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Üzenetünk fiainknak.

V é g n a p  tietek volt minden virágszálunk,
Nem maradt kertünknek egy rózsája sem;

Könnyű volt a búcsú: csak egy csöppet várunk 
S  visszajöttök büszkén, győzedelmesen . . .

Miénk a becsület, velünk az igazság,
Szent ügyünket maga az Úr veszi fel,

S  diadalmunk napját bárhogy halogassák: 
Minekünk e harcban nyerni, győzni kell!

Ma tietek lelkünk minden nagy mélysége,
Féltő aggodalma, szívverése mind;

Belekiáltunk a fojtó messzeségbe:
Tűzben-jágyban rajta, drága véreink!

Mintha keblünkön a vad pokol tiporna, 
Mindegyik vitézünk százért vérzik el . .  .

És ha száz reményt ránt magával a porba: 
Minekünk e harcban nyerni, győzni kell!

H o l n a p  tietek lesz könnyeinknek árja,
Gyásznak és gyönyörnek hirdetőjéül,

Mert a békeünnep szilaj mámorába
Győztes és legyőzött egyként elmerül . . .

Hívtak minket, mentünk, mindent odaadtunk; 
Életünk-halálunk sorsa dől ma el;

Ég szakadjon ránk, vagy fö ld  rengjen alattunk: 
Minekünk e harcban nyerni, győzni kell!



Hadbavonúlt tanáraink
és tanítványaink.

Ezen az emléklapon
a világrendítő háború izgalmainak közepette 

Istenben bízó hittel, fegyvereink diadalába vetett reménnyel
s a távolságtól fokozott szeretettel örökítjük meg 

intézetünk hadbavonúlt munkatársainak névsorát.

Tanárok :
Zimmermann Rezső, r. tanár, a háború kezdetétől fogva az 

északi harctéren szolgált; Przemysl átadása óta orosz hadi
fogságban van Caricynben, a Volga mellett.

Varga József, r. tornatanár, a háború kezdete óta a déli 
harctéren szolgál; eddig semmi baj nem érte.

Dr. Kmetty Béla, h. tanár, november eleje óta az 
északi harctéren szolgált; ott szerzett betegsége miatt jelenleg 
kórházi ápolás alatt van Budapesten.

Tanítványok:
Vajda László, VI. oszt. tan.
Fabula András, VII. oszt. tan.
Friedmann Adolf, „ „ „
Hetey Dániel, „ „ „
Papp Gyula, „ „
Berzsenyi Ferenc, „ „ „
Bodor Lajos, VIII. oszt. tan 
Berkovics László, „ „ „
Vargha Antal, „ „ „
Bistey Sándor, „ „ „

Urszinyi Károly VIII. oszt. tan.
Szolgáljatok becsülettel, kitartással, dicsőséggel!

A haza áldása kísérje lépteiteket!

Bütykös Béla, Vili. oszt. tan. 
Freud József, „ „ „
Katz Ignác,
Kovách Győző „ „ „
Liszkay Béla, „ „ „
Nandrássy Aurél, „ „ „
Sereghy Andor, „
Stang István, „ „ „
Svastits Géza, „ „ „
Szentpétery Imre, „ „ „



Háború és vallás.
írta . Geduly Henrik, püspök.

Kedves Ifjak! Tisztelt Barátaim!
Súlyos és nagy felelősséggel járó szellemi feladatok 

megoldása közben ért a főgimnázium tanári kara részéről 
az a megtisztelő kérelem és megbízás, hogy ma, a ti 
körötökben, felolvasást tartsak a háború és a vallás 
egymáshoz való viszonyáról... Nem riadtam vissza a 
megbízatás teljesítésétől. Az a meggyőződésem, hogy, 
amikor a mi derék katonáink odakünn, a harcmezön, 
sokszor hétszámra, éjjel-nappal, gyakran felváltás, pihenés 
nélkül végzik a nemzet védelmének az erők legvégső 
megfeszítésével járó páratlanúl nehéz munkáját, s mindig, 
minden pillanatban készek érettünk mindent megáldozni: 
— akkor nekünk, a polgári társadalom itthonmaradt 
tagjainak sem lehet eleget küzdenünk, fáradnunk, dolgoz
nunk és áldoznunk a nemzet anyagi és szellemi kincsének, 
értékeinek megtartásán, gyarapításán. Qyáva himpellér, 
nyilvános vesszöztetésre méltó bérenc jellem az, aki, — 
ha már fegyvert fogni nem tud, a harcra erőtlen: legalább 
a békés munka végzésében, legalább az anyagi és 
szellemi áldozatok meghozatalában nem serénykedik... 
Istennek legyen érette hála, a magyar nemzeti társada
lomban ilyen, közmegvetésre méltó egyének csak elvétve 
akadnak, s most, a háború 10-ik hónapja közepén, 
bízvást megállapíthatjuk azt a felemelő igazságot, nem
zetünk jövendő dicsőséges fejlődése szempontjából felette
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becses azt a tényállást, bogy hazánk népe politikailag 
és erkölcsileg, a népek nagy családjában, az érzület, a 
kötelességteljesítés, az akarat és elszántság iskolájában 
megszerezte a maga számára az érettségi bizonyítványt.

* **

De hát — nem erről kell nekem most szólanom... 
egész más tárgyról, a háború és vallás egymáshoz való 
viszonyáról, egymásra való hatásáról... Oly kérdés ez. 
— kedves barátaim, — amelynek óriási irodalma van. 
Aki nem olvassa a német evang. egyházi lapokat, talán 
nem is tud róla, hogy magával ezzel az egy problémával, 
a háborúnak és a vallásnak egymáshoz való viszonyával 
a mi nagy szövetségesünknek, Németországnak, igazán 
dúsgazdag könyvpiacán ezen mostani háború folyamán 
megjelent 187 különböző jellegű theologiai, dogmatikai 
és filozófiai tárgyú önálló mű és sok ezerre menő 
tanulmánycikk foglalkozik. Magyar irodalmunk termékei 
közül pedig az általam rendszeresen olvasni szokott 
tizenegy különböző egyháztársadalmi lap és folyóirat 
(Prot. Egyh. és Isk. Lap, — Debreceni Prot. Lap, — 
Theologiai Szaklap, — Ev. Örálló, — Lelkészegyesületi 
Közlöny, — Ev. Közérdek, — Ev. Lap, — Ev. Egyházi 
Élet, — Ev. Glaubensbote, - Belmissió, — Sárospataki 
Lapok) igazán százával ontja azokat a vallásbölcseleti 
fejtegetéseket, amelyek a különböző hitbeli álláspontok 
szem előtt tartásával igyekeznek e két nagy életjelen
ségnek: a háborúnak és a vallásnak egymáshoz való 
viszonyát meghatározni. Sőt különböző egyházi Íróktól 
származó külön füzeteket is olvastam, amelyek e nagy 
problémát vagy csak érintik, vagy azt a maga egészében 
tárgyalják.

S hogy ez a probléma oly sok vallásos kedélyt 
termékenyít meg a nyilvánosság elé kínálkozó gondola
tokkal, afelett nincs mit csodálkozni. Hiszen érzi azt az
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ember, érzik a népek milliói, hogy itt valami rejtéllyel 
van dolgunk, hogy itt az elgondolás, a filozófiai elmélye
dés egy, szinte kibékithetetlennek látszó ellentmondást 
tartalmazó tény előtt áll. Isten — az absolút jó, a 
tökéletes szellemi hatalom, a kibeszélhetetlen szellemi 
gazdagság, bölcseség, igazság, jóság és szeretet bir
tokosának eszméje egyfelől, — és az absolút rossz, az 
emberi életek, boldogságok, békék, nyugalmak, zavartalan 
családi és egyéni jólétek, kulturális fejlődési eshetőségek 
és feltételek millióinak szinte a vért fellázító folytonos 
pusztűlása, ártatlan gyermekek, gyönge nők, elaggott 
szülök rettenetes sorsra jutása, ínség, gond, nyomor, 
bánat, koldusállapot, gyász és gyász mindenütt — 
másfelől, — oly rettentő egyszerre tapasztalás, egyszerre 
átérzés, egyszerre elgondolásbeli ellentét szülői, hogy 
ezzel a tárggyal, akarva, nem akarva, még a filozofiailag 
nem müveit elmének is foglalkoznia kell, — és kerüljön 
bármily erőfeszítésébe elmének, életnek, kedélynek, 
szívnek: de ezt a problémát meg kell oldani!

Az atheizmus, az istentagadás álláspontján a kérdés 
nagyon egyszerű, mert a látszólagos ellentétnek csak 
egyik oldala áll fenn, a megoldás tehát kész. Csakhogy 
igazi atheista nincsen. Vagy aki mégis kérkedik vele, 
hogy ö az, azt szeretném a lövészárokba küldeni; biztos 
vagyok felőle, hogy az első fájó seb vagy szemmel- 
láthatóan életveszélyes helyzet kicsalná belőle azt a nagy 
szót, amit imádkozó katonáink milliói oly sűrűn hallatnak, 
azt a nagy szót, hogy: óh, Istenem!

* **

Nekünk tehát mindenkép a theizmus, az istenhit, a 
személyes istenhit álláspontjáról kell megvilágítanunk 
a kérdést.

Ezen az állásponton vizsgálva a háború és a vallás 
egymáshoz való viszonyát, ismét és ismét felmerül a
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kérdés: hogy lehet a vallásnak, a személyes Isten hitének, 
a jó, a bölcs, az emberiség sorsát bölcsen és kegyel
mesen intéző Isten hitének álláspontján a háborúról még 
egyáltalában beszélni is, hogy lehet ezt a hitet kibékíteni 
azzal a rettentő tényállással, amely a háború borzalmaiban 
igazán minden egyebet feltár, csak azt nem, ami jó, 
ami szép, ami nemes, ami kívánatos, ami boldogító! 
Hogy engedheti meg Isten, a szerető atya, a bölcs világ- 
kormányzó, —  gyermekeinek, az emberi nem tagjainak, e 
kölcsönös egymás vérében való g á zo lá sá t!? ...

...Könnyű volna e kellemetleneknek látszó kérdé
sekre Káinnak és Ábelnek, Dávidnak és Absolonnak, 
Saulnak és Istvánnak egyenesen bibliai példáival felelni, 
és felidézni annak a sok-sok véres küzdelemnek emlékét, 
amelyet ugyancsak a biblia tanúsága szerint Izrael népe 
folytatott saját nemzeti önállósága, ősi hite, ősi erkölcsei 
megőrzése érdekében a környező bálványhit veszedelmei 
és a pogány hatalmak leigázó törekvései ellenében. — 
És könnyű volna magából a keresztyénség történetéből is 
felidézni a korinthusi és efézusi pártharcok, az első 
keresztyén-üldözés, a középkori keresztes háborúk, majd 
az inquisitiók, az erőszakos térítések és vallásháborúk 
korszakát — annak igazolására, hogy ha mindez ugyan
csak erős, intenzív személyes istenhit mellett, sőt Isten 
nevében, a vallásos hit úgynevezett kényszerítő parancsszavára 
megengedhető volt és az emberiség érzés- és gondolat- 
világában nem támasztott pusztító kételyeket a személyes 
istenhit jogosságával szem ben: akkor a mai embernek 
sincsen joga ahoz, hogy e borzalmas háború láttára 
elveszítse hitét Isten örök atyai jóságában, céljai szent
ségében és világkormányzása bölcseségében... Könnyű 
volna tehát kimutatni, hogy a történet tanúsága szerint 
sem a biblia eszmei, sem a vallásos hit belső érzelmi, 
tapasztalati világában nem ismeretlen tényező a háború... 
Csakhogy nekünk nem negatívumokra van szükségünk.
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Nekünk, ha a nagy problémát meg akarjuk oldani, egy 
lépéssel tovább kell mennünk.

És tovább is mehetünk. Nevezetesen, hivatkozhatunk 
három igen becses, valláserkölcsi jellegű argumentumra, 
amelyeket aztán a személyes istenhit metafizikai tartalmi 
körébe vonva, a nagy probléma kibékítő megoldása 
valóban bekövetkezhetik. E három argumentum: az 
emberi szabadakarat, továbbá a háború ethikai meg
ítélése, végül a jogos önvédelem ügye.

Csak ha mindezt a három, a vallási és morális 
filozófia alaptételeit képező szempontot egységesen visszük 
belé a kérdés megítélésébe, — csak akkor adunk tökéletes 
képet a háború és a vallás viszonyáról, — és csak 
akkor találjuk meg, de akkor aztán tőlünk elidegeníthe
tetlenül valóban meg is találtuk a látszólag kibékíthetetlen 
probléma végérvényes megnyugtató megoldását.

* *

Alapvető tétele minden komoly valláserkölcsi tan
rendszernek az emberi szabadakarat, az elhatározás és 
cselekvés, a jó és gonosz közti választás szabadságára 
vonatkozó és így a cselekvésért s annak minden e világi 
és földöntúli következményeiért személyes felelősséggel 
való tartozásra is kiterjeszkedö törvény. Hatalmas lánc
szem ez a világmindenség bölcs kormányzatának egy
ségességében és céltudatosságában. Gyönyörű köre az 
emberi lélek cselekvési képességének, amely tág per
spektívát nyújt az emberiség teljésen szabad, kötetlen, kor
látozatlan szellemi és erkölcsi fejlődése felé. Ki gátolja meg 
az emberi nemet abban, hogy akár máról-holnapra a 
valláserkölcsi és a szellemi felfogás legideálisabb magas
lataira emelkedjék és kizárjon a maga érintkezése és 
tagjainak egymáshoz való viszonya köréből mindent, ami 
a békés harmóniát, a szabad fejlődést felborítja ? ... — Kj 
gátolja meg ebben az embert, ha nem épen maga az ember!?..

(3 “
\ c—.w .X /
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És itt kapcsolódik belé a háborúról való filozófiai 
megállapítások menetébe magának a háborúnak ethikai 
megítélése. Alapvető, örök valláserkölcsi törvény volt és 
lesz:  ̂Ne ölj! Mert aki öl, méltó az ítéletre.« Sőt, és itt 
mutatkozik meg a jézusi törvénymagyarázat igazi mély
sége és emelkedettsége: — »méltó az ítéletre az is, aki 
azt kiáltja felebarátjának : »Rákba, azaz esztelen.« Nagyban 
és egészben pedig a háború intézménye mi más, mint 
ölés, gyilkolás, emberéletpusztítás, még pedig tömeges 
ölés, tömeges gyilkolás, tömeges emberéletpusztítás. 
Világos tehát, hogy a háború lényegileg, az örökké 
szilárd valláserkölcsi megítélés talaján állva, nem más, 
mint az emberi bűnök, megtévelyedések egész halmazain. 
Mutatják ezt már a háborúk megindításának rendszerinti 
okai is. Mert rendesen mi a háború forrása?... Önzés, 
hatalmi terjeszkedési vágy, számítás, kapzsiság, gyűlölet, 
orgyilok, bosszuszomj. Tehát, az emberi gyarlóságok, az 
emberi gonosz indulatok egész légiója... Ezeknek mun
kájában Isten részt nem vesz, mert nem is vehet. Ez az 
ő lényének örök szentségével és tökéletességével merőben 
ellentétes. Ilyenformán a háború intézménye merőben a jó  
és rósz között szabadon választani jogosult emberi akarat 
kizárólagos tényéböl, elhatározásából ered.

Még inkább meggyőződünk erről, ha kissé szorosab
ban vesszük vizsgálat alá, hogy kik és miért idézték föl 
a komoly valláserkölcsi világnézet szellemébe oly mélyen 
beleütköző ezt a háborút, — vagyis kik a hibásak annyi 
kiömlő vér és annyi fájdalmas panasz áradatában?...

Hibásak azok, akik be nem tartottak szerződéseket, 
be nem váltottak ünnepélyes ígéreteket, játszottak komoly 
kijelentésekkel, félrevezettek szándékuk felől, nekitámadtak 
a látszólag gyengébb félnek, orgyilkos kezet emeltek az 
ártatlanokra, a vér és a vas uralmát zúdították a szegény 
földre, a véres verejték és a nehéz munka közben a béke 
áldásai után áhítozó emberiségre, azért, hogy az erős még
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erősebb, a gazdag még gazdagabb, a hatalmas még hatal
masabb legyen, — s azt hitték : nagy embertömegeikkel, 
óriási arany- és ezüstkincseik halmazával, vakmerő buj- 
togatásaikkal, ártatlanokra emelt gyilkoló fegyverzetükkel 
egyszeribe végét vethetik e földön az erkölcs, az igaz
ság, a jog, a tisztesség és méltányosság uralmának s 
bekövetkezik az ö számukra most és mindörökre a puszta 
nyers erőre támaszkodó hatalom gazdagsága és fényes
sége. Kétségtelen tény tehát, hogy a legrútabb emberi 
megtévelyedések, a leggonoszabb számítások és törekvé
sek eredménye. — rövidre fogva: magának az emberi 
bűnnek, az Isten ellen lázadó emberi bűnnek terméke ez a 
háború is, — épúgy, mint megannyi más elődje. Nem 
azok a szegény katonák, nem azok az egyszerű harco
sok, akik érettünk véröket ontják, nem azok a bűnösök 
Krisztus szellemének s minden komoly valláserkölcsi ál
láspont szellemének e kiköltöztetéséért. Az ő szíveikben 
bizonnyal, még akkor is, amikor fegyvert forgatni kény
telenek, ott élhet és a legtöbbnek a szívében — bizony 
mondom — ott is él a nemesebb, a humánusabb, a val- 
láserkölcsösebb felfogás szelleme. Ök felsőbb parancsnak 
engedelmeskedve vették kezökbe a fegyvert... És nem is 
a mi /elsőségünk a hibás, amely a helyzet kényszere alatt, 
utolsó menedékül, a nemzet megtámadott ősi szabadságá
nak, jogának, épségének védelmére a hitszegökkel szem
ben más eszközhöz nyúlni nem tudott, mint a fegyver
hez. De — ismétlem — a legszigorúbban értelmezett 
valláserkölcsi felfogás ellen, Isten lénye és akarata ellen 
vétettek azok, akiknek rút önzése tudatos számításból bele- 
döntötte a népek millióit e rettentő vérfürdőbe.

S itt kapcsolódik aztán belé okoskodásunk láncola
tába a harmadik alapvető valláserkölcsi argumentum, ne
vezetesen: az önvédelem jogossága. Semmiféle emberi és 
isteni törvénnyel nem állhat ellentétben, hogy amikor 
engem, az én életemet, létemet, egész existentiámat ve-
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szélyezteíö orvtámadás ér, hogy akkor, — ha már más
ként nem lehet, — ne igyekezzem a magam életének, 
létének védelmére úgy és akként, hogy reám orvul tá
madó ellenfelemet ártalmatlanná tegyem. Mert ha az ön
védelem e jogosságát bármiféle helytelenül magyarázott 
valláserkölcsi tétel alapján tagadásba venném s azt mon
danám, hogy az az Isten törvényével, a valláserkölcsi 
állásponttal ellenkezik, mint ahogy van is reá példa a 
nazarénusok és más secták felfogásában, — akkor arra, 
az isteni világkormányzás egységességére és céltudatos
ságára igazán balul reávilágitó végkövetkeztetésre kellene 
jutnom, hogy teh á t: Istennek kedves az orvtámadás 
cselekménye, szándéka, célja és sikere egyaránt. Végte
lenül sajnálatos, hogy akkor, amikor milliók részéröl jövő 
orvtámadások ellen kell védekezni, a XX. század egyébként 
magas színvonalon álló művelődése sem rendelkezik más 
eszközökkel, mint az Isten legnemesebb teremtményét, az 
embert pusztító háborúnak, mint önvédelmi harcnak az 
eszközével. Ám, hogy az emberi nem még mindig nem 
tudott az erkölcsi solidaritás ama magasabb fokára emel
kedni, amelyen akár a háború meginditásának csapán nép
szavazás útján lehetővé tételéről, akár az egyes nemzetek 
részéről más nemzetekkel szemben tervbevett orvtámadá
soknak egységes nemzetközi fellépésekkel lehetetlenekké téte
léről, akár a háborús eshetőségek elhárításának másféle 
intézményes biztosítékairól lehetne sz ó : ennek oka 
nem. Isten gondviselésének és világkormányzásának bár
mily téves magyarázatában, hanem ismét és ismét az 
önző emberi lélek bűnös hajlamaiban keresendő. Igenis, 
háború volt és lesz, amig lesznek egyoldalú önzésre, 
kapzsiságra hajló emberi szívek összeségéből álló népek, 
vezetők, kormányzók s amig a sok vérontás szemléletébe 
és elszenvedésébe végre is belefáradó nemzetek az öntu
dat és az erkölcsi fenség ama magasabb fokára nem emel
kednek, amelyen állva, szent solidaritás sál üzennek hadat 
a bűnök bűnének, a háború intézményének.

* * +
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Addig is azonban — ne féltsük a valláserkölcsi 
világnézet jogosságát, ne féltsük magát a vallást a 
háborútól. Áll ez szilárdan, a hivő és nemes békére áhí
tozó szívek bázisán, mint az emberiség jótékony nemtöje. 
Sőt, épen a mostani háború folyamán mintha még tisz
tább és áthatóbb fényben ragyogva közölné áldásait a 
szegény emberiséggel. Mutatják a mindig, minden fele- 
kezetnél tömött templomok, az eleven, mozgékony hit- 
buzgóság, jótékonyság, áldozatkészség, a háborús vallá
sos irodalom példátlan fellendülése — és a felekezeti 
érdekharcok salakjától való megtisztulása mellett magá
nak a vallásos hit lényegének: az emberi szív Istenhez az 
ima és az alázat és a bizalom szentségében való föl- 
emelkedésének az érvényesülése. A haldokló róni. kath. 
francia katonának a harcmezön egy zsidó tábori rabbinus 
valami hirtelenében összeállított keresztfélét mutogat s a 
haldoklónak megszerzi véle azt az édes álomszerű tuda
tot, hogy életében és halálában az ö vallása szerinti 
symbolum tartja öt meg Isten oltalmában. — Az egyik 
szomszédváros tábori kórháza termében az evang. tábori 
lelkész húsvéti istentiszteletet tart, melyben evang. és ref. 
katonák vesznek részt s melyről nekem a kővetkező 
jelentést küldi: „Husvét harmadnapján, (amikor már a 
78-ik functiót végezte 3 nap alatt), — már alig beszél
tem a fáradságtól, de Isten segítségével mégis elvégez
tem dolgomat. Hogy pedig nem dolgoztam hiába, annak 
magam is számtalan esetben voltam tanúja. Csak egyet 
említek a sok közül. A 14-es számú barakban 3 ev. és 
5 ref. sebesültet hoztam össze egy ágy mellé. Alig 
kezdtem el a functiót, valamennyi betegem szemei köny- 
nyekkel teltek meg. Az urvacsoraosztás végén már mind 
a nyolc zokogott. Amint a szertartást elvégeztem, amely után 
minden egyes katonával kezet szoktam fogni, felállott az 
egyik református katona s a következőket mondta : „N. 
N, egyéves önkéntes, a Bpesti Leszámítoló Banknak a



tisztviselője vagyok. Áldja meg az Isten a lelkész úr 
minden lépését, amiért olyan jó volt, hogy hívás nélkül 
eljött hozzánk, hogy e nagy ünnepen békét hozzon a 
lelkűnkbe. Én köszönöm meg mindnyájunk nevében. Ezt 
a percet soha az életben“... Többet mondani nem tu
dott s úgy sírt előttem, mint a gyerm ek.“ (Matyuga Ka
mill hiv. lev. 1915. ápril. 23. S.-A.-Ujhelyböl.)... Eddig 
a tábori lelkész levele. Megható példája annak, hogy a 
vallás igazi lényege diadalmasan küzd meg még a leg
pusztítóbb háború iszonyataival is !

