyffy Miklós rk. 1895. Nyíregyháza.
Guttmann Jenő izr. 1896. Bártfa, Sárosvármegye.
Hahn Imre rk 1896. Hajduhadház, Hajduvármegye.
Hook Gyula ev. 1896. Nyíregyháza.

25 Kandel József izr. 1894. Mihálydi, Szabolcsvármegye. 
Kardos Sámuel izr. 1894. Gyulaj, Szabolcsvármegye. 
Karner Gyula rk. 1896. Nyíregyháza.
Kiss Gábor ref. 1895. Beregszász, Beregvármegye.
Kiár Gusztáv izr. 1896. Nyíregyháza.

30 Klein Ferenc izr. 1896. Gáva, Szabolcsvármegye.
Kohn József izr. 1894. Nyíregyháza.
Kürthy János ref 1896. Gyulaháza, Szabolcsvármegye. 
Matyasovszky Sándor gk. 1895. Ungvár, Ungvármegye. 
Migléczy Miklós ref. 1894. Abauj-Tornavármegye.

35 Mikecz Dezső ref. 1896. Nyíregyháza.
Mikó András ref. 1896. Pátroha, Szabolcsvármegye. 
Móricz József rk. 1896. Nyíregyháza.
Nagy László ev. 1894. Nyíregyháza.
Németh Béla rk. 1896. Nyíregyháza.
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40 Orbán Balázs ismétlő, ev. 1896. Nyíregyháza.
Paksy Sándor ref. 1896. Nagyvárad, Biharvármegye.
Pap Lajos ref. 1896. Bábony, Borsod vármegye.
Polinszky Pál rk. 1896. Encs, Abauj-Tornavármegye. 
Porubszky György ev. 1896. Nyíregyháza.

45 Pöppel Sándor ev. 1896. Tarczal, Zemplénvármegye. 
Preczner Zoltán rk. 1896. Nagyró'cze, Gömörvármegye 
Rézler Gábor rk. 1896. Debreczen, Hajduvármegye.
Ruttkay Aladár gk. 1895. Hajdudorogh, Hajduvármegye. 
Ruttkay Sándor, gk. 1896. Szinevér, Máramarosvármegye.

50 Sarlay József rk. 1896. Tiszadob, Szabolcsvármegye.
Szabó Lajos ref. 1894. Berettyóújfalu, Biharvármegye.
Szaiff Kálmán rk. 1896 Hatvan, Hevesvármegye.
Szántó Zoltán izr. 1896. Abaujszántó, Abauj-Tornavármegye. 
Szentiványi Mihály rk. 1896. Nyíregyháza.

55 Szentpétery Imre ref. 1894. Kótaj, Szabolcsvármegye. 
Szikszay Gábor ref. 1896. Mándok, Szabolcsvármegye. 
Teitelbaum Vilmos izr. 1895. Szankócz, Zemplénvármegye. 
Tóth Lajos ref. 1893. Derecske, Biharvármegye.
Tóth Lajos József ref. 1896. Hajdúnánás, Hajduvármegye.

60 Varchol Károly ev. 1894. Nyíregyháza.
Várady Miklós ref. 1896. Gáva, Szabolcsvármegye.
Zoltán István ref. 1896. Nagykálló, Szabolcsvármegye.

Magántanulók :

Breisz Mária rk. 1895. Perchtoldsdorf, Ausztria.
Cserny Ervin rk. 1893. Déva, Hunyadvármegye.

65 Marton Anna izr. 1896. Nyíregyháza.
Grünbaum Frigyes, izr. 1895. Mátészalka, Szatmárvármegye. 

Nyilvános 62. Magán 4. Összesen 66.

VIII. OSZTÁLY.

Osztályfő: Zimmermann Rezső.

Bata Sándor rk 1893. Magyarkanizsa, Bácsbodrogvármegye. 
Bányász András rk. 1894. Nyíregyháza.
Bleuer Pál izr. 1895. Ibrány, Szabolcsvármegye.
Demeter László ref 1894 Nyíregyháza.

5 Faragó Ferenc ref. 1895. Nyíregyháza.
Farkas Miksa izr. 1895. Tokaj, Zemplénvármegye,



Forín Viktor gk. 1893. Nyíregyháza.
Födeles Elemér gk. 1894. Kistopolya, Zempiénvármegyé. 
Fráter Iván ref. 1894. Nyíregyháza.