És még egy példa, amelyről legutóbb hallottam. 
Egy Zólyom megyei származású csapattest valahol a 
Kárpátok közt küzd. leköszönt a húsvét. Keresnek tábori 
lelkészt, aki a szegény katonákat e nagy ünnepen a 
vallás vigaszában részesítse, s nekik az Úrvacsorát ki
szolgáltassa. Egy németországi evang. lelkész vállalkozik 
reá, de, természetesen, németül. Összegyűl az evang. 
katonaság, a helység gör. kath. templomában; a német 
ev. lelkész úrvacsorái beszédét és imáját egy rám, kath. 
plébános tolmácsolja magyar és tót nyelven; s az Úr
vacsora kiosztásában az evang. lelkésznek a gör. kath. 
káplán segédkezik ! Nem hinném, hogy az „Egy az úr, 
egy a hit, egy a keresztség, egy a közbenjáró, az Úr Jézus 
Krisztus“ tétel igazsága valaha is magasztosabb alakban 
érvényesült e földön, mint e gyönyörű háborús húsvéti 
istentiszteleten. Hol vagyunk mi ettől — a békében, a 
békében harcolva és torzsalkodva a felekezetiesség egy
oldalúságai közt, mindenféle hatalmi féltékenység és ter
jeszkedési vágyak által részekre szakgatottan !

S azért, kedves ifjú barátaim, bárki is vessen fel 
előttetek a vallás és háború eszmekörét érintő, fogasak
nak és gúnyosaknak látszó kérdéseket, a tiszta és nemes 
valláserkölcsi öntudat zavartalan nyugalmával mondhat
játok el neki, hogy ez a háború nem zavarhatta meg 
vallásos érzésteket; mert elmondhatjátok neki azt a

-  14 —
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magasztos, mindnyájunkat a legmagasabb és legnemesebb 
áldozatokra késztető valóságot, hogy ez a háború —  a 
legszigorúbban alkalmazott vallás erkölcsi mérték mellett is — 
semmi más, mint önvédelmi harc, s hogy ebben a keserves 
harcban, fiaink vére hullásában, családaink tenger-gyá
szában, legmagasabb eszményi hivatású kultúrkincseink 
pusztulásában bármennyit is kellett legyen áldoznunk, — 
az áldozatoknak ez a mérhetetlen sokasága mind egy 
oltár épségéért, egy oltár szépségéért és dicsőségéért kívántatik 
meg tőlünk, azért az oltárért, amelynek a neve: az 
ezredéves magyar haza, békéje, biztonsága, boldog jövendője. 
Ennek a nagyszerű oltárnak díszéért, javáért az egyes 
egyén a maga egész létével kell, hogy kész legyen az 
önfeláldozásra. Fiainkról, jövönkröl, mindenünkről van 
mostan szó. Igazán történelmi, nagy napok; új kiadásban 
zeng felénk a régi kérdés: »f^abok legyünk, vagy sza
badok, itt az idő: válasszatok.«

A választás — nem lehet kétséges! Meg kell vívnunk 
e reánk kényszerűéit háborút, És bár ez a háború még 
mennyire borzalmas is, az én lelkemben a háború minden 
iszonyatai dacára békésen pihen és folytatja áldott 
munkáját, az életküzdelmekre megerősítő, megacélozó 
áldásos hatását a vallásos hit szelíd galambja. Szárnyai 
nem rebbennek meg, akkor sem, amikor a véres küzdel
mek színteréről az ágyuk bömbölő szavának rémes 
visszhangját hozza ide a messzeségből ideröppenö hir. 
Nem tudom, nem akarom és nem fogom feltételezni soha, 
de soha, hogy az én jóságos istenem, mennyei Atyám, 
ne az Ö atyai kegyelmének gazdagsága szerint ítélné 
meg az én szegény hazámra reákényszerített súlyos 
önvédelmi harcot, s hogy inkább akarná a méreggel, 
gyilokkal dolgozó, vadul és orvúl reánk támadó, hazug
ságokban dobzódó, ártatlanságokat meggyalázó, gyerme
keket és aggastyánokat vérlázitó módon pusztító, a 
történelmi múlt tanúságai szerint is az emberi civilisatióért
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soha érdemleges áldozatot nem hozó, tisztán hatalmi 
túlterjeszkedési ingerből reánk törő ellenségeink győzelmét, 
mint a mi hazánkét, amely több, mint egy ezredéven át 
volt védelmezője a szelidebb nyugati civilisatiónak és 
féltett és féltő oltalmazója a legnemesebb értelemben vett 
szellemi és lelki szabadságnak.

Nem 1 Hitem diktálja, törhetlen reményem vallja, 
hogy: mert harcolnunk kell, győznünk is kell!

S azért, legyünk bár számosán még mily szerény 
polgári munka osztályosai, vagy ti boldogok, akik már 
ott vagytok, vagy még ott lehettek, odamehettek, ahol, 
ha kell, véretek hullásával is hitvallást tehettek a mi 
drága közanyánk iránti forró szerelmetekről, -  mind
annyian a legnyugodtabb, a legfönségesebb valláserkölcsi 
öntudat birtokában zengjük a Bethlen Qábor fejedelem 
harci szózatát: »//a Isten velünk, kicsoda ellenünk /? « ...

E tudatban, a végső győzelem kivívásáig és majdan 
a béke áldásainak állandó, intézményes biztosítására 
irányuló nemes fáradozásunkig, legyen mindannyiunk 
buzdító és lelkesítő jelszava az a szó, ami úgy illik 
tihozzátok, nemes ifjak, az a dicsőséges szó, ami oly 
csodálatos varázserővel hangzik hős honvédeink ajakán, 
az a szó, hogy mindig, mindenben, bátran és lelkesen : 
„ClöreJ"



Háború és iskola.
Irta: dr. V ietórisz József, igazgató.

I.
r
Évnyitó beszéd.

Kedves Fiaim!
Öröm és fájdalom, lelkesedés meg lehangoltság, remény 

és kétség viharzik át lelkemeti, mikor ez ünnepi alkalommal 
erről a helyről ebben a minőségemben először szólok hozzátok.

A viszontlátás öröme, a tanár lelkesedése, a honfiú 
reménye új kedvet ád a munkára, új erőt a küzdelemre, s 
végtelen jól esik nekem, hogy ünnepünkön iskolánk kor
mányzó tanácsát, tanártestületét, tanuló seregét, jóltevőit és 
barátait, akik ma itt megjelenhettek és megjelentek, szinről- 
szinre láthatom és szívből üdvözölhetem; viszont azonban 
fájdalommal tölt el az a gondolat, hogy nem vagyunk együtt 
mindnyájan, akiknek ma idehaza kellene lennünk, — lelke
sedésemnek szárnyát szegi az a tény, hogy nem lehetek én 
is ott, ahol nemzetünk legnagyobb érdekeinek élethalál-harcát 
vívják meg, — s aggodalom fog el, ha az jut eszembe, hogy 
olyanok vagyunk-e valamennyien, amilyeneknek e nehéz, vál
ságos, fenséges időkben lennünk kellene?!

Csoda-e, ha ily viszonyok között, amikor lelkünk minden 
gondolatával, szívünk minden dobbanásával azokhoz szállunk, 
akik a vérrózsák mezején járnak: jelentéktelenné törpül az a 
változás, mely az új tanévvel iskolánk vezetésében állott be, 
s alig kelt figyelmet az a mozzanat, hogy a mai nappal a 
tisztes munkának e szent csarnokában új esztendőnek küszö
bére léptünk?



Am nekünk ma sem szabad, és éppen ma nem szabad, 
nyomtalanul elsiklanunk amaz érdemek fölött, melyek ennek 
az intézetnek egy negyven éven á t hűséges munkását a tisz
telet koszorújával ékesítik, — s ma sem szabad, mint ahogy 
sohasem volt szabad, megfeledkeznünk arról, hogy az új esz
tendő új kötelezettségek elé állít bennünket, melyeknek be
csületes teljesítése lelkünk békéjét, létünk alapját s jövőnk 
boldogságát biztosítja.

Mikor a kötelesség teljesítésére hívlak föl benneteket, 
fogadjátok ezt tőlem úgy, mint megértő visszhangját annak a 
száz meg száz forró óhajtásnak, amellyel édes szülőitek ide 
küldöttek titeket; fogadjátok úgy is, mint jóindulatú figyel
meztetését atyai barátotoknak, aki e fogalmat nálatok mé
lyebben ismerő kartársai sorában mindenkor igaz szeretettel 
foglalkozott veletek; de fogadjátok úgy is, mint a leghatáro
zottabb és legkomolyabb utalást arra, hogy vezető karunk 
sújtani is tudja és fogja azokat, akik nem maradnak meg a 
tisztesség, engedelmesség és munkásság igaz ösvényén.

Bizonyára elhiszitek nekem, kedves fiaim, hogy sokat 
tudnék beszélni a ti kötelességeitekről, melyekre fegyelmi 
szabályaink parancsoló és tiltó részei egyaránt bőven kiter
jeszkednek. Pontról pontra hallani fogjátok s vajha meg is 
hallgatnátok azokat!

Mégis százszorta jobban szeretném, ha nem a törvény 
kényszerítő szava, hanem telketek jobb érzése mutatná meg 
nektek azt a biztos irányt, amelynek szem előtt tartásával 
előbbre és előbbre haladhattok a tökélesedés útján.

Ha ti nem érzitek lelketek mélyéből azt, hogy az Isten 
félelme a bölcseség kezdete, — ha szivetekben nincs helye a 
tiszteletnek elüljáróitok iránt s a szeretetnek egymás iránt, — 
ha inkább csak a büntetéstől való félelem, mint az igazi 
javakhoz való vonzódás sugallja elhatározásotokat s vezéreli 
lépteiteket: bizony mondom nektek, hogy nem szabad em
berek, hanem — az írás szerint — haszontalan szolgák 
vagytok, s munkátoknak lehet talán külső sikere, de nincsen 
benne haszon, nincsen rajta áldás.
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Elsősorban magad fegyelmezd hát magadat, s mennél 
nehezebb feladatnak tapasztalod ezt, annál fölemelőbb lesz a 
nemes öntudat, mely talán egyedüli, de mindenesetre legna
gyobb jutalma minden fáradozásunknak.

Emelt fővel csak a tiszta lelkiismeret járhat: ezt ipar
kodjatok mindenekelőtt megszerezni s megtartani; és én nem 
kívánhatok nektek megnyugtatóbb érzést annál, amellyel az 
ember bizton és bátran nézhet az emberek szemébe.

Fiaim! Lángbaborúlt határainkon fáradnak, vérzenek, 
sokan el is vérzenek ama honfitársaink, talán éppen szülői
tek vagy családotok más tagjai, kiket a legszentebb köte
lesség az ádáz harcok fergetegébe szólított.

Valaha igaz lehetett az, hogy „inter arma silent Musae,“ 
vagyis hogy a fegyverek közepette elhallgatnak a múzsák; s 
ha a sors úgy hozza magával, talán az az idő is elkövet
kezik, hogy erősebb társaitokat nem ide hívom, hanem egye
nesen a fegyverek közé vezetem.

Ám ma, amíg helyettünk és érettünk mások végzik ezt 
a munkát, egyelőre ama szükebb területen kell megvívnunk 
a magunk harcát, melyet intézetünknek, a lelkiismereti 
szabadság ez erős védőbástyájának, falai határolnak.

Egyfelől a tudatlanság és sötétség elleti, másfelől jelle
münk fogyatékosságai vagy kinövései ellen kell magunkra 
vennünk a tudomány fegyverét s a tiszta erkölcs paizsát!

A kényelem csillogó aranyát a szorgalom edzett vasával 
kell fölcserélnünk!

Idejekorán hozzá kell szoknunk a lemondáshoz, sőt 
nélkülözéshez, hogy a reánk váró megpróbáltatások idején se 
legyen okunk a csüggedésre vagy éppen kétségbeesésre!

Ha büszkék vagyunk arra, hogy magyarok vagyunk: 
minden erőnket meg kell feszítenünk, hogy erre a névre 
méltók is legyünk mindenkor!

Ember-é az, aki könnyelműségből elmulasztja vagy 
rosszakaratból elszalasztja a kedvező alkalmat testi és lelki 
tehetségeinek teljes kiművelésére! És magyar ember-é az,

2*
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akit a kötelesség nem talál a helyén akkor, amikor nem 
nagy felbuzdulásokra, hanem férfias tettekre van szükség!

Mig meg akarjuk, meg is fogjuk állani helyünket; ma 
és amíg lehet, itt, — holnap, ha kell, ott, de mindig és 
mindenütt teljes elszántsággal, jogos büszkeséggel!

Istenben bízó hittel, jövőnkbe vetett reménnyel s egymás 
kölcsönös szeretetével induljunk útnak az új iskolai munkát 
megkezdő ünnepi reggelen!

Munkára fel tehát, a kötelesség nevében !

II.

Az iskola és a háború.
Nem ismerek olyan mozgalmat, amely annyira távol ál

lana az iskola céljától, mint a háború. Alattomos ürügyek, 
fékevesztett szenvedélyek, romboló vágyak diadala ez az áldott 
béke csöndes munkája fölött, nyilvánvaló megcsúfolásául 
annak a hitnek, hogy nevelésrendszerünkkel az igazi nemes 
műveltségnek magas fokára jutottunk. Bebizonyosodott, hogy 
az értelem fejlettsége nem biztosítja a világos belátást, az 
érzelem mélysége nem párosul annak tisztaságával, az akarat 
szilárdsága nyers erőszakká aljasúlt.

Előttünk áll minden borzalmával és csapásával a rette
netes küzdelem, amelynek nem csupán érdeklődő szemlélői, 
hanem cselekvő és szenvedő részesei is vagyunk. Ellenségeink 
részéről a nemtelen boszú, önző kapzsiság és hatalmi érdek, 
a mi részünkről pedig a nemzeti becsület, nemzeti életerő és 
nemzeti lét próbaköve ez. Ök úgy számítanak, hogy várako
zásuk remélt sikere megéri a legnagyobb kockázatot is; mi 
számítgatás nélkül önvédelmünkre fogott fegyverünkkel fér
fiasán álljuk a harcot. Ők azt hiszik, hogy csak nyerhetnek; 
mi azt várjuk, hogy nem veszíthetünk. Amilyen jogtalan az ő 
önkényes támadásuk, annyira jogos a mi kénytelen védekezé
sünk. Nem világos-e tehát, hogy a végtelenül súlyos felelős
ség Isten és emberek előtt egyedül csak őket terheli?!
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De bármiként alakuljanak a körülmények és bárhogy vég
ződjék a háború, a mindennemű értékveszteségekért a fele
lősség kérdésének eldöntése a történelem itélőszéke elé tar
tozik. Az ítéletet valószínűleg a siker mérlegére fogják állítani, 
mert a győzelem mindent igazol; ebben reménykednek túlnyomó 
szánni ellenségeink. Mennyivel fölemelőbb ránk nézve annak 
tudata, hogy a mi igazunkat még a siker elmaradása esetén 
sem vitathatja el tőlünk senki, mert mi e küzdelemben a 
nyugodt lelkiismeret erkölcsi alapján állunk!

Mindeme kérdésekkel részletesen foglalkozik a háborúnak 
nagyarányú irodalma, amely ma szinte kizárólagosan áll ér
deklődésünk középpontjában. Ám mi, akik idehaza maradtunk 
s akikre a jövő nemzedék nevelése s a jövő nemzedékre 
váró munka előkészítése vár, nem állhatunk meg értesüléseink 
tudomásul vételénél; nekünk még a kultúra legnagyobb ellen
ségét, a háborút is eszközül kell használnunk arra, hogy 
tanulságait nemzetünk jövője érdekében értékesítsük.

Ha a világháborút a magyar nemzetre való vonatkozásá
ban joggal nevezhetjük a mi háborúnknak, nemcsak azért, 
mert viseljük, hanem különösen azért, mert öntudatosan 
viseljük: két kérdésre kell őszinte feleletet keresnünk, s ha 
megtaláltuk a választ, megkaptuk a háború tanúlságait is.

Az egyik kérdés az, hogy mit nyert a mi háborúnk az 
iskolától ?

A másik az, hogy mit várnak iskoláink a háborútól?
Emlékezzünk csak vissza arra a határtalan lelkesedésre, 

amellyel nemzetünk apraja-nagyja a háború kitörését fogadta! 
Mintha nehéz kő esett volna le a szivünkről, hogy végre- 
valahára szabad lélegzést vehessen, mikor a méltatlankodó 
felháborodás és a nyugtalanító bizonytalanság feszültsége már- 
már fojtogatni kezdett bennünket.

Nézzünk csak végig hadbavonult csapataink százain és 
ezrein, mily büszkén, elszántan indúltak útra a legszebb di
csőség vérmezejére! Életkedvüknek szinte kicsattanó örömébe 
egy pillanatnyi aggodalom sem vegyült, mert velünk együtt 
érezte mindegyik, hogy igazán most, vagy soha!
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Férfiakat küldtünk a háborúba, lelkes, önérzetes, tettre- 
kész férfiakat, akik az iskolában tanulták meg, hogy az ember 
legszentebb földi eszménye a haza, s hogy a hazáért, mint 
legdrágább javunkért, életünket is föl kell áldoznunk. E nagy 
közösségben parányi kis rész az egyén, amely legnagyobb 
példáival sem emelkedhetik a nélkülözhetetlenség vagy pótol- 
hatatlanság magaslatára; de jaj az egyénnek s vele együtt a 
közösségnek is, ha nem hatja át minden parányát az a meg
győződés, hogy az áldozatul felajánlott élet a közösség javára 
végzett magvetés, amelynek gyümölcsét előbb vagy utóbb a 
haza fogja élvezni !

Küzdő fiaink föllépésében, magatartásában, egész had
viselésében a lelkierö a fontosabb tényező, mert ez acélozza 
meg gyöngébb szervezetű katonáink testét is. Ennek a gyer
mekben szunnyadó lelkierőnek fölébresztése, táplálása és 
irányítása nagyrészben szintén az iskola feladata; ezért állítja 
példákul az ifjúság elé a harcok hőseit, akik a csatatéren 
bizonyították be vitézségüket, s még inkább a munka hőseit, 
akik vértelen, de mégis vérfogyasztó harcukat az emberiség 
tökéletesítésének, boldogításának áldásosabb területén vív
ták meg.

De mit érne hőseink minden erőfeszítése, ha nem tud
nák hátuk mögött a velük érző nemzet millióit, kiknek a 
harctérre küldött sóhaja lelkesedésüknek szárnyat ad és 
elszántságukat szinte a végkimerülésig fokozza? Nem a te
hetetlen siránkozás és telhetetlen panasz sóhaja az, hanem 
biztató és melegítő ihletés, mely azzal a boldogító megnyug
vással tölti el lelkűket, hogy távozók és itthagyottak méltók 
egymáshoz, s kölcsönösen érdemesek arra, hogy egymásért 
mindent megtegyenek.

Az országszerte tapasztalt kimeríthetetlen áldozatkészség 
talán seholsem nyilatkozik meg oly elevenen és sokoldalúan, 
mint az iskolában. A gyermek természetes önzése helyett 
megindító példáit látjuk annak a törekvésnek, hogy valami
vel ő is hozzájáruljon a nagy célok szükéges eszközeihez.
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Lemondani is tud, hogy adjon; nem szégyenli, hogy kérjen; 
nem kényelmes, hogy gyűjtsön. Mindezt nem parancsszóra, 
nem számításból, hanem azért teszi, mert úgy tanulta meg, 
hogy örömét találja benne.

És nem az iskolában kezdjük-e meg annak az igazság
nak a meggyökeresítését az ifjúság lelkében, hogy le kell 
döntenünk azokat a választófalakat, amelyeket szükkeblüség, 
féltékenykedés vagy türelmetlenség állított ugyanannak a 
hazának gyermekei közé, s mindenáron azon kell fáradoz
nunk, hogy a faji, nyelvi, vallási ellentétekből származó súrló
dásokat megszüntessük? Hova jutottunk volna a mai napig, 
ha egész állami életünkben nem ez az egységes szellem 
nyilvánulna meg s tovább is torzsalkodnánk magunknak 
kárára, ellenségeinknek öröm ére!

Még fontosabb jelenség, hogy ez az eggyé olvadt tár
sadalom a legnagyobb készséggel sorakozik a fölmerülő szük
ségletek kielégítésére s minden természetes vagy mesterséges 
akadály leküzdésére. Nagyképü fontoskodók, kétkedő bizal
matlanok, haszonleső számítók mindenütt akadnak, mert a 
gyom sohasem irtható ki egészen; de minálunk a társadalom 
élő lelkiismerete őrködik anyagi és erkölcsi javaink bizton
sága fölött; s gyöngéknek bizonyulnánk, ha a mérges kele- 
vényt vagy nem gyógyítható sebet idejekorán ki nem vág
nánk a testünkből.

Áldozatkészségről beszélünk, holott nyilvánvaló, hogy 
áldozatnak nevezett minden adományunk végeredményében 
a magunk érdekét is szolgálja. Tiszteletreméltó erényeink ott 
kezdődnek, ahol lelkünk nemesebb érzése arra ösztönöz 
bennünket, hogy se erőnket, se időnket ne kíméljük a szen
vedés enyhítésében, betegeink ápolásában, sebesültjeink gon
dozásában. Erre való hajlandóságunkra is az iskolában 
kapjuk meg az első lendítést részint a valláserkölcsi igaz
ságok szakadatlan hirdetése, részint az altruizmus nemesítő 
hatásának tudatossá tétele útján.
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Szinte önként kínálkozik itt a kedvező alkalom, hogy 
iskoláink nagyrészének katonai kórház céljaira felhasználá
sában előbbi megállapításunk szimbolikus megerősítését 
szemléljük. Nem szüntetjük meg a tanítást, mint például 
Oroszországban tették; de tanuló-ifjuságunknak látnia kell, 
hogy kényelmes otthonában az emberszeretet munkája folyik, 
mely az ő leikétől sem maradhat idegen.

Az iskola békés munkáját ezek alapján úgy tekinthetjük, 
hogy nem csupán ismeretek nyújtására való törekvés az, ha
nem fokozatos előkészítés a háborúra. Sőt azzal sem jutok 
ellentmondásba önmagámmal, ha azt állítom, hogy az iskola 
maga is háború, mert hisz szüntelenül hadat visel a tudat
lanság, előítélet, rosszra való hajlam ellen. S ha sikerült el
érnie azt, hogy csakugyan lelkes, áldozatkész, emberszerető 
nemzedéket talált maga előtt mostani legnagyobb meg
próbáltatásunk, egyszóval, ha sikerült minden irányban a 
legmesszebbmenő kötelességérzetre nevelnie, bízvást elmond
hatjuk róla is, hogy megtette a kötelességét.

De ha igaz, hogy az iskola háború, még inkább kétség
telen, hogy a háború is iskola, még pedig értékes tanulsá
goknak gazdag iskolája.

Mit várnak iskoláink és velük egész nemzetünk a hábo
rútól ?

Hiányaik felismerését, mulasztásaik pótlását, rendszerük 
tökéletesítését. Bármennyire igazolják ugyanis a háborúban 
szerzett tapasztalataink, hogy tőlünk telhetőleg a legjobbat 
igyekeztünk nyújtani, arról is meg kellett és meg kell győ
ződnünk, hogy még többet és még jobban kell végeznünk, 
ha jövőnket helyesen akarjuk megalapozni.

Mindenek előtt azt a tanulságot állapíthatjuk meg, hogy 
a testi nevelésre nagyobb gondot kell fordítanunk. Ennek 
egyik módja a szervezet ellenálló képességének fejlesztése 
folytonos gyakorlat és edzés által, a másik pedig az elpuhu- 
lásra vezető hatások távoltartása józan mértékletességre való 
rászoktatás által. Idegesnek nevezhető korunkban fokozott
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szükségünk van erre s ellenségeink ebben a tekintetben ijesztő 
példaként állanak előttünk. De közülünk is hányán sínylették 
meg az okszerű testnevelés hiányát s hányán fizették meg 
életükkel a férfias erőgyakorlatok elmulasztását!

A ránk következő kornak tehát a cselekvés korának kell 
lennie, és pedig nemcsak azért, mert sok munka vár az új 
nemzedékre, hanem azért is, mert a munka megbecsülése 
társadalmi viszonyaink egészségesebb átalakulása szempont
jából is szükséges. A lövészárokban a közös sors egyenlíti 
ki a személy-, osztály- és rangkülönbséget; a béke idejen a 
hasznos munka legyen az egyén értékének egyedüli fokmérője!

Hazafiságunkról is inkább tettel, mint szóval kell bizony
ságot tennünk. Mennél gyakrabban vagyunk tanúi annak, 
hogy nagyhangú honfitársaink lehetőleg távol tartják magukat 
a küzdelem terétől, annál inkább éreznünk kell a kor figyel
meztetését arra, hogy szóval nem lehet megmenteni a hazát. 
Sokan éltek eddig a hazából; ezután a hazáért és a hazának 
igyekezzünk é ln i! Mélyítenünk kell tehát a honfiúi érzést, 
mert csak mélyreható gyökér fölött állhat megdönthetetlenül 
nemzetünk gyümölcsadó áldása, a szabadság fája!

A magyar hazafiság nemzeti erény, de megbocsáthatatlan 
bűnné változik annak a lelkében, aki helytelenül értelmezi. 
Avvagy tiszta forrásból fakad-e, ha vélünk egy politikai közös
séget alkotó idegen ajkú vagy nemzetiségű testvéreink ellen 
gyűlöletet érez, vagy éppen hirdet?! Módomban van-e bi
zalmat ébreszteni abban, akit lenézek? Várhatok-e megértő 
szeretetet attól, akivel visszautasítólag bánok?

A háború ime arra is megtanít bennünket, hogy gyanú
val illetett, ellenségül tekintett nemzetiségeink kiállották a 
tüzpróbát; ügyünket a magukénak tartják, velünk küzdenek, 
velünk vérzenek. Nincs okunk föltételezni róluk, hogy akár 
puszta kényszerűségből, akár ravasz számításból teszik ez t; 
parancsra nem teremnek hősök, a ravaszkodás nem a harc
mezőn űzi kisded játékait. Meg kell tehát jegyeznünk, hogy, 
ha eddig nem tettük, a jövőben több megértésre igyekezzünk
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jutni nemzetiségeinkkel. Ezt a munkát is elsősorban az isko
lában kell elvégeznünk.

Sokszor halljuk ellenségeinkről, hogy a nemzetközi jog 
és egyezmények ellenére igazán meg nem engedhető eszkö
zökhöz is nyúlnak s ekként túlteszik magukat az emberiesség 
legelemibb követelményein is. A sérelmek bizonyára nem 
maradnak megtorlatlanúl; de nekünk, akik a kultúrát az em
beriség közös kincsének tekintjük s a nemzetek kulturközös- 
ségéből magunkat kivonni nem akarjuk, még ily viszonyok 
között sem szabad fajgyűlöletet hirdetnünk ellenségeink ellen 
sem ; mert a háború előbb-utóbb csak véget ér, s azok szá
mára, akik a romokon új épület emeléséhez fognak majd 
hozzá, a világbéke föltételeit mindenkép meg kell könnyítentink.

Mindezek hangsúlyozásával pedig éppen nem azt akarom 
bizonyítani, hogy továbbra is bálványt emeljünk akár az angol, 
akár a francia műveltségnek, melynek babérjait e nemzetek 
brutális eljárásukkal maguk tépik le homlokukról. De viszont 
lehetetlenség észre nem vennünk, hogy az erkölcsi tisztasággal 
párosult német kultúra az, amelyet magunk elé méltán állít
hatunk, nemcsak azért, mert szövetségeseink és pedig hű 
szövetségeseink a németek, hanem különösebben azért, mert 
a jövendő nagy átalakulásban a tudományos, irodalmi és 
gazdasági élet vezető szerepét az ő kezükben látjuk.

S ha ily módon nem esik nehezünkre a választás, mert 
hiszen az évszázadokra visszanyúló állandó érintkezés mellett 
ma már az érzelmek közössége is hozzáfűz bennünket, nem 
természetszerű következménye lesz-e a háborúnak, hogy a 
jövőben iskolánknak a német nyelvvel és művelődéssel beha
tóbban kell foglalkoztok?

E mellett csak a földrajzi és természettudományoknak a 
háborúban bebizonyúlt fontosságát említem még föl, hogy 
teljesebbé, ha nem is egészen teljessé, tegyem azt a képet, 
amelyet a jövő kor iskolájáról már régóta tervezgetünk, de 
amelyhez a háború nélkül talán csak hosszú idő múlva jut
hattunk volna el.



—  27

Ennek az iskolának alapelvei a következők lesznek: ki
sebb hit az egyoldalú képzés csodatevő erejében és nagyobb 
gond a testi és lelki képességek összhangzatos fejlesztésére ; 
kevesebb betű, elmélet és zárkózottág, annál több élet, életre
valóság, hogy úgy mondjam levegő az iskolában; az értelmi 
nevelés mellett, akár annak csökkentésével is, fokozása az 
erkölcsi nevelésnek. Mert ha mindenkor úgy volt, a jövőben 
még inkább úgy lesz, hogy csak világos látású, derült ke
délyű, mindenképen erős ifjúságból válnak hatalmas nemzetet 
alkotó erkölcsi jellemek!

A háború borzalmaival kezdtem, tanulságaival folytattam, 
fölemelő hatásával végzem rövid és vázlatos fejtegetésemet.

A rombolás a múlté, a tanulság a jövőé. A jelenben 
tehetünk-e mást, mint hogy teljes éberséggel és lankadatlan 
kitartással őrt állunk helyünkön, megszakítás nélkül fo lytat
juk a munkát s a folytonosság megtartásával igyekszünk 
tovább mozdítani a kultúrában rejlő nemzeti érdeket!

Munkánk nem zavartalan, mert a nagy események hul
lámverései a mi csendes berkeinkbe is eljutnak; de nem is 
sikertelen, mert kétszeresen érezzük felelősségünk súlyát. Ez
zel a nagy közönséget is megnyugtató munkával pedig nem 
csak magunknak és a jövőnek tartozunk, hanem azoknak is, 
akik éltük feláldozásával a mi nemzeti javainkat védelmezik.

Tagadjam-e, hogy érdeklődésünk nagyobb része mégis 
csak oda irányúi, ahol fiaink, testvéreink, tanár- és tanuló 
társaink szinte a lét és nemlét örökdicsőséges küzdelmét vív
ják meg?! Mondjam-e, hogy szivünk minden óhajtása a vég
legesen döntő győzelemmel kivívott béke, amelyben szenvedést 
feledve, gyászt levetve, pusztulást helyrehozva felszabadult 
erőink teljes energiájával foghatunk a nagy átalakulások nagy 
munkájához ?!

Ha valaha, most adjuk fényes bizonyságát annak, hogy 
híven áldozó, fényesen küzdő, diadalmasan helytálló nemze
tünk jogot szerzett magának a testvérnépek tiszteletére, méltó 
minden barátjának elismerésére s mindenek fölött megérett a 
nagykorúság minden előnyének élvezésére.
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Ifjúság, lelkes magyar ifjúság! Ennek a jövőnek biztató képe 
int felétek a maga teljes szépségében és ragyogásában, ezért 
a jövőért kell velünk s majdan nélkülünk megtennetek min
dent, amit megkövetel a becsület, megkövetel a haza !

III.

Évzáró beszéd.
Isten segedelmével végére értünk ennek a súlyos, em

lékezetes, dicsőséges esztendőnek is. Megfáradtán, meg- 
fogyottan, meghatóban állunk meg ez ünnepélyes órában, 
hogy végignézzünk munkákon, számot vessünk magunkkal s 
megbékéljünk lelkiismeretünkkel. Ha munkánk becsületes, 
számvetésünk igazságos, megbékélésünk őszinte: nincs mitől 
tartanunk; szigorú önbirálat nélkül azonban fölmentést nem 
várhatunk, áldást nem remélhetünk.

Súlyos volt ez az esztendő, mert nemcsak állandó aka
dályaink tették próbára minden erőnket, hanem újak és 
újabbak is tornyosúltak elénk a háború forgatagával

Tanítványaink nagy száma s ennek következtében osz
tályaink zsúfoltsága fordított arányban van a tanítás sikeré
nek lehetőségével s megnehezíti a fegyelem kezelését is; 
sem elég alkalommal, sem elég behatóan nem foglalkozhat
tunk velük egyenként, ahogy azt az ő érdekükkel együtt a 
nevelés érdeke is megkívánná. És ezen a bajon, sajnos, 
éppen ma még kevésbbé tudunk segíteni, mint eddig bár
mikor; mert ugyan ki gondolhat most akár új intézet létesítésére, 
akár párhuzamos osztályok szervezésére?!

Állandó akadályunk továbbá számos szülő elfogultsága 
gyermekének tehetsége iránt s a társadalom nagyrészének 
elégedetlensége a középiskola szervezetével. Az előbbi ösz- 
tönszerü lévén, aligha lesz valaha is leküzdhető, leg
feljebb mérsékelhető jóakaratu felvilágosítás és igazságos 
elbírálás útján; az utóbbira nézve az az álláspontunk, hogy
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magunk is érezzük a mai rendszernek javításra szoruló 
hiányait, mindaddig azonban, míg a törvényhozás nem intéz
kedik másként, kötelességszerüen a hagyományt kell vé
denünk.

A háborúval járó izgatottság és aggodalom is inkább 
bénitólag, mint segítőleg hatott iskolai munkánkra. Nem azt 
akarom ezzel mondani, hogy feltűnő módon tanulmányzavaró 
vagy fegyelembontó jeleit tapasztaltuk az ifjúság idegessé
gének; s ha előfordultak is ilyen tünetek, nem menthettük 
ugyan, de megértő lélekkel fogadtuk őket. Kétségtelen 
azonban, hogy az egyes családok lelkiállapotának, megél
hetési viszonyainak, sok esetben fenntartó nélkül maradt hely
zetének súlya fiainkon hol nem törődés, hol szórakozottság 
alakjában meglátszott, de viszont jobbérzésü tanítványainkban 
nagyobb mértékben jelentkeztek a kötelességérzet, jóindulat 
és részvét nemesebb erényei is.

A tanárhiány, betegség, órarendváltozás megnehezítő 
körülményeit nem akarom részletezni, mert ezeket eléggé 
könnyen legyőztük fokozott munkakészségünkkel. Helyiség dol
gában sem jöttünk zavarba, mert idejekorán gondoskodás 
történt, hogy tantermekhez jussunk abban az esetben is, ha 
iskolánkat katonai kórház céljaira foglalnák le. Mindezek 
alapján jóleső érzéssel töltheti el lelkünket annak megállapí
tása, hogy megszakítás nélkül sikerült befejeznünk ezt a 
súlyos esztendőt.

De ha súlyos volt, bizonyára emlékezetes is lesz az el
múlt tanév, emlékezetesebb, mint bármelyik elődje.

Elegendő volna itt újból csak a háborúra hivatkoznom, 
arra a kimondhatatlanúl erőfeszítő küzdelemre, melyet hazánk 
védelmében katonáinknak a harctéren, polgársainknak idehaza 
kell megvívniok. E küzdelemnek okait, lefolyásának körül
ményeit, drágán szerzett tapasztalatait nem lehet, nem is sza
bad soha elfelednünk; de értékes csak úgy lesz visszaemléke
zésünk, ha a háború minden tanúlságát hasznunkra is for
dítjuk.
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A háborúval kapcsolatban emlékezetre méltó marad 
mindenkor három tanártársunknak harctéri szolgálata és hu
szonegy tanítványunknak katonai szolgálatra való behívása. 
Ezek is maholnap odakerülnek a harc mezejére, hogy helyet 
adjanak fiatalabb társaiknak, akik részint önkéntes jelentkezé
sük, részint mihamar esedékes besoroztatásuk utján róják le 
majd a véradót.

De ezenkívül is akár a tanártestületet, akár az ifjúságot 
tekintjük, van-e olyan család, amely elmondhatná magáról, 
hogy legközelebbi hozzátartozója révén nincs semmiféle vi
szonyban a háborúval? Mindnyájunk harca ez, kedves fiaim, 
vágyaink koronájáért s munkánk végső céljáért: a dicsőséges 
békéért.

Hogy a munkának, a majdan bekövetkezendő békés 
munkának milyennek kell lennie, arra iskolánk vezér- 
férfiai mutattak példát hosszú időre terjedő buzgó, sikeres és 
áldásos tevékenységükkel. Főgimnáziumunk felügyelője 25 év 
óta viseli ezt a díszes tisztséget, igazgatója 40 évi munkája 
után vonult nyugalomba. Gyönyörű két pálya nemcsak ragyogó 
fényével, hanem gyümölcsérlelő melegével is, és mindenben 
méltó nemcsak a jelen, hanem az utókor emlékezetére is.

Küzdelmünk súlyának következménye az emlékezetesség, 
az emlékezet dísze a dicsőség!

Fiaim ! A magyar nemzet sohasem adta annyi jelét életre
valóságának, férfiasságának, hősiességének, mint ezekben a 
az áldozatokkal teljes igazi történeti időkben. Tudja, miért áll 
ki a síkra; érzi, mennyi a veszteni valója; megáll a talpán 
ott is, ahol vért kell ontani, ott is, ahol sebeket kell bekö
tözni. Az előbbit napról-napra halljátok győzelmi jelentéseink
ben, az utóbbit napról-napra látjátok emberbaráti intézmé
nyeink nagy területén. Szívfacsaró látvány a fájdalom könnye, 
de megenyhíti a részvét, amely megrezegteti a szivet s 
mozgásba hozza a kezet, hogy ne maradjon könny letörlet- 
lenül, fájdalom gyógyítatlanúl.
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Nektek is dicsőségetekre válik, amit szivetekből a lelkese
désre, munkátokból az önképzésre, filléreitekből emberbaráti 
célokra fordíttok. Más nemzeteknél elég, ha a kötelesség 
szabja meg szolgálatuk határát; nektek és nekünk magunkat 
is felül kell múlnunk abban, hogy utolsó mozdulatunkat, 
utolsó leheletünket is hazánknak szenteljük.

Mindenki ellenségünk lehet, csak magunk ne legyünk ma
gunknak ellenségei. Minket egy évezred szoktatott a szenvedés
hez, elviseljük ezt a megpróbáltatást is ; ha nem habozunk, nem 
csüggedünk, nem hátrálunk, érett gyümölcsként hull ölünkbe 
kitartásunk legszebb jutalma, a megérdemelt diadal.

Ne legyen hát pihenésünk se meddő tétlenség, hanem jól 
megszolgált alkalom újabb erők gyűjtésére.

Távozó ifjak, Isten veletek!
Visszatérők, a viszontlátásra!



Szövetségeseink és ellenségeink.
írta: dr. Pröhle V ilm os, tanár.

Kedves Ifjúság!
A nagy elterjedtségü és sokat olvasott Természettudo

mányi Közlönynek 1915. januárius 15-iki számában Méhely 
Lajos hosszasan elmélkedik a háború biológiájáról és azt 
mondja, hogy a háború természetes szükség, amit elkerülni 
lehetetlen s azért kell belenyugodni abba, hogy most háború 
van, mert háború mindig volt és lesz, mert a létért való küz
delem azt elkerülhetetlenné teszi.

A mostan folyó világháborút is ilyen szempontból nézi, 
és azt állítja, hogy Oroszország népfölöslege és földhiánya 
szükségképen területhódításra kényszeríti a cári birodalmat s 
az angol irigység és francia boszúvágy is Oroszország törek
vései mellé állott s igy támadt a világháború.

Ez, ha igaz volna, azt jelentené, hogy Oroszország ügye 
igazságos, mert népét természetes, tehát megfellebbezhetetlen 
törvények és erők hajtják a hódításra.

Azonban így csak az irhát, aki Oroszországot sohasem 
látta és soha hiteles adatokat nem olvasott róla; tény tudni
illik az, hogy a cár birodalma a háború előtt 2272 millió 
négyszögkilométernyi területet foglalt el és lakosainak száma 
valamivel meghaladta a 160 milliót.

Igaz, hogy ez óriási területnek jelentékeny része müvel- 
hetetlen, vagy egyelőre műveletlen állapotban van, de kezeim 
közt vannak az orosz kormánynak hivatalos kimutatásai az 
1903-ik esztendőről s ezekből kitűnik, hogy már akkor, tehát 
12 évvel ezelőtt az európai és ázsiai Oroszország 72 kor
mányzóságában, mert csak ennyiről volt hiteles adat, 82 millió



deszjatinányi földterület volt bevetve gabonanemüekkel, még 
pedig túlnyomó részben rozzsal és búzával.

82 millió deszjatina a mi mértékegységeink szerint kicsi 
híján kilencszázezer négyszögkilométernek felel meg s ma 12 
év elteltével a legszerényebb számítással is 1 miiló négyszög
kilométernyi területnek kell gabonanemüekkel bevetve lennie, 
ami azt jelenti, hogy Oroszországban 160 emberre annyi ga- 
bonanemü esik, amennyi 1 négyzetkilométernyi területen 
teremhet. Hol van még a burgonya, bab, lencse meg az egész 
kerti gazdaság; gyümölcs, takarmányfélék, állattenyésztés, va
dászat, és igy tovább!

És ugyan hol van az ilyen kedvező helyzettől Németország 
és Ausztria-Magyarország népe?

Ha a földszükség, a megélhetés nehézsége a szomszédok 
lemészárlására és földeik elfoglalására természeti törvények 
kényszerítő erejével hajtja a népeket, akkor Ausztria-Magyar
ország és Németország 1905-ben, mikor Oroszország a kelet
ázsiai háborútól s a forradalom borzalmaitól egyaránt vérzett 
és tehetetlen volt, okvetlenül megtámadták volna Orosz
országot.

És mi mégis békében maradtunk és elszalasztottunk egy 
igen kedvező alkalmat, bár tudtuk, hogy az soha többé visz- 
szatérni nem fog. A háború elmaradt, mert mi nem akartunk 
háborút, már csak azért sem, mert lovagiatlan dolognak tar
tottuk volna, rátámadni egy olyan népre, mely egy reá nézve 
kedvezőtlen folyású háború súlya alatt görnyed és vérzik.

íme világos bizonysága annak, hogy mennyire tévednek 
azok a természettudósok, akik a mai háborút úgynevezett ter
mészeti törvények alapján elkerülhetetlennek akarják minősí
teni; mert ez a háború bizony elkerülhetővé lett volna, Európa 
népei békében élhettek volna még beláthatatlan időkig, ha 
ellenségeink részéről veszedelmes, sok tekintetben nemtelen 
indulatok föléje nem kerekednek a humanizmusnak és józan 
belátásnak.



Kedves Ifjúság!

A mostani háború előtt majdnem negyven évvel folyt 
utoljára magyar vér a harcok mezején. Bosznia és Hercze- 
govina katonai megszállása volt akkor az alkalom, amit az 
osztrák-magyar monarchia a berlini kongresszus felhatalma
zása alapján foganatosított.

Nem hatalmi vágy, nem véres dicsőség hajhászása, nem 
a rabszolgatartás kéje csábította I. Ferenc József kormányait 
s különösen idősb Andrássy Gyulát akkor e hadjáratra, ha
nem a józan belátás, mely parancsoló szükség nélkül nem 
teszi kockára egyetlen polgár életét sem.

A Balkán évszázadok óta örökös tűzfészek volt, közvetlen 
tőszomszédságunkban, s e tűznek legmakacsabb, leglelketle
nebb szítója Oroszország volt. Nem azért, hogy miként szen
teskedően hirdette, a balkáni keresztyéneket felszabadítsa a 
török járom alól, hanem azért, hogy a balkáni szláv nemzeti
ségeket a maga önző politikájának szolgáivá téve, ha lassan 
is, de idővel biztosan bevonúlhasson Konstantinápolyba, mely 
tündérvárost nemcsak a török hősiesség, hanem a nyugat
európai nemzetek régi józan politikusainak állhatatos tiltako
zása is elérhetetlenné akart tenni reá nézve.