10 Friedmann Sándor izr. 1893. Nagykálló, Szabolcsvármegye. 
Gajdos Sándor rk. 1892. Nyíregyháza.
Gál Ignác izr. 1894. Nagykálló, Szabolcsvármegye.
Geruska György ev. 1894. Poprád, Szepesvármegye. 
Goldstein Jenő' izr. 1895. Nyíregyháza.

15 Groman László rk. 1895. Érpatak, Szabolcsvármegye. 
Helmeczy Ferenc ref. 1894. Tokaj, Zemplénvármegye. 
Herskovits Dezsó' izr. 1895. Nyíregyháza.
Jánószky Béla ev. 1894. Nyíregyháza.
Juhász János rk. 1895. Királyháza, Ugocsavármegye.

20 Klein Sándor izr. 1895 Gáva, Szabolcsvármegye.
Kopcsó János ev. 1893. Nyíregyháza.
Kovács József ref. 1893. Mátészalka, Szatmárvármegye. 
Kovácsy József ev. 1893. Sókút, Zemplénvármegye.
Kurtz Elemér rk. 1893. Kolozsmonostor, Kolozsvármegye. 

25 Läufer Imre izr. 1895. Nyíregyháza.
László Albert ref. 1893. Szabolcsbáka, Szabolcsvármegye. 
Lieblich Aladár izr. 1895. Temesvár, Temesvármegye. 
Linder János ev. 1894. Felsőmicsinye, Zólyomvármegye. 
Lőjek József ev. 1893. Nyíregyháza.

30 Mikecz István ref. 1893. Gáva, Szabolcsvármegye.
Mikecz Kálmán ref. 1895. Nyíregyháza.
Molnár Béla ref. 1894. Vaja, Szabolcsvármegye.
Pap Ferenc ev. 1893. Nyíregyháza.
Pataky László rk. 1894. Gyulaháza, Szabolcsvármegye.

35 Pethő Gábor ref. 1892. Kemecse, Szabolcsvármegye. 
Propper Sándor izr. 1893. Nyíregyháza.
Ragány József rk. 1892. Nagykálló, Szabolcsvármegye. 
Sarkadi István izr. 1895. Nagykároly, Szatmárvármegye. 
Szalay Dezső' rk. 1894. Szécsisziget, Zalavármegye.

40 Sipos Ferenc ref. 1895. Nyíregyháza.
Takács Sándor rk. 1895. Debreczen, Hajduvármegye. 
Tester Antal ref. 1894 Nyíregyháza.
Tomasovszky Lajos ev. 1894. Nyíregyháza.
Valent András ev. 1893. Nyíregyháza.

45 Varga László ev. 1894. Nyíregyháza.
Vertse Miklós rk. 1895. Kolozsvár, Kolozsvármegye.
Weisz Aladár izr. 1893 Ungvár, Ungvármegye.
Zahonyay Péter gk. 1894. Szárazberek, Szatmárvármegye.
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/uckerm ann László izr. 1896. Nyírlövő, Szabolcsvármegyé. 
50 Zsák Emil ev. 1895. Nyíregyháza.

Magántanulók:

Nandrássy Jenő ev. 1889. Németjakabvágás, Sárosvármegye. 
Lőwenkopf Kálmán izr. 1891. Riese, Zemplénvármegye. 
Makovits Elemér rk. 1893. Kistelek, Csongrádvármegye. 

Nyilvános 50. Magán 3. Ö sszesen 53.



XIII.

A jövő iskolai évre vonatkozók.

1. Fölvétel. A főgimnázium első és második osztályába július 1—2. 
napján a főgimnázium dísztermében délelőtt 8 órától 12-ig vétetnek 
fel a tanúlók.

A fölvétel sora ez: Első napon 8 — 12 őráig a nyíregyházi ág. 
h. evangélikusok; délután vallásfelekezeti különbség nélkül minden, 
felvételre jogosúlt, 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 
címeken 15, összesen tehát 45 koronát befizetni; ezenkívül még az 
izraeliták a vallástanításért egész évre 6 — 6 koronát fizetnek. Ennek 
fele is előre fizetendő. Fizetéshalasztásnak helye nincsen.