Oroszország diplomáciája már Nagy Péter idejében reá
vetette magát a Balkán keresztény népeire. A görögöknek és 
románoknak a közös vallás, a bolgároknak, szerbeknek és 
montenegróiaknak a faji összetartozás címén akart vezetője, 
és irányítója, vagy miként szenteskedően hirdette „védnöke 
és felszabadítója“ lenni.

Már a tizennyolcadik század első negyedében számtalan 
pánszláv ügynök járt a Balkánon, pénzen kívül Péter cár 
arcképét is osztogatva, s ez a hajsza a tizenkilencedik szá
zad folyamán hallatlan méreteket ö ltö tt; s bár a berlini 
kongresszus határt igyekezett szabni az oroszok balkáni akna
munkájának, a nevezett kongresszus után is egyre erősbödött 
ott a pánszlávizmus.
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Legalább Boszniát ki kellett ragadnunk a végzetes orosz 
befolyás alól, különben déli határaink s az Adriai tenger 
nyugati partja örökös veszedelemben lettek volna. És hogy 
Bosznia és Hercegovina lakosságára is milyen áldásos volt 
e tartományoknak részünkről való megszállása, azt mi sem 
mutatja és bizonyítja ragyogóbban, mint az a felemelő tény, 
hogy e tartományok fiai ma a mi ügyünknek leglelkesebb, 
legelszántabb harcosai közé tartoznak; ami lehetetlen volna, 
ha Boszniában és Hercegovinában évszázados pusztító harcok, 
öldöklő párttusák, az erkölcsi és anyagi züllés e tanyáiban 
nem az élet és vagyonbiztonság, az anyagi és szellemi ha
ladás feltételeit teremtettük volna meg, szóval, ha csapataink 
Boszniába és Hercegovinába való bevonulása az azóta lefolyt 
negyedfél évtized alatt e tartományok lakosaira nézve nem 
bizonyult volna valóságos jótéteménynek.

Amit Bosznia és Hercegovina népe hálásan elismert és 
aminek igazságát vérével megpecsételi napról-napra, azt ta
gadásba vették ellenségeink, elsősorban Oroszország.

Midőn Őfelsége 1908. október havában Boszniát és 
Hercegovinát a magyar szent korona ősi jogára való hivat
kozással a monarchiába bekebelezte, Szerbiában és Monte
negróban a legféktelenebb izgatás indúlt meg Ausztria-Magyar- 
ország ellen, azon a címen, hogy a magyar király fentemlített 
tényével szláv, illetőleg szerb nemzeti érdekeket sértett 
kíméletlenül.

Szerbia, valamint Montenegró és a többi balkáni államok 
szabad nemzeti létüket sokkal inkább köszönhették az osztrák
magyar monarchiának, mint Oroszországnak. Hiszen a 19-ik 
században lefolyt szerb szabagságharcok majdnem állandóan 
hazánk déli részein szerveződtek, s ha Ausztria és Magyar- 
ország nincsen, az északi balkán szláv államai török fennható
ság alól egyenesen orosz fennhatóság alá kerültek volna.

Ezt jó ideje tudták és vallották déli szomszédaink vezető 
férfiai; de nincs az az igazság, nincs az a Demosthenes,
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mely a műveletlen tömegekhez s a gyenge jellemű emberek
hez oly ékesen tudna szólni, mint az arany csengése.

A török fennhatóság alól felszabadúlt, Nyugat- és Közép- 
európa népeinek kegyelméből önálló nemzeti lét áldásait 
élvező szláv népek lelke felett Oroszország csengő aranyak 
millióival szerzetté meg magának a fennhatóságot. Politikuso
kat, papokat, tanítókat, katonákat tántorított a maga pártjára, 
sajtót és minden gonosztettekre kész titkos társaságokat 
teremtett a maga szolgálatára. Ezek segítségével folytatta 
aknamunkáját ellenünk és Törökország ellen, s ha valahol 
valaki mégis útjában állt, annak nyomorultul kellett pusztúlnia. 
így ölték meg 1895-ben a bolgár Stambulovot, aki nyíltan 
merte hirdetni, hogy Bulgária nem azért akar Törökországtól 
függetlenné lenni, hogy helyette az orosz jármot vegye fe l; 
így kellett 1903-ban pusztúlnia Obrenovics Sándor szerb 
királynak, monarchiánk őszinte hívének, hogy helyet adjon a 
Karagyorgyevicseknek, akik a szerb trón fejében szívesen 
vállalták az orosz politika balkáni főügynökségét.

Orosz biztatásra Szerbia és Montenegró már 1908-ban 
fegyverkezett ellenünk s Oroszország maga is nemcsak dip
lomáciai téren viselkedett nagyon rosszhiszeműen, hanem 
tetemes csapatokat is vont össze határainkon, úgy hogy a 
háború akkor csak II. Vilmos német császár erélyes fellépése 
folytán volt elkerülhető.

II. Miklós orosz cár akkor, mivel még szövetségeseivel 
sem volt teljesen rendben, hadai sem voltak megfelelő 
készenlétben, a német császár kemény szavára békés húrokat 
kezdett pengetni, sőt odáig elment a képmutatásban, hogy 
1910-ben ellátogatott Potzdamba s ott azt az Ígéretet tette a 
német császárnak, hogy Németország ellen való háborúban 
nem fog részt venni, és ennek fejében a német császártól is 
hasonló ígéretet kapott.

Hogy a cár ünnepélyes kijelentését a német császár és 
a mi királyunk készpénznek vették, az kétségtelenül hiba 
volt, mert se az orosz cárok, se azok kormányai soha rá nem
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Szolgáltak arra, hogy becsületszavuk érték gyanánt szeré- 
peljen ; de aki maga teljesen ment minden alattomos szán
déktól és számítástól, az másokról sem teszi fel, hogy elve
temültségre adják fejüket.

Már pedig, hogy a Német birodalom s az Osztrák- 
Magyar monarchia uralko.dói és kormányai minden békebontó 
és hódító szándéktól távol állottak, annak legfényesebb bizo
nyítéka az 1904—5-iki japán-orosz háború.

Már a nagy Napoleon megmondotta, hogy amíg Orosz
ország meg nem töretik, addig Európa népei nyugodtan nem 
alhatnak. És Napóleonnak igaza volt; ezt mindenki tudja; 
s ha valaha meg lehetett volna törni Oroszországot örök 
időkre, úgy arra 10 évvel ezelőtt volt igazi jó alkalom. És 
ha igaz lett volna az, amit Franciaország és Oroszország 
politikusai szünet nélkül hangoztattak, hogy tudniillik az u. n. 
hármas-szövetség veszélyezteti Európa békéjét, akkor Német
ország és Ausztria-Magyarország nem mulasztotta volna el 
az orosz világhatalom megtörésére kínálkozó egyetlen leg
kedvezőbb alkalmat. Hiszen akkor Oroszország és Francia- 
ország ellen Japán és Anglia szövetsége is a mi oldalunkon 
lett volna!

Tény és való, hogy Oroszország, mint nagyhatalom, 
csak úgy élhette túl a japáni háborút, hogy mi nemcsak 
hogy meg nem támadtuk kétségbeesett helyzetében, hanem 
vele szemben a legjobb indulatú semlegességet tanúsítottuk.

Ha Miklós cárban és az orosz nép szívében a nemesebb 
érzéseknek csak egy parányi szikrája honol, úgy a legna
gyobb hálával s a legtökéletesebb őszinteséggel keresték 
volna azóta a mi barátságunkat.

Azonban e helyett mi történt?
Az, hogy az orosz sajtóban, katonai körökben s az 

iskolákban felhangzott a legvadabb izgatás Németország és 
Ausztria-Magyarország ellen mindjárt a háború befejezése 
után. Németországot hatalmaskodással s a lengyelek elnyo
másával vádolták, Ausztria-Magyarországot a szlávok elnyo-
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másával s Ausztriát még külön rút hálátlansággal azért, hogy 
a 49-iki orosz szolgálatok viszonzásául a krimi háborúban 
nem állott Oroszország pártjára.

Az orosz népnek kétségtelenül szellemi elmaradottságá
ban is van sok jóravaló tulajdonsága, de a hivatalos Orosz
ország ma is az, ami volt századokkal ezelőtt: a szenteske
dés, a képmutatás, ármány és véres cselszövények hazája. 
Politikájának eszközei sem változtak, s ezek között hitszegés 
és orgyilkosság elsőhelyen állanak, és a hivatalos Oroszor
szág céljait és törekvéseit a köznéppel a papság, az iskola 
és a sajtó kedvelteti meg. A végcél pedig az orosz pravoszláv 
világuralom megalapítása bármi áron és bárminő esz
közökkel.

Nem ma mondom ezeket először. Évekkel ezelőtt írtam 
és beszéltem ezekről a dolgokról nem egyszer, egy-egy 
oroszországi utam alkalmából, amikor újra meg újra 
módomban volt, hogy beletekintsek az orosz nép nevelésébe, 
lelke világába, eszejárásába.

Turgenyevnek azokat a művészi szempontból is gyö
nyörű sorait, amelyekben az orosz nyelv szépségeit és az 
orosz népiélek kincseit magasztalja, visszatetszés nélkül tud
tam olvasni mindenkor; de megdöbbentem és meg kellett 
döbbennem, valahányszor katonáktól, tanítóktól és tudósoktól 
azt hallottam, hogy Oroszország hivatása az egész föld 
kerekségén való uralom, s láttam azt, mily serényen épülnek 
legnagyobb teljesítőképességű vasutak egyenesen katonai 
célokkal határaink felé s hogy Oroszország rengeteg hadere
jének zöme állandóan a mi határaink közelében van elhe
lyezve és szakadatlanul szaporíttatik.

Mi gyanútlan békeszeretetünkben mindezt meg se láttuk, 
vagy ha láttuk is, szemet hánytunk, sőt a béke kedvéért nem 
egyszer támogattuk az orosz balkáni politikát a magunk 
érdekeinek végtelen kárára.

Oroszország azonban, bármekkora nyerserővel rendel
kezzék is, egymagában nem merte volna megbolygatni az
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emberiség békéjét. Azonban végzetes fontosságú események 
és végzetesen sötét emberi szenvedélyek már három évtized
del ezelőtt az orosz világhatalmi törekvések szolgájává tették 
a régi dicső Franciaországot csakúgy, mint a Balkán apró 
szláv államait és nemzetiségeit.

45 évvel ezelőtt 111. Napoleon szertelen nagyralátása 
háborúba keverte Franciaországot Poroszországgal, melynek 
sorsát akkor I. Vilmos király oldalán Bismarck és Moltke 
intézték. A francia nagyralátás és hódítási vágy, melynek 
kimondott végcélja Berlin megalázása volt, az akkor még 
politikailag szétszakgatott németséget egy táborba tömörítette, 
a német hősiesség, fegyelem és fölényes erkölcsi és szellemi 
erő csapásai alatt elbukott Napoleon francia császársága, a 
gőgös Páris, mely önmagában a világ fővárosát szerette 
tisztelni, porosz lovak acélkörmétől csattogott, s első Vilmos 
porosz király, mint az egységes német birodalom közlelkese
déssel kikiáltott császára, páratlanul fényes győzelmi babérok
kal ékesen tért vissza Berlinbe.

Hogy a német birodalom azóta a Hohenzollern-dinasztia 
árnyékában szédületes fejlődésnek indult, az köztudomású és 
érthető.

Az egységes és erős német nemzeti öntudat, a katonai 
és polgári fegyelmezettség és kötelességtudás, az ethikai, 
szellemi és anyagi értékek bölcs megbecsülése és szüntelen 
gyarapítása Németországot katonai téren a világ első álla
mává, gazdasági téren Angliának veszedelmes versenytár
sává tették.

Azonban bármit mondjanak is Németország ellenségei, 
akik a mi ellenségeink is, Németország és mi a világhatalmi 
egyensúlyt s az emberiség békéjét egy percre sem veszé
lyeztettük.

A jelenlegi német császár 1888. óta ül a Hohenzollernok 
császári trónusán. Nevelése úgy polgári, mint katonai szem
pontból egyaránt kiváló volt, hisz atyja, nagyatyja, Bismarck 
és Moltke őrködtek körűié gyermek és ifjú korában.
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Hivatásának fontosságát kezdettől fogva mélységesen 
átérezte, hűséges ápolója volt a hármas-szövetségnek, melyet 
még nagyatyja uralkodása alatt teremtettek meg Bismarck és 
Andrássy, de amellett mindent elkövetett, hogy Franciaorszá
got Németországgal kibékítse; m intha csak érezte volna, hogy 
a franciák német-gyűlölete mily rettenetes megpróbáltatást 
hozhat az ő népeire, szövetségesére és az egész emberiségre. 
A francia hiúság legyezésében elment addig a határig, 
ameddig csak elmehetett.

Mikor 1894-ben egy olasz anarkista megölte a francia 
köztársaság elnökét, Saadi Carnót, II. Vilmos a kémkedés miatt 
német fogságban sínylődő francia tiszteket a legmelegebb 
részvétnyilatkozatokkal bocsátotta haza, hogy résztvehessenek 
nemzetük gyászünnepén.

Valahányszor túl a Rajnán valami emlékmű leleplezésén 
vett részt, melyet a német nemzeti kegyelet állított a 45 
évvel ezelőtt lezajlott harcok hőseinek emlékére, mindig 
kiemelte, hogy az emlék nemcsak az övék, hanem azoké a 
vitéz francia fiuké is, kik ottan az ő hazájukért ontották 
vérüket; de hiába volt minden lovagias nagylelkűség, hiába 
volt a baráti jobbnak sohasem sértően leereszkedő, hanem 
mindig gavalléros, megtisztelő felajánlása, a francia nép 
sokkal jobban el vala vakulva, semhogy a német császár s 
a német nép őszinte jóindulatát meg tudta volna becsülni.

Szomorú dolog az, amire itt reá kell utalnunk, mert 
csak annak tanúsága, mennyire vétkesek azok, akik az idő
leges politikai indulatokat mesterségesen táplálják s azokat 
az iskolák révén jövendő és másérdekű, más hivatású nem
zedékeknek is nyakára ültetik.

Franciaország teljes veresége után 1871-ben kénytelen 
volt mindent megadni, amit a győztes németség tőle követelt, 
s hogy e miatt a francia nemzet megalázottnak érezte magát, 
az érthető.

Még az is érthető, hogy azok a politikusok, akik a 
körömszakadtáig való ellenállást sürgető Gambettával szem
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ben a nemzet érdekében valónak látták a béke sürgős meg
kötését, egyideig azzal igyekeztek hatalmukat és befolyá
sukat megtartani, hogy kilátásba helyezték a revanche-ot, a 
visszatorlást, Elzász-Lotharingia és Strassburg visszaszerzé
sét, mihelyt a súlyosan megpróbált nemzet újra összeszedi 
minden erejét. De az már megbocsáthatatlan bűn volt, hogy 
a Németország ellen való boszú-hadjárat eszméje a válasz
tási szónoklatokból, a politikai pártbeszédekből s a napi 
sajtóból belekerült az iskolába, mint az az egyetlen legfőbb 
eszme, melynek szolgálatára a francia ifjúságot nevelni 
akarták és nevelték is.

Tudjuk nagyon jól, hogy a francia nemzet a nagy sze
rencsétlenség napjaiban nem egy ragyogó példáját adta e 
maga nagyságának, s ha a nagy francia széppróza-író, Daudet 
Alphonse, sok gyönyörű tárgyat talált apró elbeszéléseihez 
francia közvitézek és altisztek mesés hősiességéről s azokat 
géniuszának legragyogóbb gyöngyeivel ékesen írta meg, az 
is csak természetes. La derniére le?on, le Porte-drapeau 
című elbeszélései méltán kerültek bele minden francia olvasó
könyvbe, hiszen azok még a nem franciát is könnyekig meg 
tudják hatni, mint a legnemesebb értelemben vett hazafiság, 
a legtisztább hősi erények himnuszai; de épp úgy kellett 
volna olvasni az „Un parti de biliárd, Les gamins de Paris, 
La défense de Tarascon, meg az empreur aveugle címűket is, 
hogy lássa az ifjúság, mennyi része volt a francia társadalom 
bűneinek, különösen a szertelen nagyzás, kötelességmulasztás, 
neveléshiány szempontjából, a nagy nemzeti szerencsétlenség 
felidézésében.

De ezeknek, sajnos, nem volt visszhangjuk. Ahelyett a 
francia professzor urak arról szónokoltak a leckeórák alatt, 
részint a maguk hajlamából, de meg a köztársasági kormá
nyok intenciói szerint is, hogy az új francia nemzedéknek 
nincs előbbrevaló feladata, mint boszút állani Németorszá
gon, visszaszerezni Strassburgot s megalázni Berlint.

Az elemi iskolákban nevetséges meséket mondottak
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arról, hogy Bismarck nem is ember volt, hanem ördög, még 
pedig háromszarvú ördög ; hogy a német, mint katona semmi, 
csak közönséges gépember, akit ördögökkel cimboráló 
Moltke-féle matematikusok rángatnak.

A francia kormány által jóváhagyott történelmi tanköny
vekben találhatni bőven olyan fejtegetéseket, hogy Moltke a 
hadviselésből kiküszöbölte annak egyetlen természetes ténye
zőjét : a vitézséget, s hogy az egész hadtudományt mennyiség- 
tanná alacsonyította.

De ez még nem minden.
Alig köttetett meg a 90-es években az orosz-francia- 

szövetség, tankönyvek és tanférfiak kezdték hirdetni a francia 
ifjúságnak, hogy most már csak rövid idő kérdése lehet 
Németország megtörése és a francia nemzeti becsület helyre- 
állítása, mert Oroszország magáévá tette a francia nemzet 
becsületbeli ügyét s szövetkezett vele Németország és a 
hármas-szövetség ellen.

Hogy ilyesmi mennyire nem illik komoly tanítási és nép
nevelési anyagul, azt talán nem kell bővebben fejtegetni. Azt 
csak elvárhatná az ember minden tanítótól, hogy mielőtt gon
dolkozni és érezni tanítana másokat, komoly bírálat tárgyává 
tegye a maga gondolat- és érzelemvilágát. Önként kínálkozik 
itt a kérdés, miért kívánja a francia becsület csak Német
ország megalázását s miért nem Oroszországét és Angliáét. 
De ilyesmivel Galliában nem szoktak bíbelődni, s a revanche- 
téboly adott irányt és tartalmat ama francia nemzedék neve
lésének, amellyel mi jelenleg harcban állunk. Sok bámulója 
volt mindig a francia szellemnek s a francia nemzetnek szerte 
a világon ; de ha van értéke a józan észnek, úgy be kell 
látnia mindenkinek, mennyire fölötte áll a magyarság ebben 
a tekintetben a francia nemzetnek.

Mi magyarok alig 18 évvel Világos és Arad után már 
józanul tudtuk megítélni nemzetközi helyzetünket s a tiszta 
látástól vezéreltetve tudtuk keresni nemzeti boldogulásunk 
utait még akkor is, mikor legszentebb, legtermészetesebb érzel-
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meinkeit kellett csititanunk s legjogosultabb vágyainkat mérsé
kelnünk ; mi fátyolt tudtunk borítani a múltra, csak azért, 
hogy nemzetünk jövőjét ne tegyük kockára.

Miért nem tudott a francia nemzet a politikai érettségnek 
és józanságnak erre a fokára emelkedni ? Pedig ugy-e, nem 
tudott!

A fentebb vázoltakon kívül ennek még egy súlyos oka 
van, s ez a pénz.

Oroszország nem a francia becsület helyreállítása végett 
szövetkezett a Lajosok, Napóleonok nemzetével, hanem leg- 
főképen azért, hogy messzemenő önző céljaihoz megkapja a 
a kellő pénzügyi feltételeket.

A szövetség megkötése után Oroszország egyik milliárdos 
kölcsönt a másik után vette fel Franciaországban, s orosz 
ipari vállatokba is töméntelen sok milliárdnyi francia pénz 
fektetődött be. Szerbia és Montenegró annak a pénznek révén 
lettek Oroszország szolgái, amit Oroszországtól kaptak; Francia- 
országot az a pénz tette Oroszország tehetetlen eszközévé, 
mit Oroszországnak adott.

Hogy a francia pénzforrás ki ne apadjon, Oroszország a 
francia politikai és sajtóvilágot is megvásárolta s a maga 
részéről is egyre szította a revanche-eszméket. S ha volt 
szégyen, amit Franciaországnak le kellett volna mosnia ma
gáról, úgy ez az, hogy valahányszor sokallani kezdték Páris- 
ban az Oroszországba vándorló milliárdokat, a pétervári saj
tóban az volt a felelet, „ha nincs pénz, nincs revanche".

Úgy hogy egyáltalában nem túlzók, ha azt mondom, 
hogy a francia-orosz szövetség megkötése óta a francia kor
mány az orosz kormánynak közönséges fiókhivatala minden 
téren, különösen a külpolitika terén.

Magukból ezekből a dolgokból azonban nem lett volna 
még világháború ; de a végzet útjai kiszámíthatatlanok.

Viktória angol királyné nagyon sokáig uralkodott, úgy 
hogy fia a walesi herceg, egészen megöregedett mellette. 
Trónörökösködésének hosszú éveit, nappalait és éjszakáit Pá-
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risban rövidítgette s egészen beleélte magát a francia gon 
dolat- és érzésvilágba. Németgyűlöló lett, mert örökké franci
ákkal mulatott. Unokaöccsét, II. Vilmos német császárt pedig 
nem szerette, mert a szegény walesi herceg hiú ember volt s 
nem esett jól hatalmas trónon látnia unokaöccsét, mikor ő 
még csak várományos volt.

így attól fogva, hogy 1901-ben VII. Edvard néven angol 
királlyá lett, vele együtt bevonult az angol politikába a német
gyűlölet.

íme megint a rövidlátás, az elfogultság végzetes követ
kezménye.

VII. Edvard trónlalépéséig az angol politika Oroszország
ban látta Anglia legveszedelmesebb ellenségét s dolgait esze
rint intézte. VII. Edvard szakított a józan iránnyal s német
ellenes politikát kezdett.

Az angol üzletvilággal is el lehetett hitetni, hogy Német
ország hatalmas gazdasági fejlődése veszedelmes Angliára s 
az angol üzletvilág meglátta a kicsiny veszélyt, rámeresztette 
ijedt tekintetét s felejtette a nagy veszedelmet, Oroszországot, 
melytől évekig retteget s mely ellen jónak látta Japánnal 
szövetkezni.