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

gálat sikeres kiállása után és alapján vehetők föl, melynek tárgyai: a) 
magyar nyelven való biztos, értelmes olvasás, írás, az olvasottak ér
telmezése, a beszédrészek ismerete és az egyszerű mondatok elem
zése, s amennyiben a tanúló anyanyelve nem magyar, a negyedik 
elemi osztály teljes penzuma; b) a mennyiségtan! négy alapművelet 
egész számokkal; c) alapismeretek a földrajzból.

Az I II. osztályba fölvett tanúlók a jövő 1912—13. tanév elején 
és pedig szeptember hó 3-ig — bezárólag — a fölvétel alkalmával 
kapott igazolvánnyal az osztályfőnöknél személyesen jelentkezni kötelesek.

2. A jövő 1913—14. tanévre való beiratkozás előtt a javító-, 
pótló-, esetleg magánvizsgálatokat szeptember hó 1—2. napjain tartjuk; 
az általános fölvételt szeptember 3., 4 , 5. napjain eszközöljük a fő
gimnázium dísztermében délelőtt 8 órától 12 óráig; délután 3 órától 
5-ig. Tanévmegnyitás szeptember 6-án, szombaton délelőtt 9 órakor. 
Rendes tanítás kezdete 8-án, hétfőn reggeli 8 órakor.
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3. Ez úton is köztudomásra hozom, hogy a tiszakerületi ág. h. 
ev. összes főgimnáziumokban az 1912 — 13. tanév végén javító érett
ségi vizsgálatra utasított tanulók a rozsnyói ág. h. ev. főgimnázium
ban tesznek javító vizsgálatot.

4. Az egyes osztályokba való fölvételre mindig az előző osztály 
sikeres elvégzéséről szóló bizonyítvány jogosít.

Az V. osztályba belépő tanuló szülője vagy gyámja köteles elő
zetesen bejelenteni, hogy fia, illetve gyámoltja a görög nyelvei fogja-e 
tanulni, vagy a görögpótló tanfolyamba kívánja őt felvétetni. Aki év
közben egyik tanfolyamból a másikba kíván átmenni, az a jelentkezés 
időpontjáig a másik oldalon elvégzett tananyagból teendő sikeres 
vizsgalat után vehető csak át. A vizsgálat díja előzetesen fizeiendő: 
10 korona.

5. Javító vizsgálatok. Oly tanulóknak, 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 folyamodhat
nak javító vizsgálatra való engedélyért méltóságos és főtisztelendő 
Geduly Henrik püspök úrhoz Nyíregyházán E tárgyú folyamodások 
bezárólag július hó második napjáig az intézet igazgatójához nyújtan
dók 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 
nyilvános tanúló a gimn. alapra 2 koronát, az országos nyugdíj-alapra 
6 koronát, egészségügy illeték címén 2 koronát és 1 koronát ifjúsági 
könyvtárra. E díjakon felül az izr. tanúlók 6—6 korona vallástanítási 
díjat fizetnek. Ezek fele is előre fizetendő.

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

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

Magántanúlók a 41 koronát a beiratás alkalmával tartoznak előre 
fizetni. A vizsgálat díja 80 korona, legkésőbb a vizsgálat napján ese
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dékes. A magántanulók ezenfelül vallásiam vizsgálati díjat is fizetnek 
és pedig a keresztyén tanúlók 6—6 koronát, az izraeliták 10 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 tanulóért, 
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 késó'bb érkező' kérvények figyelembe nem 
vétetnek. Mindenkor melléklendő az előző évi bizonyítvány is.

A tápintézei szeptember elején nyílik meg. A tápintézetbe vallás
felekezeti különbség nélkül vesszük fel a tanulókat.

A tisztességes ebéd és vacsora díja egész évre 160, azaz egy
százhatvan korona, mely összeget a tanúló két részben előre tartozik 
befizetni a felügyelő tanárnál (eforus.) Az ellátási díj emelését a köz
ismert drágaság indokolja.

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

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

9. Jóakaratu figyelmeztetés. Szórványosan a múltban is megtör
tént, hogy egyes hitelezők a tanúlók bizonyítványainak visszatartásáért 
fordultak hozzám, ezúton remélvén követeléseik m egtérítését; e folyó 
tanévben már gyakran terheltek családok, hitelezők panaszaikkal. Tudjuk, 
hogy sok fijú könnyelműen vásárol és nem fizet. M indenkit figyel
m eztetek, hogy kizáró lag  a  szülők beleegyezésével ad jan ak  áru 
kat a kiskorú tanúlónak hitelbe, m ert én az ifjak bizonyítványait 
a tanév  végén v isszatartan i külső adósságok m iatt nem  fogom. 
Egyedül a szállás- és e llá tá sé rt tartozó tanúlók ellen fogadok 
el panaszokat, ha t. i. a tanuló  a mi beleegyezésünkkel nyert 
lakást és ellátást az illetőknél.

Osztályfőnökök az 1913—1914. tanévben :
I. osztály főnöke : Zimmermann Rezső.

II. » » Dr. Popini Albert
III. » » Varga László.
IV. » » Dr. Vietórisz József
V. » » A természetrajz tanára

VI. » » Dr. Leffler Béla
Vll. » » Eltscher Simon.

Vili. » Dr. Pröhle Vilmos.



XIV.

Statisztikai adatok.

a) A főgimnáziumi tanulók száma vallás, anyanyelv, nyelvismeret szerint.
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b) Az osztályozott nyilvános és magántanulók c) Az osztályozott nyilvános és magán-
szülei polgári állásra nézve: tanúlók életkora 1912. december hó 31-én :

A tanulók szülei közt polgári állásra nézve volt : A tanulók életkora 1911. december 31-én :
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d) A  tanulók illetősége, egészségi állapota, magaviseleté, mulasztása; a fegyelmi esetek száma.
Segélyezések, jutalmazások.
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e) A tanulásban tett előmenetelről:
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XV.

A főgimnáziumban 1913—1914 tanévben hasz
nálandó tankönyvek hivatalos jegyzéke.

Minden könyvnek legújabb kiadása használandó.

(A *-gal jelzettek segédkönyvek Nyelvtanok, régiségtan és irodalom- 
történet az összes osztályokon mindvégig megtartandók. A meglevő' 

szótárak továbbra is használhatók.)

I. o s z tá ly .  Korona

Vallástan. Bereczky: Ószöv. élet- és jellemképek (ev) ... 1 20
Farkas: Az ó- és újszövetségi kije'entés (ref) 2 —
Egri kis katekizmus (róm. kath.) ...................  2 40
M andl: Bibliai történet (izr.) ............................  120
Füredi : Imakönyv.............................................  ... '90

Magyar nyelv. Balassa: Magyar nyelvtan 1 rész .................  120
Balassa: A magyar helyesírás szabálya i......... —'40
G óbi: Magyar olvasókönyv I. rész .................... 1 80

Latin nyelv. Geréb —Morvay : Kis latin nyelvkönyv .............  2 —
Nyelvtani függ. a Kis latin nyelvkönyvhöz ... 1 20

Földrajz. Scholtz Schürger: Földrajz I. füzet ............. 1 80
Kogutowicz : Iskolai a tla sz ..................................... 2' —

*Schneider; Képes atlasz ...  ...........................  3'
Természetrajz. Paszlavszky : Természetrajz I. rész ...................  2 60
Mathematika. Arany—Szíjártó—Dietz : Számtan I rész ... 1'80
Rajz. Geometria. Huszka: Rajzoló geometria 1 rész .................  2-—
Szépírás. Vajda: Szépírási minták ......................................—-80

II. o s z tá ly .

Vallástan. Bereczky: Jézus élete és tanítása (ev ) ... ... T20
Farkas: Az ó- és újszövetségi kijelentés (ref.) 2 — 
Dr. Pokorny: Ó- és újszövetségi bibliai törté

netek (róm. kath) .............................................  1 20
Mandl : Bibliai lörténetek ( iz r . ) ............................  1 20
Füredi: Imakönyv......................................................—'90
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Magyar nyelv. Balassa: Magyar nyelvtan 11. rész ....................—'80
Góbi: Magyar olvasókönyv II. r é s z .................... 2 40

Latin nyelv. Geréb M orvay: Kis latin nyelvkönyv ............  2 —
Nyelvtani függ. a Kis latin nyelvkönyvhöz ... 120

Földrajz. Scholtz—Schürger: Földrajz II füzet ............  2 50
Kogutowitz : Atlasz ............................................  2 —
*Schneider: Képes atlasz .....................................  3 '—

Természetrajz. Paszlavszky József: II rész .............................  2 80
Matematika Arany—Szíjártó: Számtan II. és III. rész ... 3 20
Rajz.geometria Huszka: Rajzoló geometria II. r é s z ......... r —
Szépírás. Vajda: Szépírási minták ....................................—-80