A japán-orosz háború alatt Edvard király és az ország 
semleges volt még oly értelemben is, hogy azt is elnézte, 
hogy Franciaoszág semlegességi nyilatkozata ellenére is támo
gatja Oroszországot.

Mikor aztán a háború lezajlott, Anglia és Franciaország 
közösen rántották ki Japánt veszedelmes pénzügyi zavarából 
s 1907-ben Japán (ha nem is nyíltan, de sejthetőleg) belépett 
Angliával együtt a francia-orosz szövetségbe VII. Edvard ki
rálynak és II. Miklós cárnak revali megegyezése révén. Bel
gium már régen benne volt ebben az úgynevezett entente-ban 
s igy együtt volt az a hatalmi csoportosulás, mely ellen ma 
küzdünk.

Az entente egy erőpróbán, reá nézve bizonyos tekintet
ben hadgyakorlatfélén kezdette.
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Az évszázados zsarnokság alatt már-már elsorvadt, az 
1908-iki forradalommal új életre ébredt Törökországra előbb 
rászabadította Itáliát és elszakíttatta tőle Tripoliszt, a jelenlegi 
török hadügyminiszter oly sok fényes diadalának színhelyét; 
majd 1912-ben mint főrendező intézte a balkáni háborút, 
melyben az alkotmányos, szabad Törökország sok súlyos csa
pást volt ugyan kénytelen elszenvedni, de minden borzalmas 
véráldozatból is meg nem törten került ki, mint ahogyan a 
jelenlegi háborúban való szereplése fényesen igazolja.

Törökország abban a háborúban európai birtokainak 
nagy részét elvesztette, Bulgária Oroszországtól cserben ha
gyatva erőben meggyengült, Montenegró és Szerbia területben 
és önérzetben megnagyobbodva véglegesen Oroszország kar
jaiba hullott. Anglia, Franciaország, Belgium, Szerbia, Mon
tenegró, Oroszország és Japán így kerültek össze egy szö
vetségbe.

De az ilyen természetellenes csoportosulás tartós nem 
lehet. Ezt érezhette az egész entente-csoport, s ha valamit 
akart tenni a középeurópai szövetség ellen,, nem késhetett 
sokáig. Ezért kellett Ferenc Ferdinándot meggyilkoltatni, hogy 
monarchiánknak Szerbiával szemben támasztott követelései 
szerepelhessenek a világháború okai gyanánt.

Mi vállaltuk az orvul előkészített s gyilkos merénylettel 
ellenünk indított harcot és álljuk immár 10-dik hónapja.

Ausztria-Magyarországnak és Németországnak örök dicső
sége, hogy elvakult, konok ellenségeink, ha csak eggyel is 
kevesebben lettek volna, vagy mi lettünk volna eggyel töb
ben, nem mertek volna bennünket megtámadni.

Itt van azután Itáliának gyászosan szégyenletes szerep
lése, mely a fentebb említettek mellett is döntő súllyal esett 
abba a mérlegbe, melyen ezelőtt egy évvel a béke vagy 
háború kérdése eldöntetett.

Umberto király, ki a hármasszövetségnek őszinte hive 
volt, anarkista merényletnek lett áldozata. Utóda III. Viktor 
Emánuel, Nikita montenegrói király veje, kezdettől fogva két
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értelműén viselkedett s 1909-ben oly szertelen ünneplésben 
részesítette a jelenlegi orosz cárt Racconigiban, hogy az na
gyon kellemetlen hangulatot keltett úgy Németországban, mint 
minálunk. Az olasz király, hogy a neheztelést eloszlassa, 
azonnal mosakodni kezdett, hogy az ő felköszöntőjét, 
amit a cárra mondott, félreértették, mert ő rendületlen hive 
akar maradni továbbra is a hármas szövetségnek; pedig hát 
minden jel arra mutat, hogy az olasz király már akkor meg
ígérte az orosz cárnak, hogy ha kenyértörésre kerül a sor, 
szövetségeseit cserben fogja hagyni; különben érthetetlen volna, 
miért engedte volna meg Anglia és Franciaország, hogy Itália 
az angol és francia érdekterületek közé eső Tripoliszt elfoglalja.

Igazi ábrázatát már a szerajevói merényletkor kezdte 
mutogatni az olasz király és a francia pénzen hizlalt olasz 
közvélemény. Az olasz hitszegés pedig már a háború kitöré
sekor nyilvánvalóvá vált, mert a szövetségi szerződés értel
mében Olaszországnak mellettünk kellett volna síkra szállania. 
Mi természetesen nem akarhattuk Olaszországot ezért felelős
ségre vonni, hisz amúgy is elég az ellenségünk, Törökország 
csatlakozása pedig katonailag jóval többet ért reánk nézve 
mindannál, amit Olaszországban veszítettünk.

Olaszországtól sem akarjuk elvitatni azt a jogot, hogy a 
maga érdekeit mindennél előbbrevalónak tartsa ; de anyagi 
érdekek mellett vannak erkölcsi érdekek is, és Olaszország a 
részünkről legutóbb tett engedmények révén mindkettőnek a 
legjobb szolgálatot tette volna, ha eddigi árulása után volna 
számára megállás.

Itália zúdította reánk az aránytalan nagy harcot, s most, 
hogy ellenségeink sorai már ingadoznak, a hitszegő Itália 
attól fél, hogy reája is elérkezik a számadás órája, ha mi 
eddigi ellenségeinket legyűrjük. A gonosz lelkiismeret e ret
tegése és bűntudata adja Itália kezébe a mérgezett tőrt, hogy 
azt elárult szövetségeseinek szivébe szúrja.

Ezelőtt 18 évvel egy olasz anarkista, imádott király
nénkat, Erzsébetet szúrta le orvul, most pedig Itália, orv
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előkészületek után nyíltan szúrja le a szövetségi hűség és 
tisztesség nemtőjét, s így lett Carnot, Umberto és Erzsébet 
gyilkosainak méltó hazája 111. Viktor Emánuel és a monte
negrói Heléna országlása alatt.

Nem kis megnyugvásomra szolgál, hogy én magam 
Olaszországról és az olasz népről sohasem voltam jó véle
ménnyel. 1909-ben a Pesti Napló május elseji számában 
kifejtegettem részletesen, miért kellene a hármas-szövetség
ben Olaszországot Törökországgal kicserélni s többek közt 
szószerint ezeket mondottam: az Ausztria-Magyarországgal 
és Németországgal való szövetség érdeke volna Törökország
nak ; Ausztria-Magyarország és Németország csak gratulál
hatna magának, ha Olaszország helyett olyan szövetségest 
kapna, mint Törökország, akinek hűségére minden körülmé
nyek között feltétlen bizonysággal lehet számítani.

1912-ben pedig husvét táján „Kennst du das Land, 
wo die Zitronen blühn“ jelmondat alatt ugyancsak a Pesti 
Naplóban azt voltam bátor kifejteni, hogy a hivatalos Olasz
országnak „nincsen joga tisztességről és becsületről beszélni.“

Mindezeket csak azért említem fel, hogy senki ne higyje, 
hogy Olaszországról kizárólag legújabb s reánk nézve leg
kellemetlenebb viselkedése miatt merem kimondani azt a 
kétségtelenül súlyos, de igaz ítéletet, hogy Erzsébet király
nénk gyilkosának méltó hazája.

Kedves Ifjúság!
Ha ezután elbuknánk is, örök dicsőségünk volna, hogy 

a harcot eddig is bírtuk annyi ármánnyal és hitszegéssel, 
számbelileg oly nagy túlsúlyban levő ellenséggel szemben.

De hála Istennek, nem csak bírjuk, de dicsőséggel bírjuk 
a harcot, s ellenségeink minden erőlködése nemcsak hogy 
meghiúsult eddig fiaink elszántságával, vezéreink tudásával 
szemben, hanem a világtörténelemben páratlanul fényes dia
dalokat és sikereket is jegyezhetünk fel a jövő számára.

Hála Istennek, hogy minden okunk megvan arra, hogy
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az olasz-háborút is, bármely pillanatban köszönt be, higgad
tan, nyugodtan s győzelmi reményeink csökkenése nélkül 
fogadjuk; hiszen az olasz kétszínűség eddig is félmilliónál 
nagyobb haderőnket kárhoztatta tétlen készenlétre.

De tanulságul is fel kell jegyeznünk már ma egyet és 
mást nemcsak a távolabbi, de a közel jövő számára is.

Ha küzdelmes az egyes ember élete: sok milliószorosan 
nagyobb, kockázatosabb harc a nemzetek élete. Hogy miért, 
azt én nem firtatom ; elég azt tudnunk, hogy így van s ebből 
le kell vonnunk az összes következményeket.

Világbékéről álmodni lehet, de készülni nem békére, ha
nem háborúra kell állandóan ; mert az, hogy békében élhe- 
tünk-e, nem csak magunktól függ, hanem szomszédainktól is, 
miként azt Schiller olyan szépen megmondotta „Teli“ című 
drámájában.

A magyar nemzet eddig megmutatta, hogy a békéért 
sok áldozatot tud hozni, de viszont azt is megmutatta, hogy 
harcolni is tud elrablóit békeségéért, megtámadott szabad
ságáért az utolsó lehelletig, s hogy katonai erényei méltóvá 
teszik arra, hogy ellenség és jóbarát egyaránt tisztelje és 
becsülje.

De éppen ezért joga van ahhoz is, hogy mint magyar 
győzzön s mint magyar élvezze a kivívandó diadal gyümöl
cseit s az egész világtól elvárja páratlan erényeinek, elidege
níthetetlen jogainak megbecsülését, mert ez a nemzet soha 
senkinek jogaiban nem gázolt, soha senki fiának szabadságát 
nem veszélyeztette, bármely hithez, vagy fajhoz tartozzék is 
az, csak a magáét nem engedi és nem engedheti.

Kedves Ifjúság !
Az ószövetség vízözön előtti és vízözön utáni időkről 

regél; az az emberi nemzedék, mely a mai világháborút túl- 
élendi, vérözön előtt és vérözön utáni időkről beszélhet an
nak idején.

Nemzetünket ez a vérözön élete második évezredének



-  47 -

hajnalán érte, s ha apáitok, testvéreitek páratlan önfeláldozá
sán úgy, ahogy reméljük, Isten áldása lészen, ti lesztek azok, 
kik ezt az áldást elsősorban érezni fogjátok, s ti vagytok azok, 
kiknek arra méltóknak kell lennetek.

Ti egész különleges, magasztos rendeltetéssel fogjátok 
felváltani a szemetek láttára kidőlt nemzedékeket. Reátok vár 
az a magasztos hivatás, hogy jövendő életetekre úgy készül
jetek fel, hogy fejenként, karonként legalább két jó emberrel 
érjetek fel, s így pótoljátok mindazt, amit nemzetetek vérben, 
vagyonban a mai ádáz harcokban veszít. De jól jegyezzétek 
meg, hogy ennek a szent és magasztos hivatásnak csak ak
kor tudtok megfelelni, ha hazátok lesz az egyetlen oltár, 
amelyre áldozataitokat hordjátok, annak szolgálata az egyet
len kívatás, amelyre készültök, ha csak a szépet és jót be
csülitek, ha csak Istent imádjátok, s csak azt szeretitek teljes 
szívvel és lélekkel, ami magyar.

Fejtegetéseimből világosan láthatjátok, hogy nem akarlak 
benneteket elfogultakká tenni s nem akarok francia és orosz 
pályatársaimmal versenyezni. Legyetek józanok gondolkozás
tokban, mérsékeltek, fegyelmezettek érzelmeitekben ; csak egy
ben ne ismerjetek soha határt: a magyar haza, a magyaj 
nemzet iránt való mélységes szeretetben és áldozatkészségben!



Két ünnepelt.

Dr. Meskó László.
1914. évi május hó 1-én múlt 25 éve, hogy dr. Meskó László 

főgimnáziumunknak felügyelőjévé, kormányzó tanácsunknak elnökévé 
megválasztatott. Ez a negyedszázad az egészséges fejlődésnek, a folytonos 
gyarapodásnak és izmosodásnak ideje iskolánk életében, s magán viseli 
dr. Meskó László erős egyéniségének, igaz ügyszeretetének, önzetlen 
munkásságának, puritán gondolkozásának és szilárd protestáns érzüle
tének bélyegét.

A kormányzó tanács gondos figyelemmel kereste a módját annak, 
miként adhatna legmegfelelőbben kifejezést az elnök iránt érzett tiszte
letének, hálájának és ragaszkodásának, s ismerve a nyilvános ünneplés
től való idegenkedését, azt a megoldást találta leghelyesebbnek, ha 
mellőzve a külső fényt, nagyobb nyilvánosságot, a maga családias 
körében tolmácsolja iránta táplált nagyrabecsülését.

Közbejött akadályok miatt, sajnos, csak 8 hónappal az évforduló 
után történhetett ez meg, a kormányzó tanácsnak 1914. évi december 
hó 15-iki ülésén, melyen Balla Jenő tanácstag, úgy is, mint az ág. h. ev. 
egyházközség felügyelője, a napirend előtt szót kérve, szívből fakadó, 
meleg szavakkal méltatta dr. Meskó Lászlónak negyedszázados fel
ügyelői működését. Rámutatott arra, hogy egy negyedszázad nagy idő 
az ember életében, s ha elismeréssel adózunk azoknak, akik valamely 
kenyérkereső életpályán 25 éven át munkálkodtak, fokozott elismerésre 
és hálára vagyunk kötelezve azon egyénekkel szemben, akik egy 
negyedszázadon át olyan tisztséget töltöttek be, ahol szolgálataikért 
semminő anyagi sikerre és jutalomra nem tarthattak igényt. Ilyen tiszt
ség az is, melyet dr. Meskó László, mint a főgimnáziumnak felügye
lője, híven, becsületesen, lelkiismeretesen s a munkában soha meg nem 
fáradva, 25 éven át betöltött s mindig szive egész melegével szolgált. 
Ez a negyedszázadra terjedő becsületes és önzetlen munka megérdemli 
az elismerést, őszinte hálát és köszönetét; ismerve azonban dr. Meskó 
Lászlónak puritán gondolkozásmódját és a nyilvános ünnepeltetéstől
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való idegenkedését, azt javasolja, hogy a kormányzó tanács érdemes 
elnöke iránt tiszteletét, háláját, nagyrabecsülését és hozzá való őszinte 
ragaszkodását a maga szükebb, bizalmasabb, házias körében tolmá
csolja s dr. Meskó Lászlónak 25 éven át szerzett hervadhatatlan érde
meit jegyzőkönyvben örökítse meg.

Balla Jenő tanácstag után Geduly Henrik püspök szólalt fel, s 
hivatkozva arra, hogy a kormányzó tanácsnak 25 év óta tagja, elismerő 
szavakkal állapította meg, hogy dr. Meskó László a lefolyt 25 esztendő 
alatt mindenekben megvalósította a személyéhez fűzött reményeket, mivel 
az isteni gondviseléstől nyert gazdag szellemi kincseit az iskolának min
denkor készségesen és önzetlenül rendelkezésére bocsátotta s nem kiméit 
sem időt, sem fáradságot, ha arról volt szó, hogy az iskola javát elő
mozdítsa. Kiemelte, hogy az utóbbi 25 év alatt az iskola életében tapasz
talható minden fejlődés és siker dr. Meskó László nevéhez fűződik, s ha 
a 25 év előtt még gyönge gimnázium azzá a hatalmas intézetté lett, 
mely bizton fölveszi a versenyt egyházházkerületünk többi főgimnáziumá
val, az elsősorban az ő érdeme. Szíve egész melegével köszönti azért dr. 
Meskó László felügyelőt s Balla Jenő tanácstag javaslatához örömmel 
hozzájárul.

Májerszky Béla tanácstag, városi polgármesternek hasonló tartalmú 
felszólalása után az ünnepelt válaszolt az elhangzott szavakra. „Meg
lepte őt, — úgymond, — a váratlan ünnepeltetés; mert bár a reá váró 
kötelességeket mindig nyilván szokta tartani, azt az időt, melyet e köte
lességek végzésére fordít, soha sem tartja nyilván, s jobb szereti, ha ezt 
más sem teszi. Meghatja a felszólalásokban megnyilvánuló nagy jóin
dulat ; köszöni az elismerést, mellyel szemben kénytelen kijelenteni, hogy 
mindig csak kötelességét vélte és kívánta teljesíteni; hálásan köszöni 
azt a tapintatot is, hogy az ünnepeltetést nem tették szélesebb körűvé, 
hanem a házias körre szorították, melyben ő oly jól érzi magát. Köszöni 
a kormányzó tanács eddigi támogatását s kéri azt a jövőben is, hogy 
együtt munkálkodva közreműködhessenek a főgimnáziummal, annak az 
intézménynek további felvirágzása érdekében, mely az ő szívéhez leg
közelebb áll, amelynek növendéke volt s amelynek érdekében mindig 
szívesen tett meg mindent, amit csak tehetett.“

Dr. Meskó László szavainak elhangzása után a kormányzó tanács 
egyértelmű lelkesedéssel fogadta el s iktatta jegyzőkönyvébe a Balla Jenő 
tanácstag és dr. Vietórisz József h. igazgató által előterjesztett következő 
határozati javaslatot:

„Főgimnáziumunk történetének utólsó 25 esztendeje nemcsak 
összeesik dr. Meskó László 25 éves felügyelői munkásságával, ha
nem igen nagy részben ez a munkásság üti rá bélyegét is inté-
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1889. március 1-én elmondott székfoglaló beszédéhez híven 
kezdettől fogva mind e mai napig iskolánk szellemi és anyagi 
érdekeinek előmozdítására, hírnevének, tekintélyének emelésére s 
önkormányzati jogainak épségben tartására, szóval arra törekedett, 
hogy „őseink örökét úgy adjuk át utódainknak, hogy azok szabadon 
törekedhessenek egy jobb jövőnek célja felé.“

Ama küzdelem után, amibe iskolánk nyolcosztályuvá fejlesz
tése került s amiből mint már 1881. óta főgimnáziumi tanácsos 
szintén bőven kivette a maga részét, az intézet belterjes fejlesztését 
tűzte ki további feladatának. Szent elhatározással, nemes lelkese
déssel és lankadatlan eréllyel fogott a munkához, és sem idehaza, 
sem odafenn, sem kisebb, sem nagyobb hatáskörében nem tapasz
talunk annyira leikéhez nőtt, szinte hivatásszerű foglalkozást, mint 
a mi iskolánk kormányának vezetését.

Ahol és amikor valamely korszerű eszmének megérleléséről 
vagy szükséges új intézménynek behozataláról volt szó, mindenütt 
ott látjuk az ő figyelő, megértő, kezdeményező szellemét, a végre
hajtásban pedig határozott, gyors és sikeres közreműködését. Ennek 
az állandó gondosságnak és tevékenységnek leginkább kiemelkedő 
mozzanatai időrendben a következők:

a görögpótló tanfolyamok életbeléptetése;
a tovább fejlesztés föltételeinek megszerzése;
az állammal kötött szerződés revíziója;
az alkalmazottak javadalmának ismételt rendezése;
mozgalom a párhuzamos osztályok ügyében;
belépés az országos nyugdíjintézetbe;
iskolánk részvétele az országos tornaversenyekben;
ifjúsági játéktér megszerzése és berendezése;
az iskola bevételeinek fokozása;
építési és beruházási államsegélyek kieszközlése;
helyi szabályrendeletünk megalkotása;
újabb és újabb tanszékek szervezése;
az iskolai egészségügy gondozása;
ismét új szerződés kötése az állammal stb. stb.
Az intézet megerősítésére és fejlesztésére irányuló e nemes 

törekvései pedig nemcsak a legjobb szándék, de az óhajtott siker 
próbakövét is kiállják, mert amit az ő vezetése alatt el nem 
érhettünk, azt rendszerint a saját erőnk fogyatékosságának vagy 
külső akadályok közbelépésének tulajdoníthatjuk.

Annyi bizonyos, hogy az iskola jelentős munkájának nincs 
olyan ága, talán még árnyalata sem, amely egy percre is elkerülte
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volna az ő éber figyelmét, élénk érdeklődését, hathatós felkarolását. 
Nem csoda tehát, hogy fenntartó-testületünk mind az öt ízben 
egyhangúlag őt választotta meg a főgimnázium felügyelőjének, 
s hogy munkatársa, a kormányzó tanács, oly sok alkalom
mal adott kifejezést iránta érzett nagyrabecsülésének és elis
merésének; méltán érte őt tehát az a kitüntetés is, hogy az Evan
gélikus Tanárok és Tanítók Országos Egyesületének elnöki, majd 
tiszteletbeli elnöki székébe emeltetett.

Közintézmények felvirágzása csak a hivatott tényezők egybe
hangzó munkájának eredménye lehet. Ennek az összhangnak meg
teremtése, ébrentartása és megszilárdítása nálunk szintén az ő figye
lemreméltó érdeme; s ha forgatjuk iskolánk történetének lapjait, 
a felsőbb hatóságokkal, a tanártestülettel s az ifjúsággal való 
érintkezésének az alkalomhoz mért módjából egyaránt megállapít
hatjuk, hogy az ő személyéhez mindenütt megnyugvás, bizalom és 
tisztelet fűződik. A pedagógiai szolgálat méltányoló megbecsüléséért 
és jóindulatú értékeléséért a tanártestület, nemzeti eszményeink 
kivívására való alkalmi buzdításaiért az ifjúság különösen is hálás 
lehet iránta mindenkor.

A kormányzó tanács úgy felügyelőjéhez, mint önmagához 
méltó módon jár el akkor, amikor külső ünneplés helyett jegyző
könyvében örökíti meg dr. Meskó László negyedszázados érdemeit.“ 
A krónikás ezzel be is fejezhetné referádáját. Nem teheti azonban 

anélkül, hogy a maga egyéni érzelmeinek is kifejezést ne adjon amaz 
óhajtásban, hogy dr. Meskó Lászlót az isteni gondviselés még igen 
hosszú időn át tartsa meg főgimnáziumunk élén iskolánk, az egyház, 
a város és a haza javára!

Leffler Sámuel.
1904. évi szeptember hó 1-től ugyanazon évi december hó 31-ig 

mint helyettes, ezen időtől fogva pedig 1914. évi december hó 31-ig 
mint szabályszerűen megválasztott igazgató vezette iskolánk szellemi 
ügyeit. Igazgatói megbízatása három évtizedes, becsületes és sikeres 
tanári munkásságának volt jutalma s megnyilvánulása ama reménynek 
és várakozásnak, hogy egészséges fejlődésben levő iskolánk tovább 
fejlesztésében sikeresen fog közremunkálkodni. Tíz évi igazgatói működése 
nem hazudtolta meg a kormányzó tanácsot, mely őt kitüntető bizal
mával megajándékozta. Új tisztségébe magával vitte egy munkás élet
ben szerzett bőséges tapasztalatait, igazi munkaszeretetét, az ifjúság

4 *
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Iránti atyai jóindulatát, kollegiális érzületét, jóságos szívét, ifjúi agilitá
sát és igaz protestáns lelkületét, mely tulajdonságai igazgatói működé
sének idejét iskolánkra nézve valóban sikeressé és áldásossá tették.