III. o s z tá ly .

Vallástan. Bereczky: A keresztyén egyház rövid története
VII. kiadás (ev ) .............................................—'80

Barla : Keresztyén hittan (ref) ............................  106
Dr. Pokorny: Újszövetségi bibliai történet és

az Egri kis katekizmus (róm. kath ) ............ 1 '60
Mandl: Zsidók története (izr) ...........................  160
Füredi : Imakönyv .............................................—‘90

Magyar nyelv. Rendszeres magyar nyelvtan ............................  P60
Góbi Imre: Magyar olvasókönyv III. rész ... 2'40

Latin nyelv. Hittrich : Latin mondattan a III oszt számára P40
Dr. Fodor Gyula és Kurtz Sándor: Latin olvas

mányok a HI IV. oszt. szám ára.......................  3 20
Fodor—R oseth: Stílusgyakorlatok a III. osztály

számára ............................................................. ?
Német nyelv. Heinrich—Bleyer Kari: Német olvasókönyv 1 r. 2'40

Hauser R Sándor: A német helyesírás alapelvei 1.— 
Tipray—Schuber: Magyar és német szótár vá

szonkötésben ....................................................  4 '—
Történet. Baróti C sánki: Magyarország tört. I. rész. ... F40

HIelmár: Magyarország történeti térképe ... - '40
Földrajz. Függó'ben ..............................................................

Kogutowitz : Atlasz ...........................................  2 40
Matematika. Arany Szíjártó: II—111. rész ............................  3 20
Rajz.geometria Huszka: Rajzoló geometria III rész ........... 120
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IV. osztály. Kor0na.
Validstem. Újszövetség (ág. li ev.) ....................................  30

Bereczky : Kér. hit- és erkölcstan V. kiadás (ev ) 1 —
S Szabó: Keresztyén erkölcstan (ref) ............ 120
Pokorny : Szertartástan és az Egri kis katekiz

mus (rom. kath ) .............................................  1 90
Mandl: Zsidók története (izr) ............................ 160
Füredi: Imakönyv......................................................— 90

Magyar nyelv G ó b i: Stilisztika és verstan ............................ 2 40
Lehr: Arany Toldija (J i. 111) .................... 2 40

Latin nyelv Hittrich Ö dön : Latin mondattan ....................  1 40
Dr. Fodor Gyula és dr. Kurtz Sándor: Latin

olvasmányok a III. és IV. osztály számára... 3 20 
Német nyelv Heinrich—Bleyer Szabó : Német olvasókönyv

II. rész ..............................................................  240
*Tipray—Schuber: Magyar- és német szótár vá

szonkötésben ......................................................  4 —
Történet. Baróti—Csánki: M agyarország tört. II. rész ... 2'
Természetrajz Szterényi: N ö v én y tan .......................................  3 —
Matematika. Arany—Szíjártó : Algebra I rész ....................  2 40
Rajz. geometria Huszka : Rajzoló geom etria IV rész ..........  120

V. osztály.
Vallástan. Frenyó : A keresztyénség megalapításának tö r

ténete (ev.) ......................................................
Újszövetség (ág h. ev ) ....................................— 30
S. Szabó : A keresztyén egyház tört I r (ref) 1 90
M atuszka: Keresztény katholikus vallástan (rk ) 1 60
Füredi: Imakönyv (izr ) .................................... —'90
Dr. Neumann Ede: Az asszír korszak prófétái 2 40

Magyar nyelv. Riedl: Retorika ....................................................... 3
Latin nyelv. Zsám boki: Ciceronis de imperio Cn. Pompeii

oratio (]. i 27) ... ....................................  1' —
Kapossy: Ciceronis pro Archia poeta oratio

Q. i 61.) .................................................................— 60
Csengery : Szemelvények Ovidius műveiből

(J i 64) .................: ....................................  2 -
Köpesdy—Geréb: Stílusgyakorlatok az V. oszt.

számára .............................................................. 2 —
C serép: Római régiségek ....................................  3 20
Burián : Magyar- és latin szótár kötve ...........  9 —



Görög nyelv. Kempf: Szemelvények az Odysseiából (]. i 53) 2 40 
Cserép József: Homerosi görög nyelvtan ... 3 50

Görögpótló. Tones : Szemelv. magyar klasszikusokból (J i 22 ) 2 —
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