Éppen azért úgy a kormányzó tanács, mint a tanártestület június 
hó végén sajnálattal vette tudomásul, hogy nyugalomba készül s a nyug
díjaztatás iránt benyújtott kérvényének elintézéséig magát az igazgatói 
és tanári teendők alul fölmentetni kéri.

Nyugdíjaztatás iránt benyújtott kérvényére a vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter 140042/1914. sz. rendeletével 1915. évi január hó 1-től 
kezdődőleg nyugalomba helyezését elrendelte.

A kormányzó tanácsnak dr. Meskó László felügyelő az 1914. évi 
december hó 15-én tartott ülésen jelentette be a miniszter rendelkezését. 
„Azt hiszi, — úgymond, — hogy a kormányzó tanács minden egyes tagját 
megilletődéssel tölti el ez a rendelet, mert Leffler Sámuel személyében 
igen jeles erő válik meg intézetünktől. Itt kezdte meg, itt folytatta 40 
éven át s itt is fejezte be sikerekben gazdag és áldásos működését. 
Mint tanár, nemes becsvágytól sarkallva, kiváló buzgóságot és ernye- 
detlen szorgalmat fejtett ki iskolai munkájában ; hivatásában kötelesség- 
tudó, pontos és lelkiismeretes volt; benne a növendéksereg nemcsak 
szigorú tanárra és igazságos bíróra, hanem szerető atyára és őszinte 
jó barátra is talált, aki páratlanul jó szívétől vezetve, az ifjú lelkeket 
nemes irányban igyekezett nevelni és a jó útra terelni. Mint igazgatót, 
— amely minőségben tíz évet töltött el, — az iskolának minden erkölcsi 
és szellemi érdekét lelkesen felkaroló, körültekintő gondosság, a kar
társaival való egyetértés és együttérzés jellemzi, aki minden ereje meg
feszítésével arra igyekezett, hogy iskolánkat a felvirágzás minél magasabb 
fokára juttassa s a tanári karban a hagyományos jó szellemet fenn
tartsa. Mint tanárnak és igazgatónak különös ismertetője az a vele 
összeforrott igazi protestáns szellem volt, mely lelkét áthatotta, cseleke
deteit irányította s amelyet ő tanítványai szívébe is átültetni igyekezett. 
Általában a mindenki iránt való előzékenység és jóindulat vezette min
den lépését. Elmondhatjuk tehát róla, hogy mint igazgató, tanár és 
ember hervadhatatlan érdemeket szezett iskolánknál, egyházunknál és 
magyar nemzeti művelődésünk szolgálatában. Amilyen nagy az ür, 
melyet távozásával hátrahagy, olyan nagy a sajnálkozásunk az ő távoztán 
s olyan nagy bennünk a méltánylás, hála és elismerés érzete, mellyel 
érdemeinek tartozunk.“

A kormányzó tanács ezen közhelyesléssel fogadott elnöki előter
jesztés s az azt követő indítvány előadása után hozta meg azon egy
értelmű határozatát, hogy Leffler Sámuel nyugdíjaztatását sajnálattal 
veszi tudomásul, érdemeit jegyzőkönyvében megörökíti, kiváló tanári és
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igazgatói működéséért elismerését, köszönetét és háláját fejezi ki s tőle 
dr. Meskó László vezetése alatt Májerszky Béla, Paulik János, Balla 
Jenő, dr. Vietórisz József, Eltscher Simon, Moravszky Ferenc és dr. 
Szopkó Dezső tanácstagokból álló küldöttség útján vesz búcsút. A kül
döttség 1915. évi január 1-én jelent meg Leffler Sámuelnél, ahol a 
felügyelő az ünnepednek szép szavak kíséretében adta át a kormányzó 
tanács jegyzőkönyvét, s azt az Ígéretet nyerte tőle, hogy gazdag tapasz
talatait és meleg szeretetét ezentúl sem vonja meg az iskolától.

Ezzel Leffler Sámuel ünneplése egyelőre befejeződött. Egyelőre, 
amennyiben hosszabb megszakítással, 1915. évi május hó 15-én, foly
tatódott. Ezen a napon, — a főgimnázium első háborús ünnepének kere
tében, — hozta ugyanis Mikecz Dezső alispán Leffler Sámuelnek tudo
mására, hogy ősz uralkodónk, a tanügy terén szerzett érdemeiért, királyi 
tanácsossá nevezte ki. Leffler Sámuel meghatóban mondott köszönetét 
a magas kitüntetésért.

Tisztelői és barátai is megragadták az alkalmat, hogy Leffler 
Sámuelt üdvözöljék. Geduly Henrik püspök a tiszai ág. h. ev. egyház- 
kerület, Májerszky Béla polgármester Nyíregyháza város, Dr. Vietórisz 
József igazgató a főgimnázium, Dr. Járossy Sándor a volt tanítványok, 
Vietórisz Gyula Vili. oszt. tanuló pedig a jelenlegi tanítványok nevében 
üdvözölték az ünnepeltet, kiknek ő egyenként fiatalos hévvel és szokott 
ékesszólásával válaszolt.

Leffler Sámuel legszebb férfikorában, a teljes munkaképesség évei
ben vonult vissza a nyugalomba. Amikor zavartalan pihenést, hosszú, 
szép és boldog élet-telet kívánunk neki, egyúttal Isten bőséges áldását 
kérjük reá, s reméljük, hogy nyugalma nem lesz absolut nyugalom s 
hogy bőséges élettapasztalatait a gazdag aratásnak reményében ezentúl 
az élet iskolájában, a társadalomban fogja szorgalmasan vetegetni.

Krónikás.
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Dietz Miklós, kir. főmérnök;
Kubassy Gusztáv, a Nyíregyházi Takarékpénztár ny. főpénztárosa, 

főgimnáziumi pénztáros;
-j- Dr. Lórencz Gyula, az Erzsébet-kórház osztályfőorvosa;
Martinyi József, a Ferenc József-rend lovagja, a főgimnázium ny. 

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

örökös tiszteletbeli egyházi felügyelő;
Dr. Prok Gyula, ügyvéd;
f  Pöppel Gyula, műszaki tanácsos, a nyíregyházi államépítészeti 

hivatal főnöke ;
Ruhmann Andor, népiskolai igazgató;
Dr. Saáry Sándor, városi tisztiorvos ;
Somogyi Gyula, kir. tanácsos, kir. közjegyző;
Szlaboczky Imre, ny. főgimnáziumi tanár;
Dr. Szopkó Dezső, gyógyszerész.
c) A főgimnázium tanártestülete.
Jegyző: Adorján Ferenc, főgimnáziumi tanár.

*

Fegyelmi bizottság. Elnöke : a főgimnázium felügyelője ; előadója : 
az igazgató; választott tagjai: Bogár Lajos, Martinyi József, Májerszky 
Béla, Somogyi Gyula.



A főgimnázium tanártestülete.
a) Működő tanárok.

1. Dr. Vietórisz József, igazgatója Budapesti Philologiai Társaság 
választmányának tagja; a Bessenyei-Kör szabad líceumának tb. elnöke! 
egyháztanácsos, az ág. h. ev. iskolai bizottság világi elnöke ; Nyíregy
háza város képviselőtestületének, iskolaszékének, pénzügyi bizottságának 
és ipariskolai felügyelőbizottságának, Szabolcs vármegye törvényhatósági 
bizottságának, állandó és igazoló választmányának tagja; a Nyíregyházi 
Kaszinó titkára. Tanári éveinek száma 24; heti óráinak száma 14. Taní
totta a latin nyelvet az I. és V., a történelmet a VIII. osztályban.

2. Adorján Ferenc, r. vallástanár, az ifjúsági gyámintézet elnöke ; 
egyháztanácsos, a Luther-Társaság irodalmi szakválasztmányának tagja. 
Tanári éveinek száma 20; heti óráinak száma 19. Tanította az ág. h. 
ev. vallástant az I—VIII., a német nyelvet a IV. osztályban.

3. Eltscher Simon, r. tanár, a VIII. osztály főnöke, a fizikai szertár 
őre, az ifjúsági filléregylet vezetője; egyháztanácsos, az iskolai és pénz
ügyi bizottság tagja; a tiszai egyházkerület pénzügyi bizottságának 
jegyzője; a Nyíregyházi Kölcsönös Segélyző-Egylet felügyelő bizottsá
gának elnöke. Tanári éveinek száma 28; heti óráinak száma 19. Taní
totta a mennyiségtant a II. IV. VI. VIII., a fizikát a VIII. osztályban.

4. Dr. Kmetty Béla, h. tanár. Tanári éveinek száma 1. Az egész 
éven át hadiszolgálatot teljesített.

5. Kozák István, r. rajztanár, a III. osztály főnöke, a rajzszertár 
őre; óraadó a helybeli tanítóképző-intézetben; egyházképviseleti tag. 
Tanári éveinek száma 14; heti óráinak száma 20. Tanította a rajzoló 
mértani az I—IV., a görögpótló rajzot az V—Vili., a szépírást az I—II» 
osztályban.

6. Dr. Leffler Béla, r. tanár, a VI. osztály főnöke, a Bessenyei- 
önképzőkör társelnöke, az ifjúság cserkészcsapatának társvezetője; a 
Szabolcsvármegyei Bessenyei-Kör segédtitkára ; a Nyíregyházi Feminista- 
Egyesület h. titkára. Tanári éveinek száma 6; heti óráinak száma 21. 
Tanította a magyar nyelvet a VIII., német nyelvet a III. VI. VII., görög
pótló magyart az V—VI., történelmet a IV. osztályban.
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7. Moravszky Ferenc, r. tanár, könyvtárőr, tápintézeti felügyelő, az 
ifjúsági tornakor elnöke; egyháztanácsos. Tanári éveinek száma 27; 
heti óráinak száma 21 Tanította a magyar nyelvet a III. V., latin nyel
vet a VIII., görög nyelvet a VI. VII., történelmet az V. osztályban.

8. Dr. Popini Albert, r. tanár, a II. osztály főnöke, a Bessenyei- 
önképzőkör társelnöke; a Szabolcsvármegyei Bessenyei-Kör főtitkára; 
egyházképviseleti tag; Szabolcsvármegye törvényhatósági bizottságának 
tagja. Tanári éveinek száma 28; heti óráinak száma 21. Tanította a 
magyar nyelvet a II. VII., latin nyelvet a II. III., görögpótló magyart 
a VII. osztályban.

9. Dr. Pröhle Vilmos, r. tanár, egyetemi m. tanár, az V. osztály 
főnöke; a Budapesti Philologiai Társaság választmányának, a Nemzet
közi Közép- és Keletázsiai Társaság magyar bizottságának és a Turáni 
Társaságnak tagja. Tanári éveinek száma 19; heti óráinak száma 20. 
Tanította a német nyelvet az V., latin nyelvet a VI., görög nyelvet az
V. VIII., bölcseletet a VIII, történelmet a VII. osztályban.

10. Dr. Schárbert Ármin, r. tanár, az I. osztály főnöke, a termé
szetrajzi szertár őre, az ifjúság cserkészcsapatának társvezetője. Tanári 
éveinek száma 2 ; heti óráinak száma 21. Tanította a földrajzot az I.
II. III., természetrajzot I. II. IV. V., a történelmet a III. osztályban.

11. Szalay Sándor, r. tanár, a VII. osztály főnöke; Nyíregyháza 
város villamvilágítási ellenőrző bizottságának tagja. Tanári éveinek száma 
7; heti óráinak száma 20. Tanította a mennyiségtant az I. III. V. VII.> 
fizikát a VIII., természetrajzot a VI. osztályban.

12. Valent József, óraadó tanár. Betegsége miatt csak rövid ideig 
működött a tanév elején.

13. Varga József, r. tornatanár. Tanári éveinek száma 6. Az egész 
éven át hadiszolgálatot teljesített.

14. Varga László, r. tanár, a IV. osztály főnöke, a tanári értekez
letek jegyzője, az ifjúsági ének- és zenekör vezető tanára. Tanári évei
nek száma 4; heti óráinak száma 22. Tanította a magyar nyelvet az
I. IV. VI., latin nyelvet a IV. VII., történelmet a VI. osztályban.

15. Zimmermann Rezső, r. tanár. Tanári éveinek száma 14. Az 
egész éven át hadiszolgálatot teljesített.

Vallástanárok.
16. Dr. Bartók Jenő, ref. lelkész. Tanári éveinek száma 25; heti 

óráinak száma 16. Tanította a ref. vallástant az I—VIII. osztályban.
17. Dr. Bernstein Béla, főrabbi. Tanári éveinek száma 6 ; heti 

óráinak száma 6. Tanította az izr. vallástant a VI—VIII. osztályban.
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18. Friedmann Vilmos, rabbi. Tanári éveinek száma 6 ; heti órái
nak száma 10. Tanította az izr. vallástant az I V. osztályban.

19. Müller Jenő, r. k. hitoktató. Tanári éveinek száma 2; heti 
óráinak száma 16. Tanította a rk. vallástant az I—Vili. osztályban.

Énektanítók.
20. Kovách Árpád, polg. iskolai tanár. Tanári éveinek száma 2. 

Az egész éven át hadiszolgálatott teljesített.
21. Zsák Endre, énekvezető. Tanári éveinek száma 27; heti órái

nak száma 2. Tanította az ág. h ev. egyházi éneket az I IV. osztályban.

Orvos.
22. Dr. Mikecz Miklós, gyakorló orvos. Tanári éveinek száma 5; 

heti óráinak száma 2. Tanította az egészségtant a VII. VIII. osztályban

b) Nyugalmazott tanárok.
23. Leffler Sámuel, 1915. január l.óta ny. igazgató, a latin nyelv 

és fizika tanára, kir. tanácsos, egyh. másodfelügyelő.
24. Martinyi József, 1903. szept. 1. óta ny. igazgató, a magyar 

nyelv és a történelem tanára, a Ferenc József-rend lovagja.
25. Szlaboczky Imre, 1906. julius 27 óta ny. tanár, a természet

rajz és földrajz tanára.



Az elvégzett tananyag s a használt 
tankönyvek.

I. OSZTÁLY.

Vallástan. Hetenként 2 óra. Evangélikus. Ószövetségi életképek 
és tanítások, Bereczky S. tankönyve nyomán. Tanár: Adorján Ferenc. — 
Református. Ószövetségi történetek ; egyházi énekek; bibliaolvasás. Tan
könyv: Farkas: Az ó- és újszövetségi kijelentés története. Tanár: Dr. 
Bartók Jenő. — Rom. kath. A hitről, parancsokról, malaszteszközökről. 
Tankönyv : Egri kis katekizmus. Tanár : Mutter Jenő. — Izraelita. Biblia
történet. A világ teremtésétől Mózes haláláig. Tankönyv: Dr. Mandel 
Ármin: Bibliatörténet. Szemelvények Mózes II. könyvéből. Tanár: 
Friedmann Vilmos.

Magyar nyelv. Hetenként 4 óra. Megfelelő költemények és olvas
mányok fejtegetése ; szó- és mondattani elemzés alapján a beszéd- és 
mondatrészek. Kéthetenként iskolai írásbeli dolgozat. Kézikönyvek: Góbi 
Imre: Magyar olvasókönyv I. rész; Balassa József: Kis magyar nyelvtan 
I. rész. Tanár: Varga László.

Latin nyelv. Hetenként 6 óra. Harminc latin és magyar olvasmány 
elemzése alapján az alaktan az igeragozás szenvedő alakjáig. Kéthetenként 
iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Geréb—Morvay: Kis latin nyelv
könyv. Nyelvtani függelék. Tanár: Dr. Vietórisz József.

Földrajz. Hetenként 3 óra. Földrajzi alapfogalmak. Magyarország 
leíró földrajza. Tankönyv: Scholtz—Schürger: Földrajz I. rész. Tanár: 
Dr. Schárbert Ármin.

Term észetrajz. Virág és termések. A házi állatok és a fontosabb 
hazai vadonélő emlősök leírása. Tankönyv: Paszlavszky József: Kis 
természetrajz I. rész. Tanár: Dr. Schárbert Ármin.

Mennyiségtan. Heti 4 óra. Számmüveletek egész-, tizedes- és 
közönséges törtszámokkal. A számok oszthatósága. Időszámítás. Tan
könyv : Arany—Szíjártó—Dietz: Számtan I. rész. Tanár: Szalay Sándor.
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Rajzoló mértan. Hetenként 3 óra. Szögletes és görbe vonalú 
idomok ismertetése. Kerület- és területszámítás. Síkdiszítmények rajzolása 
és festése, kapcsolatban a végzett anyaggal. Tankönyv: Huszka József: 
Rajzoló geometria I. rész. Tanár: Kozák István.

Szépírás. Hetenként 1 óra. Magyar kis- és nagybetűk. Folyóírás. 
Szépírási szabályok. Tanár: Kozák István.

Ének. Hetenként 1 óra. A legszokottabb egyházi dallamok gya
korlása; zeneelmélet. Tanár: Zsák Endre.

II. OSZTÁLY.

Vallástan. Hetenként 2 óra. Evangélikus. Jézus élete és tanítása, 
Bereczky tankönyve nyomán. Tanár: Adorján Ferenc. — Református. Ószö
vetségi történetek; egyházi énekek; bibliaolvasás. Tankönyv: Farkas: 
Az ó- és újszövetségi kijelentés története. Tanár: Dr. Bartók Jenő. — 
Rám. kath. Ószövetségi bibliai történetek. Tankönyv: Pokorny: Ószö
vetségi bibliai történetek. Tanár: Müller Jenő. — Izraelita. Bibliatörté
net. Józsuától Jeruzsálem pusztulásáig. Tankönyv: Dr. Mandel Ármin : 
Bibliatörténet. Szemelvények Mózes 11. könyvéből. Tanár: Friedmann 
Vilmos.

Magyar nyelv. Hetenként 4 óra. Olvasmányok a görög, római 
és magyar történelem köréből; költemények könyv nélkül is. Nyelvtan: 
az egyszerű és összetett mondat. A beszédrészek és a szóalkotás. Ro
konértelmű szók. Kéthetenként egy iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyvek : 
Góbi: Magyar olvasókönyv, 11. r. Balassa: Kis magyar nyelvtan, II. r. 
Tanár: Dr. Popini Albert.

Latin nyelv. Hetenként 6 óra. Kis latin nyelvkönyv a 31-ik olvas
mánytól végig. A teljes név- és igeragozás. Szóképzés. A fontosabb 
mondattani szabályok. Havonként két iskolai írásbeli dolgozat. Tan
könyvek: Geréb —Morvay: Kis latin nyelvkönyv. Nyelvtani függelék a 
Kis latin nyelvkönyvhöz. Tanár: Dr. Popini Albert.

Földrajz. Hetenként 3 óra. Európa, Ázsia és Afrika leiró és poli
tikai földrajza. Tankönyv: Scholtz—Schürger: Földrajz, II. rész. Tanár: 
Dr. Schárbert Ármin.

Természetrajz. Hetenként 2 óra. Ősszel virágzó növények. A 
gerincesek és ízeltlábúak fontosabb képviselőinek leírása. Tankönyv: 
Paszlavszky József: Kis természetrajz, II. rész. Tanár: Dr. Schárbert 
Ármin.

Mennyiségtan. Hetenként 3 óra. Számolási előnyök a szorzásnál 
és osztásnál. Számműveletek korlátolt pontossággal. Kettős tételre vo
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natkozó feladatok. Százalékszámolás. Nyereség, veszteség, teljes-, tiszta- 
és burkolatsúly, lerovat és alkuszdíj-kiszámítás. A viszony és arány 
ismertetése és alkalmazása. Összetett kettős tétel. Havonként iskolai 
dolgozat. Tankönyv: Szijártó-Dietz : Számtan, II. Tanár: Eltscher Simon

Rajzoló mértan. Hetenként 3 óra. Szögletes és gömbölyű felületű 
geometriai testek ismertetése. Köbtartalom-számítás. Axonometrikus rajzok 
készítése a végzett anyaggal kapcsolatban. Testek készítése karton-pa- 
pirból. Tankönyv: Huszka József: Rajzoló geometria, II. rész. Tanár: 
Kozák István.

Szépírás. Hetenként 1 óra. Magyar és német nagy- és kisbetűk. 
Folyóírás, felváltva magyar és német. Tanár: Kozák István.

Ének. Hetenként 1 óra. Mint az I. osztályban.

III. OSZTÁLY.

Vallástan. Hetenként 2 óra. Evangélikus. A kér. egyház története, 
különös tekintettel a reformáció, korára s a hazai protestáns egyház 
kifejlődésére, szervezetére és intézményeire. Tankönyv: Bereczky S. Kér. 
egyháztört. Tanár: Adorján Ferenc. — Református. Keresztyén hittan 
Barla tankönyve szerint. Tanár: Dr. Bartók Jenő. — Rám. kath. Újszö
vetségi bibliai történetek. Tankönyv: Pokorny: Újszövetségi bibliai 
történetek. Tanár: Müller Jenő. — Izraelita. Zsidók története. A babyloni 
fogságtól a talmud bezárásáig. Tankönyv: Dr. Mandel Ármin : Zsidók 
története. Imakönyv. Liturgia. Tanár: Friedmann Vilmos.

Magyar nyelv. Hetenként 3 óra. A magyar nyelvtan rendszeres 
összefoglalása. Hang-, szó-, mondattan. Olvasmányok elemezése. Költemé
nyek szavalása. Havonként két iskolai dolgozat. Tankönyv: Balassa: 
Rendszeres magyar nyelvtan. Góbi: Magyar olvasókönyv. III. r. Tanár: 
Moravszky Ferenc.

Latin nyelv. Hetenként 5 óra. Cornelius Nepos szemelvények í 
Liviusból szintén. Phaedrusból 24 mese, túlnyomó részben könyv nélkül 
is. Az alaktan ismertetése után az egyszerű mondat részei, az esettan. 
Havonként két iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Fodor—Kurtz; 
Latin olvasmányok a III—IV. osztály számára: Hittrich: Latin nyelvtan,
II. rész. Fodor—Roseth: Stílusgyakorlatok. Tanár: Dr. Popini Albert.

Német nyelv. Hetenként 3 óra. Az írás és olvasás begyakorlása. 
A német alaktan főbb vonásaiban. Könnyebb prózai és verses szövegek 
fordítása és könyv nélkül tanulása. Havonként két Írásbeli dolgozat. 
Tankönyv: Heinrich—Bleyer—Kari: Német Olvasókönyv, I. rész. Tanár: 
Dr. Leffler Béla.
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Fizikai földrajz. Hetenként 2 óra. Amerika és Ausztrália leíró 
földrajza. A matematikai és fizikai földrajz elemei. Tankönyv: Scholtz- 
Schürger: Földrajz, III. rész. Tanár: Dr Schárbert Ármin.

Történelem. Hetenként 3 óra. Magyarország története az ősidők
től a mohácsi vészig. Tankönyv: Baróti—Csánki: Magyarország törté
nete, I. kötet. Tanár: Dr. Schárbert Ármin.

Mennyiségtan. Hetenként 3 óra. Kamatszámítás. Értékpapírok. 
Arányos osztás. Keverés. Arany-ezüst tárgyak. Kamatos-kamat számítás. 
Havonként írásbeli dolgozat. Tankönyv: Arany—Szíjártó—Dietz: Szám
tan II. rész. Tanár: Szalay Sándor.

Rajzoló mértan. Hetenként 2 óra. Planimetriai szerkesztések a 
szögletes síkidomokra vonatkozólag. Arányosság, hasonlóság. Rajzok 
készítése a tananyaggal kapcsolatban. Tankönyv: Huszka József: Raj
zoló geometria, III. rész. Tanár: Kozák István.

Ének. Hetenként 1 óra. Az összes használatban levő egyhangú 
egyházi dallamok gyakorlása; zeneelmélet. Tanár: Zsák Endre.

IV. OSZTÁLY.

Vallástan. Hetenként 2 óra. Evangélikus. Kér. hit- és erkölcstan, 
Bereczky S. tankönyve nyomán. Tanár: Adorján Ferenc. — Református. 
Keresztyén erkölcstan S. Szabó József tankönyve szerint. Tanár: dr. 
Bartók Jenő. — Róni. kath. Szent idők, helyek, cselekmények. Tankönyv: 
Pokorny: Rk. egyházi szertartástan. Tanár: Müller Jenő. — Izraelita. 
Zsidók története. A 6-ik századtól napjainkig. Tankönyv: Dr. Mandel 
Ármin: Zsidók története. Imakönyv. Liturgia. Tanár: Friedmann Vilmos.

Magyar nyelv. Hetenként 3 óra. A stilus tulajdonságai. Szóképek 
és szóalakzatok. Verstan. Gyakoribb polgári ügyiratok. Prózai és költői 
olvasmányok. Arany Toldija, 6 ének könyv nélkül is. Havonként két 
írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Góbi: Stilisztika és verstan. Lehr: Arany 
Toldija. Tanár: Varga László.

Latin nyelv. Hetenként 5 óra. Caesar: Gallia leírása, Caesar és 
Ariovistus; a gallok és germánok politikai és társadalmi viszonyai. 
Ovidius : Előhang, A világ teremtése, Deucalion és Pyrrha; Daedalus és 
Icarus, Philemon és Baucis, Orpheus az alvilágban, Midas. Az összetett 
mondat, prozódia, verstan, naptár, mértékek. Havonként két isk. írásbeli 
dolgozat. Tankönyvek: Fodor—Kurtz: Latin olvasmányok; Hittrich: Latin 
mondattan. Tanár: Varga László.

Német nyelv. Hetenként 3 óra. Prózai és költői olvasmányok 
elemzése és fordítása. Könnyebb beszédgyakorlatok. A német alaktani
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ismeretek kiegészítése; igeragozás. Szórend. Havonként két iskolai dol
gozat. Tankönyv: Heinrich—Bleyer: Német olvasókönyv, II. Tanár: 
Adorján Ferenc.

Történelem. Hetenként 3 óra. Magyarország története 1526—1867. 
Magyarország politikai földrajzának rövid áttekintése. Tankönyv: Ba
ráti—Csánki: Magyarország története. II. r. Tanár: Dr. Leffler Béla.

Mennyiségtan. Hetenként 3 óra. Alapműveletek algebrai egész és 
törtszámokkal. Binomok és polinomok négyzete, köbe. A számok oszt
hatósága. Osztó és többszörös. Elsőfokú egyenlőségek egy ismeretlennel. 
Havonként iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyv: Arany — Szíjártó: Algebra,
I. r. Tanár: Eltscher Simon.

Rajzoló mértan. Hetenként 2 óra. A kör és kúpszeletekre vonat
kozó szerkesztések. Vetülettan elemei. Egy és két képsikon való ábrá
zolás. Rajzok készítése, kapcsolatban a végzett tananyaggal. Tankönyv: 
Huszka József: Rajzoló geometria, IV. rész. Tanár: Kozák István.

Term észetrajz. Hetenként 3 óra. Chemiai alapismeretek. A nö
vények szervezete, élettana és rendszeres áttekintése. Tankönyv: Dr. 
Szterényi Hugó: Növénytan. Tanár: Dr. Schárbert Ármin.

Ének. Hetenként 1 óra Mint a III. osztályban.

V. OSZTÁLY.

Vallástan. Hetenként 2 óra. Evangélikus. A keresztyénség meg
alapításának története, Frenyó L. tankönyve nyomán. Tanár: Adorján 
Ferenc. — Református. A keresztyén egyház története a reformációig. 
Tankönyv: S. Szabó József: Keresztyén egyháztörténet, I. r. Tanár: 
Dr. Bartók Jenő. — Róni. kath. Isten léte, lényege, tökéletességei. Szent- 
háromság. A teremtés. Megváltás. Megszentelés. ítélet. Tankönyv: Ma- 
tuszka: Kér. kath. hittan. Tanár: Müller Jenő. — Izraelita. Zsidók 
története. A kereszténység keletkezésétől az újkorig. Tankönyv : Dr. Fé
nyes Mór: A zsidók története, II. r. Szemelvények, fordítva Mózes V. 
könyvéből. Tanár: Friedmann Vilmos.

M agyar nyelv. Hetenként 3 óra. Az Írásművek szerkezete, fajai. 
A történetírás, értekezés, szónoki beszéd elmélete. Iskolai és házi olvas
mányok kivonatolása. Havonként egy írásbeli dolgozat. Tankönyv : Góbi: 
Retorika. Tanár: Moravszky Ferenc.

Latin nyelv. Hetenként 5 óra. Cicero : de imperio Cn. Pompeii a 
Zsámboki-féle, pro Archia cursive a Kapossy-féle kiadás szerint; Ovidius: 
Szemelvények a Fasti-ból. Régiségek : az állam alkotmánya és a vallás. 
Stílusgyakorlatul kéthetenként iskolai írásbeli dolgozat. Az utóbbiakhoz
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tankönyvek : Cserép : Régiségtan, Köpesdy—Geréb: Stílusgyakorlatok. 
Tanár: Dr. Vietórisz József.

Görög nyelv. Hetenként 4 óra. Szemelvények Homeros Odysseiá- 
jának I. VI. és IX. énekéből. Nyelvtanból az epikai nyelvjárás alak
tana. Havonként két iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Kempt: 
Szemelvények az Odysseiából. Cserép: Homerosi görög nyelvtan. 
Tanár: Dr. Prőhle Vilmos.

Görögpótló irodalmi olvasmány. Hetenként 2 óra. Költői olvas
mányok : Homeros Iliasa és Odysseiája; Arany: Buda halála; Vörös
marty : Zalán futása. Szemelvények Herodotos művéből. Tankönyvek : 
Kempt: Homeros Iliasa és Odysseiája. Tones : Magyar irodalmi olvasó
könyv I. r. Geréb : Szemelvények Herodotos történeti művéből. Tanár: 
Dr. Leffler Béla.

Német nyelv. Hetenként 3 óra. Prózai és költői olvasmányok, 
az utóbbiak részben könyv nélkül is. Mondattani és nyelvtani ismétlések, 
beszédgyakorlatok. Havonként két iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyv : 
Hirn—Paulay: Német olvasókönyv, I. rész. Tanár: Dr. Prőhle Vilmos.

Történelem. Hetenként 3 óra. A keleti népek, görögök és rómaiak 
története a római birodalom bukásáig. Tankönyv : Mika S .: Világtör
ténet, I. Tanár: Moravszky Ferenc.

Mennyiségtan. Hetenként 3 óra. Két és három ismeretlenű egyen
lőségrendszerek megoldásai. Másodfokú egyenlőség. Köbgyök. Mértan: 
Szögek. Egybevágóság és hasonlóság. Területszámítás. Havonként egy 
írásbeli dolgozat. Tankönyvek : Arany—Szíjártó : Algebra, I. r. Ábel—Lévay 
és Polikeit: Mértan, I. r. Tanár: Szalay Sándor.

Természetrajz. Hetenként 3 óra. Állattan. Az állatország rend
szeres áttekintése. Tankönyv: Dr. Szterényi Hugó: Állattan. Tanár: 
Dr. Schárbert Ármin.

Görögpótlórajz. Hetenként 2 óra. Kézügyesítő gyakorlatok. Ecset
gyakorlatok. Egyszerűbb szögletes testeknek természet után való rajzo
lása. Tanár: Kozák István.

VI. OSZTÁLY.

Vallástan. Hetenként 2 óra. Evangélikus. A kér. egyház története 
a westfáliai békéig, Bereczky tankönyve nyomán. Tanár: Adorján Fe
renc. — Református. A keresztyén egyház története a reformációtól 
napjainkig. Tankönyv: S. Szabó József: Keresztyén egyháztörténet, II. r. 
Tanár: Dr. Bartók Jenő. — Róm. kath. A parancsok. Isten tiz, az 
anyaszentegyház öt parancsa. Tankönyv: Dr. Titz: Erkölcstan. Tanár:
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Müller Jenő. — Izraelita. Zsidók története. Az újkortól napjainkig. Tan
könyv : Dr. Fényes M ór: A zsidók története, II. r. Szemelvények for
dítása Mózes V. könyvéből. Tanár: Dr. Bernstein Béla.

Magyar nyelv. Hetenként 3 óra. Iskolát és házi olvasmányok 
alapján a lírai, epikai és drámai műfajok elmélete, az esztétikai alap
fogalmak megismerése. Havonként írásbeli dolgozat. Tankönyv: Góbi : 
Poétika és olvasókönyv. Tanár: Varga László.

Latin nyelv. Hetenként 3 óra. Prózai olvasmány Liviusból: A 
második pún háborúról, költői olvasmány: szemelvények az Aeneis I. és
II. énekéből. A tárgyalt írók életrajza és munkái. Régiségtan : hadi és 
vallási régiségek. Stílusgyakorlat és nyelvtanismétlés. Havonként két 
írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Kalmár: Szemelvények Livius római 
történetéből. Wirth: Szemelvények Vergilius Aeneiséből. Cserép : Római 
régiségek. Tanár: Dr. Pröhle Vilmos.

Görög nyelv. Hetenként 4 óra. Négy szemelvény az Odysseiájából; 
a homerosi világ ismertetésével. Herodotos történelmi müvéből szintén 
négy szemelvény az iró életrajzának ismertetésével. A homerosi nyelvtan 
rendszeres összefoglalása, a főbb mondattani szabályok rendszerével. 
Tankönyvek: Kempf: Szemelvények az Odysseiából. Vietórisz J . : Sze
melvények Herodotos történeti munkájából, Cserép: Homerosi görög 
nyelvtan. Tanár: Moravszky Ferenc.

Görögpótló irodalmi olvasmány. Hetenként 2 óra. Szemelvények 
a görög lirikusokból és a magyar ó-klasszikai irányú költők műveiből. 
Sophokles : Elekra című drámájának olvasása. Tankönyvek: Sarudy Gy.: 
Görög anthologia. Badics F. Magyar irodalmi olvasókönyv II. r. Losonczi: 
Sophokles Elektrája. Tanár: Dr. Leffler Béla.

Német nyelv. Hetenként 3 óra. Leíró és történeti prózai olvas
mányok. A költészettan rövid áttekintése. Szemelvények Schiller és 
Goethe balladáiból. Beszédgyakorlatok. Havonta két írásbeli dolgozat. 
Tankönyv: Miklós—Kaiblinger: Német nyelvkönyv IV. rész. Tanár: 
Dr. Leffler Béla.

Történelem. Hetenként 2 óra. A középkor és újkor története. 
Tankönyv: Mika Sándor: Világtörténet II. kötet. Tanár: Varga László.

Mennyiségtan. Hetenként 4 óra. Hatványozás zéró, negativ és 
tört kitevőkkel. Számrendszerek. Logarithmus. Számtani és mértani sor. 
A körről szóló tételek. Goniometria. Trigonometria. Föladatok a gya
korlati mértan köréből. Havonként iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyvek: 
Arany—Szíjártó: Algebra II. Ábel—Lévay—Polikeit: Mértan I. rész. 
Lutter N: Szorszámi táblák. Tanár: Eltscher Simon.
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Természetrajz. Hetenként 3 óra. A chemia elemei. A fontosabb 
ásványok. A geológia alapvonalai. Tankönyv: Szterényi: Ásványtan. 
Tanár: Szalay Sándor.

Görögpótló rajz. Hetenként 2 óra. Magyar síkdiszítmények raj
zolása és festése. Összetett testcsoportok rajzolása és festése. Tanár: 
Kozák István.

VII. OSZTÁLY.

Vallástan. Hetenként 2 óra. Evangélikus. A keresztyén egyház 
története a westfáliai békétől korunkig és a magyar evang. egyház tör
ténete, Bereczky S. tankönyve nyomán. Tanár: Adorján Ferenc. — 
Református. Keresztyén hittan és erkölcstan. Tanár: Dr. Bartók Jenő. — 
Róm. kath. Az egyház története. Tankönyv: Dr. Uhlyárik: Egyháztör
ténelem. Tanár: Müller Jenő. — Izraelita. Vallás-erkölcstan. Tankönyv: 
Vogel-féle hit- és erkölcstan, I. rész. Szemelvények fordítása Mózes V. 
könyvéből. Tanár: Dr. Bernstein Béla.

Magyar nyelv. Hetenként 3 óra. Olvasmányok alapján a magyar 
nemzeti irodalom története a pogány kortól Kisfaludy Károlyig. Havonként 
egy házi, két ízben iskolai dolgozat Tankönyv: Váczy János d r.: A 
magyar irodalom története. II kiadás. Tanár: dr. Popini Albert.

Latin nyelv. Hetenként 4 óra. C. Sallustii Crispi Bellum Jugurthinum 
és M. Tullii Ciceronis Actionis Verrinae 1 IV. De signis szemelvények
ben. P. Vergilii Maronis Aeneidos I. VI. és Vili. szemelvényesen. Régi
ségek ismétlése, a magánrégiségek, időbeosztás és pénznemek ismer
tetésével. Kéthetenként írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Hittrich Ö.: Sal
lustius; latin nyelvtan; Wirth Gy.: Vergilius. Zsámboki Gy.: Cicero 
beszéde A műtárgyakról. Cserép J.: Római régiségek. Tanár: Varga 
László.

Görög nyelv. Hetenként 4 óra. Három szemelvény az Iliasból, a 
homerosi epika ismertetésével. Három szemelvény Xenophon műveiből, 
az attikai nyelvjárás különbségeinek feltüntetésével. Irodalomtörténet: az 
epos, történetírás, ión, aiol és dór lira. Havonként egy írásbeli dolgozat- 
Tankönyv: Kempf: Szemelvények az Iliasból. Geréb: Görög prózai 
szemelvények. Jebb—Fináczy: Görög irodalomtörténet. Cserép: Homerosi 
görög nyelvtan. Tanár: Moravszky Ferenc.

Görögpótló irodalmi olvasmány. Hetenkint 2 óra. Szemel
vények Thukydides müvéből. A görög irodalom összefoglalása. Szemel
vények a magyar történetírókból. Tankönyvek: Hegedűs J. : Thukydides. 
Gyomlay Gy. : Demosthenes. Jebb—Fináczy: Görög irodalomtörténet. 
Badics F .: Magyar irodalmi olvasókönyv III. r. Tanár: dr. Popini Albert.

5
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Német nyelv. Hetenként 3 óra. A német irodalom főkorszakainak 
áttekintése. Iskolai olvasmány: Lessing: Minna v. Barnhelm. Tankönyvek : 
Schuster Alfréd: Német irodalmi olvasókönyv, I. rész. Lessing Minnav. 
Barnhelm. Havonta egy írásbeli dolgozat. T anár: dr. Leffler Béla.

Történelem. Hetenként 3 óra. Az újkor és legújabb kor története. 
A mai államok. Tankönyv: Varga Ottó: Világtörténet, III. kötet. Tanár: 
dr. Pröhle Vilmos.

Mennyiségtan. Hetenként 3 óra. Algebra. Kamatos-kamat számítás 
körébe tartozó feladatok megoldása. A másodfokú egyenlőség trinómjának 
algebrai vizsgálata. Az első és másodfokú függvény. Végtelen geometriai 
haladvány. Mértan : A térmértan tételei. Szabályos testek. A testek fel
színe és köbtartalma. Havonként írásbeli dolgozat. Tankönyvek : Arany -  
Szíjártó: Algebra II. Ábel—Lévay Polikeit: Mértan II Lutter N .: Szor- 
számi táblák. Tanár: Szalay Sándor.

Természettan. Hetenként 4 óra. Kinematika. Dynamika. Hydro- 
statika. Hangtan. Fénytan. Tankönyv: Szíjártó Miklós: Kísérleti fizika I. 
Tanár: Szalay Sándor.

Görögpótló rajz. Hetenként 2 óra. Összetett testcsoportok, lepkék, 
bogarak, tömött madarak rajzolása és festése. Tanár: Kozák István.

Egészségtan. Hetenként 1 óra. A táplálkozás, a lakás hygieniája, 
a test ápolása, első segélynyújtás. Tanította : dr. Mikecz Miklós.

VIII. OSZTÁLY.

Vallástan. Hetenként 2 óra. Evangélikus. Keresztyén hittan és 
erkölcstan, Zsilinszky tankönyve nyomán. Tanár: Adorján Ferenc. — 
Református. A magyar protestáns egyház története, Farkas tankönyve 
szerint. Tanár: Dr. Bartók Jenő. — Róni. kath. Az apologetika fogalma. 
A hit előzményei. Isten létének bizonyítékai. Embertan. A vallás és 
kinyilatkoztatás általában és részleteiben. Tankönyv: Uhlyárik: Apolo
getika. Tanár: Müller Jenő. — Izraelita. Vallás- és erkölcstan. Tan
könyv: Vogel-féle hit- és erkölcstan. VIII. kiadás. Szemelvények fordí
tása Mózes V. könyvéből. Tanár: Dr. Bernstein Béla.

Magyar nyelv. Hetenként 3 óra A magyar nemzeti irodalom 
ismertetése Kisfaludy Károly föllépésétől napjainkig. Havonként egy írás
beli dolgozat. Tankönyv: Góbi Imre: A magyar irodalom története, II. r. 
Tanár: Dr. Leffler Béla.

Latin nyelv. Hetenként 4 óra. Cicero: De officiis című müvé
ből 12 fejezet, cursive 12 fejezet; Horatius költeményeiből 20 óda, 1 — 1 
epodos, satira, az Ars poeticából 245 sor. Nyelv- és régiségtan ismétlése.
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Római irodalomtörténet. Havonként két írásbeli dolgozat. Tanköny
vek : Csenged: Cicero, De officiis. Cserép: Horatius-szemelvény. 
Leffler: Római irodalomtörténet. Hittrich : Latin nyelvtan. Cserép: Római 
régiségek. Tanár: Moravszky Ferenc.

Görög nyelv. Hetenként 4 óra. Szemelvények Platon Apológiájá
ból és Kritonjából; Sophocles Antigonéja. A görög lira és dráma fejlő
dése. Havonként egy iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Simon; 
Platon szemelvények ; Csenged : Sophocles Antigonéja; Jebb—Fináczy : 
Görög irodalomtörténet. Tanár: Dr. Pröhle Vilmos.

Görögpótló irodalmi olvasmány. Hetenként 2 óra. Platon 
dialógusainak olvasása. A görög szobrászat kiválóbb alkotásainak ismer
tetése. Tankönyvek: Alexander B .: Platon és Aristoteles. Zsámboki : 
Görög művészet. Tanár: dr. Leffler Béla.

Német nyelv. Hetenként 3 óra. Schiller: Wilhelm Tell I. II. és
III. felvonás. Havonként egy iskolai dolgozat. Tankönyv: Heinrich— 
Schiller: Wilhelm Tell. Tanár: Eltscher Simon.

Történelem. Hetenként 3 óra. A magyar nemzet történelme; ha
zánk jelenlegi viszonyai. Tankönyv: Kiss Lajos : Magyarország története. 
Tanár : dr. Vietórisz József.

Mennyiségtan. Hetenként 2 óra. Kombinációk tana. Binomiális 
tétel. Valószínűség. A gömbháromszög koszinusztétele és alkalmazása. 
Az algebra és mértan összefoglaló ismétlése. Havonként egy iskolai 
írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Arany—Szíjártó: Algebra I. II. Ábel— 
Lévay—Polikeit: Mértan I. II. Lutter N. Szorszámi táblák. Tanár: 
Eltscher Simon.

Természettan. Hetenként 4 óra. Hőtan. Mágnesség. Elektromos
ság. Kozmagrafia. Tankönyv: Szíjártó Miklós : Kísérleti fizika. II. Ta
n á r: Eltscher Simon

Bölcsészet. Hetenként 2 óra. Lélektan és logika. Tankönyv: Szit- 
nyai: Lélektan és logika. Tanár: dr. Pröhle Vilmos.

Görögpótló rajz. Hetenként 2 óra. Összetett geometriai testcso
portok festése. Használati tárgyak, épületrészek rajzolása és festése. 
Kagylók, lepkék, koponyák, csontvázak, csendéletek festése. Tanár: 
Kozák István.

Egészségtan. Hetenként 1 óra. A betegségek, különösen a fertőző 
betegségek. Tanította: dr. Mikecz Miklós.

5'
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Magyar Írásbeli dolgozatok.
V. osztály. Hazafias kötelességünk háborús időben. Az ifjú és 

vén Toldi. Salamon Ferenc „A török városainkban“ című tanulmá
nyának ismertetése. Az állat az ember szolgálatában. A tél. A régi gö
rögök történelméből levonható tanulságok. A természeti erők értékesí
tése. Miért tetszik Jókai „Új földesúr“ című regénye ?

VI. osztály. Minő kötelékek fűznek bennünket a hazához ? A 
magyar népdal sajátságai. Szerénység az ifjú dísze. Deli Vid és hitvese. 
(Elbeszélés a Zrinyiász XIII. é nyomán). Vörösmarty Szép Ilonkájának 
a jellemei. Arany Szondi két apródjá-nak fejtegetése. Abafi (jellemrajz). 
A Kérők alakjai.

VII. osztály. Elmélkedés a harcban elesett hősökről. A Halotti 
Beszéd és Kőnigsbergi Töredék nyelvi sajátságai. Balassi Bálint „A 
végek dicséreti“ c. költeményének méltatása. A XVI. sz. irodalmának 
jellemzése. A haza minden előtt! Párhuzam Zrínyi és Gyöngyösi között. 
A „Törökországi levelek“ méltatása.

VIII. osztály. Kisfaludy Károly drámái. Vörösmarty mint epikus. 
Az áldozatkészségről (Elmélkedés). Kemény Zsigmond regényalakjai. 
A vallás és a világháború (Iskolai dolgozat). Mátyás király uralkodá
sának befolyása a magyar közélet fejlődésére. Petőfi elbeszélő költészete. 
Jókai és Mikszáth.



A főgimnázium szertárai.
A) Tanári könyvtár.

A hadi év általában a legmesszebb menő takarékosság szem előtt 
tartását parancsolta intézetünkre; vétel útján tehát csak az elkerülhetet
lenül szükséges könyveket szereztük meg. Hogy könyvtárunk mégis 
szépszámú könyvvel gyarapodott ebben az évben is, azt részben 
boldogemlékezetü dr. Sum Ferenc végső akaratának, részint ama 
nemeskeblű tanügybarátoknak köszönhetjük, akiknek nevét és ajándék- 
könyveik számát alább részletesen ismertetjük.

Vétel utján szerzett művek a következők:
Pulszky Ferenc: Kisebb dolgozatai. Kiadták: Lábán—Marczali. 1 

k. Szűcsi József: Bajza József. 1 k. Pater—Kőszegi—Reichard : Görög 
tanulmányok. 1 k. Herman Ottó : A magyar pásztorok nyelvkincse. 1 k. 
B. Eötvös József: A falu jegyzője. I—II. 2 k. Fináczy Ernő: A közép
kori nevelés története. 1 k. Boutraux—Fogarasi—Rácz: Tudomány és 
vallás a jelenkori philosophiában. 1 k. Locke: Gondolatok a nevelés
ről. Ford.: Mutschenbacher Gy. 1 k. Császár Mihály: Az Academia 
Istropolitana. Mátyás király pozsonyi egyeteme. 1 k. Révai Nagy 
Lexikona. XI—XII. 2 k. Összesen: 12 kötet.

Ajándékok: A nagymélt. kultuszminisztériumtól: Révai Nagy 
Lexikona. X—XI. Néptanítók Lapja. Kullervo énekei. Ford.: Vikár Béla.

A tiszai ág. h. ev. püspöki hivataltól: Püspöki körlevelek.
Az Országos Evangélikus Tanáregyesülettől: Az egyesület 1913—4-iki 

évkönyve.
A győri, nagyszebeni és szegedi tankerületi igazgatói értekezletek 

jegyzőkönyvei az illető főigazgató uraktól.
Sándor József úrtól : Az E. M. K. E újjászervezése kérdéséhez. 

Szerző, illetve az E. M. K. E. ajándéka.
Szabolcsvármegye alispáni hivatalától: Jelentés Szabolcsvárinegye 

1914-ik évi közigazgatási állapotáról.
Milotay István szerkesztő úr Budapestről az Új Nemzedék, Cser
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halmi Sámuel úr az Egyetemes Philologiai Közlöny, Jóba Elek úr pedig 
a Nyírvidék számait küldi iskolánknak.

Leffler Sámuel kir. tanácsos, nyug. igazgató úrtól: A Magyaror
szági Kárpátegyesület évkönyveiből 13 évi folyam és emlékirat. 36 
kötet tankönyv.

Dr. Leffler Béla főgimnáziumi tanár úrtól: Lagerlöf Zelma : 
Liljecrona otthona. Ford.: L. B. Dr. Leffler Béla: Magyar vonatkozású 
német népénekek. L. B. Svédországban.

Mikecz István vármegyei főjegyző úrtó l: K. Floericke : Gepanzerte 
Ritter 1 k.

Dr. Vietórisz József főgimnáziumi igazgató úrtól:
Lukács Ödön: Nyíregyháza város története. I—II. 2 k Inczédy 

Lajos: Az alkotmányvédelem Szabolcsvármegyében 1905—6. 1 k. 
Gelléri Mór: Az ezeréves Magyarország. 1 k. J. Overbeck: Geschichte 
der griechischen Plastik. I—II. 2 k. Csiky Gergely: A jóslat. 1 k. 
Kálnay László : Arisztokraták és a többiek. 1 k. Jaj és kacaj. 1 k. 
Justh Zsigmond: Páris elemei. 1 k. Kerekes József: Fogoly és fácán. 
1 k. Tóth Béla: 100 Esti levél. Beniczkyné Bajza Lenke: Végzetes 
tévedés. I—II. 2 k. A fátyol titka. 1 k. Váradi Antal: Festett világ. 
1—II. 2 k. Beksics Gusztáv: Ködös problémák. 1 k. Andor József: 
Elbeszélések. 1 k. Müller Miksa: Újabb felolvasásai a nyelvtudomány
ról 1 k Hunfalvy Pál: Tanulmányok. 1 k. Radó Antal: A fordítás 
művészete. 1 k. Adam Edmonde: A magyarok hazája. 1 k. Thierry— 
Csiky : A római birodalom képe. 1 k. Jókai jubileuma 1 k. Paedagó- 
giai pályamunkák. 1 k. Peregriny Elek: Általános neveléstan. 1 k. 
Ziller—Just: Allgemeine Pädagogik. 1 k. P. Cauer: Zum Verständnis 
der nachahmender Kunst des Vergil. 1 k. L. Monbach: De dialecto 
Theocritea. I. 1 k. K. Frey: Die vierte Ecloge Virgil’s. 1 k. 0. 
Hellinghaus: De Vergilii ecloga IV. 1 k. E. Krause: Quibus temporibus 
quoque ordine Vergilius eclogas scripserit. 1 k. Némáti Kálmán : Szittya 
elmélet. 1 k. D. Haag: De ratione strophica carminum bucolicarum 
Vergilii. 1 k. J. Priedemann: Orakel und Opfer der Alten. 1 k.

Néhai dr. Sum Ferenc orvos hagyatékából:
Kimmich K .: Zeichenschule Becker—Vonderlinn : Geometrisches 

Zeichnen. Junker F r.: Integralrechnung. I—II. Kistner A .: Geschichte 
der Physik. I—II. Doehlemann K. : Projektive Geometrie. Hauber W .: 
Statik I. Junker Fr. : Differentialrechnung. I—II. Bürklen O. Th. : Ana
lytische Geometrie der Ebene. Hauszner R .: Darstellende Geometrie. 
I—II. Kampmann C : Die graphischen Künste. Vonderlinn I. : Parallel
perspektive. Sturm A.: Geschichte der Mathematik. Gelcich—Sater— 
Dinse: Kartenkunde. Nippoldt A. : Erdmagnetismus, Erdstrom und
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Polarlicht. Bruhns W .: Kristallographie.Vonderlinn I .: Schattenkonstruktio
nen. Freyberger H. : Perspektive. Weitbrecht W .: Ausgleichungsrechnung 
nach der Methode der kleinsten Quadrate. Leroy—Kauffmann : Die 
darstellende Geometrie. Schreiber—Viehweger: Lehrbuch der Perspek
tive. Holzmüller G .: Elementar-Mathematik I — III. Krieger K .: Lehr
buch der angewandten darstellenden Geometrie. Stephan P. : Die 
technische Mechanik. Elsas A. : Der Schall. Waszmuth A. : Die Elektrizi
tät. Werth H. : Das Licht. Runge O .: Theorie und Praxis der Reihen. 
Adler A .: Theorie der geometrischen Konstruktionen. Kommerell V. 
u. K : Spezielle Flächen und Theorie der Strahlensysteme. Heger R. : 
Analytische Geometrie auf der Kugel. Bachmann P .: Grundlehren der 
neueren Zahlentheorie. Wieleitner H : Spezielle ebene Kurven. Theorie 
der ebenen algebraischen Kurven höherer Ordnung. Dohlemann K. : 
Geometrische Transformationen. I—II. Kommerell V. u. K .: Allgemeine 
Theorie der Raumkurven und Flächen. I—II. Schröder I . : Elemente der 
darstellenden Geometrie. Parzer—Mühlbacher : Das Benzin-Automobil. 
Tribot—Laspiére: La Locomotive moderne. Pascal E: Calcolo differen- 
ziale. Calcolo integrale. Igruppi contini. Calcolo delle variazioni e 
Calcolo delle differenze finite. Esercizi e note critiche di calcolo infiniti- 
semale. Lockyer—Celeria: Astronomia. Cattaneo C. : Termodinamica. 
Marcolongo R .: Meccanica razionale. I —II. Aschieri F. : Geometria 
descrittiva. Geometria projettiva del piano e de della stella. Geometria 
projettíva dello spazio. Geometria analitica dello spazio. Marcolongo R. : 
Teória matematica dello equilibrio dei corpi elastici. Pascal E .: Teória 
delle funzioni ellittiche. I determinanti. Vivanti G. : Elementi della teória 
delle funzioni poliedriche e modulari. Teória delle funzioni analitiche- 
Naccari G .: Astronomia nautica. Ghersi I . : Problemi di geometria 
elementare. Scarpis U. : Primi elementi della teória dei numeri.

A múlt évi értesítőben kimutatott 802 kötettel együtt tehát ez az 
újabban kapott 68 kötet összesen 870 kötetre emeli néhai dr. Sum 
Ferenc hagyatékának könyvállományát.

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

A nemeskeblü tanügybarátok fogadják ez úton is intézetünk hálás 
köszönetét.

Előfizetés útján járnak a következő folyóiratok és folytatásokban 
megjelenő munkák :

Akadémiai Értesítő. Állattani Közlemények. Annalen der Physik. 
Archaeologiai Értesítő. Athenaeum. Botanikai Közlemények. Evangélikus 
Őrálló. Emlékbeszédek a Magyar Tudományos Akadémia elhúnyt tagjairól.
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Értekezések a bölcseleti, matematikai, nyelv- és széptudományok, tár
sadalmi és történelmi tudományok köréből. Földrajzi Közlemények 
Földtani Közlöny. Intézeti Évkönyv és Évi jelentések. Gyámintézet. 
Herkules (hivatalos példány). Hivatalos Köztöny (szintén). Irodalom
történeti Közlemények. A Luther-Társaság kiadványai. Magyar Khemiai 
Folyóirat. Magyar Etymologiai Szótár. Magyar Iparművészet. Magyar 
Nyelv. Magyar Nyelvőr. Magyar Paedagogia. Magyar Történeti Életrajzok. 
Magyar Tudományos Akadémiai Almanach. Mathematikai és Természet- 
tudományi Értesítő s Közlemények. Művészet. Nyelvtudományi Közlemé
nyek. Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. Ösvény. Századok. 
Természettudományi Közlöny és Pótfüzetek. Tornaügy. Vasárnapi Újság. 
Zeitschrift für den evang. Religions—Unterricht.

Könyvek vásárlására, folyóiratok előfizetésére kiadtunk 352 korona 
61 fillért.

A tanári könyvtár állománya 3167 mű, 6752 kötet, 33,068 korona 
értékben.

Moravszky Ferenc,
könyvtáros.

B) Ifjúsági könyvtár.
Ifjúsági könyvtárunk az 1914—15-ik iskolai év folyamán vétel 

útján 123 művel, illetve 148 kötettel gyarapodott. Ajándék útján 19 mű, 
ugyanannyi kötetben jutott a könyvtár birtokába. Ezek közül 18-at özv. 
Porubszky Pálné, 1 darabot pedig Dr. Lángné Lehotzky Ida úrnő 
(Hulló csillagok c. verskötete) ajándékozott könyvtárunknak.

A könyvtárra fordított összeg 380 korona 53 fillér.
Adorján Ferenc,

könyvtáros.

C) Természettani szertár.
E tanévben szerzett készülékeink a következők :

1 drb. villamosmotorral hajtott hatszögletes forgótükör, változtatható
fordulatszámmal, a hang színének bemutatására ..........  100 K

1 drb. Helmholcz-féle lángmanométer........................................... 8 K
1 drb. elektrolitikus készülék az ólomacetát elektrolízisének

vetítésére ........................................................................... 10 K
2 drb. univerzál kisütőállvány üvegszigeteléssel, és 2 drb. 6 cm.

átmérőjű üres sárgarézgolyóból...........................................  40 K
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2 drb. sárgarézgyürü 70 és 40 cm. átmérővel, pamatos kisülés
előállítására .......................................................................... 12 K

1 drb. „U“ alakú sárgarézvezető 3 drb. fiber szigetelésű izzó
lámpa-foglalattal .................................................................  8 K

4 drb. akkumulátor összeállítása árambevezető kapcsokkal együtt
á 3 kor..................................................................................... 12 K

Összesen: 190 K
Az eszközök intézetünk mechanikai műhelyében készültek.

Eltscher Simon,
a fizikai szertár őre.

D) Természetrajzi szertár.
A szertár rendezése és leltározása, amit az elmúlt háborús esz

tendővel reánk háramlott munkatöbblet és a minden téren gyakorolt 
takarékosság kissé késleltetett, folyamatban van; végleges adatok a 
szertár tartalmára és értékére vonatkozólag csak a leltározás befejezése 
után közölhetők.

Gyarapodás az elmúlt iskolai évben : 1 törpe gém (Kubacska 
Gyula és Pál II. o. tan. ajándéka); 1 görény (Gömöry Frigyes II. o. 
tan. ajándéka); 1 barna réti héja (Jánószky Zoltán II. o. tan. ajándéka); 
1 doboz rovar (Sipos Berta V. o. magántanuló ajándéka).

Nevezettek adományaikért fogadják ezúton is a főgimnázium 
köszönetét.

Dr. Schárbert Ármin,
a term, rajzi szertár őre.

E) Rajzszertár.
Rajzszertárunkat az elmúlt évben vétel útján nem gyarapithattuk; 

ajándékhoz nem jutottunk.
Kozák István,

a rajzszertár őre.



Adatok az év történetéhez
1. Intézetünk hadi krónikája. Alig fejeztük be az 1913 — 14. 

tanévet, a trónörökös-pár tragikus halálának megdöbbentő hire jutott el 
hozzánk is, előrevetvén a nemzetközi ellentétek békés megoldását kizáró 
helyzet árnyékát. Egy rövid hónap lefolyása elegendő volt arra, hogy 
teljes féléimességével kitörjön a reánk kényszerített nagy megpróbáltatás, 
a minden elődjét felülmúló világháború.

A harcbahivó királyi szózatot hazafias lelkesedéssel fogadtuk. Min
den érdeklődésünk a be- és átvonuló lelkes csapatokat kisérte, s nem 
kevesebb büszkeséggel, mint fájdalommal bocsátottuk útnak Zimmer
mann Rezső és Varga József kartársainkat, kikhez később az éppen 
akkoriban megválasztott dr. Kmetty Béla h. tanár és Kovách Árpád 
müének-tanító óraadó tanár csatlakozott. Cserkészcsapatunk a vasúti 
állomáson igen hasznavehetőnek bizonyúlt, más harminc tanítványunk 
a megfogyatkozott számú önkéntes tűzoltók sorába lépett; többen segéd
keztek a mihamar megnépesült kórházakban is. Hadbavonúlt tanáraink 
és tanítványaink névsorát a nekik szentelt emléklapon közöljük.

Az itthonmaradtaknak, elsősorban a kormányzó tanácsnak figyelme 
a rendeleteket jóval megelőzőleg arra irányúit, hogy a tanítás lehetősé
gét arra az esetre is biztosítsák, ha főgimnáziumunkat a szükséghez 
képest szintén katonai kórház céljaira foglalnák le. Erre ugyan nem 
került még sor, de hálásan jegyezzük fel azt a szíves készséget, amely- 
lyel az ág. h. ev. egyházközség és a róm. kath. apát-plébános úr a 
rendelkezésükre álló iskolaépületeket megkeresésünkre felajánlották. 
Viszont a magunk részéről hasonló készséggel adtunk helyiséget az 
egész tanéven át egy zeneiskola és egy vivótanfolyam számára, amely 
intézmények eddigi helyiségeikből azért szorultak ki, mert ezeket katonai 
kórházaknak rendezték be.

Ily viszonyok között a tanévet a rendes időben kezdhettük meg s 
munkánkat az egész éven át zavartalanul folytathattuk. December havá
ban, az ungvári kórház áthelyezésekor, közel állottunk ugyan ahhoz, 
hogy meg kell válnunk iskolánktól; de a hadvezetőség máskép intéz
kedett, s igy nem kellett máshova átköltözködnünk.
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Amennyire megnehezítette az iskolai munkát az a tény, hogy több 
tanerőnk kezdettől fogva a harctéren van, az állandó helyettes tanszékre 
megválasztott óraadó pedig betegsége miatt alig egy hónapig működött 
intézetünkben, annyira megkönnyítette az iskola szeretetéből fakadó ama 
buzgóság, mellyel a tanártestület úgy a távollévő, mint több Ízben és 
huzamosabban betegeskedő kartársakat helyettesítette. A szakszerű tor
natanítást kevésbbé láthattuk e l; a több órás tantárgyakból hetenként 
egyet-egyet el kellett hagynunk. A hiány mégsem volt érezhető, mert 
kényszerű szünetelésünk nem volt. Természetes, hogy a rendkivüli kö
rülmények között évközben nemcsak órarendünkön, hanem tantárgy
elosztásunkon is változtatnunk kellett

Katonai szolgálatra az év folyamán besorozott kartársaink: dr. 
Schárbert Ármin, Szalay Sándor és Varga László, fölterjesztésünkre 
ideiglenes mentességet kaptak. Helyettesítésüket magunk alig láthattuk 
volna el, de örömünkre ezt a feladatot készségesen vállalta volna helyi 
társadalmunknak nem egy szakértő tanügybarátja.

A tanárhiány miatt rendkivüli tantárgyakat nem tanítottunk, rend
kivüli tanfolyamokat nem szerveztünk.

Kiadásainkban a legmesszebbmenő takarékosság elvét követtük; 
de nem zárkóztunk el attól, hogy iskolánk államsegély címen — bizo
nyos föltételek bekövetkezése esetén — 2110 korona összeget ajánljon 
fel, s hadikölcsönre az első kibocsátáskor saját alapítványaiból 50000, 
az ifjúsági egyesületek tőkéjéből 4000 koronát, a második hadikölcsönre 
pedig ugyancsak a saját alapítványaiból 30000 koronát szavazzon meg. 
A tanártestület egyes tagjai a két kölcsönből 8500 korona összeget 
jegyeztek. Nehány tanítványunk a részére kiadott jutalomdijat szintén 
hadikölcsön jegyzésére használta fel.

Ugyancsak a tanártestület hadba nem vonult 12 tagja egyévi fize
tésének 1%-a címén 429 koronát adott hadsegélyző célokra, mely ösz- 
szegből 214‘50 koronát a Vöröskereszt helybeli fiókjának, ugyanannyit 
hadbavonúlt polgártársaink családtagjainak segélyezésére fordított.

Az ifjúság katonáink karácsonyi ajándékára 278-40 koronát gyűj
tött, hadisegély-bélyegekért 41'40 koronát, jelvényekért 25 koronát, záró
bélyegekért 20 koronát fizetett.

Január hó 17-én az önképzőkör által rendezett hangverseny 404'30 
koronát jövedelmezett, mely összegből 150—150 koronát a Vöröskereszt
nek s a hadbavonúltak családtagjainak, 10430 koronát a katonai árvák
nak és özvegyeknek juttattunk.

Május hó folyamán a tanártestület két háborús előadást rendezett, 
melyeknek tiszta jövedelme 248'50 korona volt; ezt az összeget a 
helybeli Katona-Otthonnak ajánlottuk fel. Háborús előadásaink, amelyek
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igen szép közönséget gyűjtöttek egybe, egész terjedelmükben értesítőnk 
elején olvashatók.

Hadsegélyző iskolai munkánk ezek szerint 1400 koronát meghaladó 
összeggel járult a katonai célok segélyezéséhez, nem számítva ebbe a 
szederlevél-gyüjtést, amit 4V* kilogramm, továbbá a réz-, ólom-, ón- stb. 
gyűjtést, amit 80 kilogramm eredménnyel mutatunk ki.

Ifjúságunk érettebb tagjai közül még ősszel többen szüleik mezei 
gazdaságában segédkeztek, tavasszal pedig az aratógép kezelésének 
elsajátítására 128-an jelentkeztek, akik közül a vezetőség 76-ot talált 
alkalmasnak a fölvételre. Az ügyesebbek meg is tanulták a kezelést, 
amiért köszönet illeti Lukács Vilmos helybeli gépbizományos urat.

De az intézeten kívül is kiváló sikerrel vettek részt a tanártestület 
egyes tagjai a hadsegélyző társadalmi munkában, különösen dr. Prőhle 
Vilmos a Vörösfélhold javára, dr. Popini Albert a háborúban megvakult 
katonák javára rendezett nagyarányú hangversenyek előkészítésében. Az 
előbbi számtalan esetben végzett tolmács szolgálatot is.

Ugyancsak tanárok és családtagjaik számszerűleg ki nem mutat
ható, de kimutatni nem is kívánt támogatással járultak hozzá az át
vonuló csapatok ellátásához és a betegápoláshoz.

Előadásokat tartottak hadicélokra :
Kozák István egyszer, dr. Leffler Béla egyszer, dr. Schárbert Ármin 

kétszer, dr. Prőhle Vilmos háromszor a Katona-Otthonban ;
dr. Prőhle Vilmos tanár háromszor a helybeli Hósapka-egyesü- 

letben ;
ugyancsak Prőhle Vilmos egyszer Nyírbátorban a Vöröskereszt, 

egyszer Kemecsén a Vörösfélhold javára ;
a Katona Otthonban az ifjúság zenekara is több ízben föllépett.
Hadbavonúlt tanítványaink közül a minisztérium által nyújtott 

kedvezménykép a tanév vége előtt osztálybizonyitványt kaptak: Vajda 
László VI., Fabula András, Friedmann Adolf, Papp Gyula VII. oszt. 
tanulók; a tanév vége előtt sikeres osztályvizsgálatok alapján érettségi 
bizonyítványt kaptak március havában : Berzsenyi Ferenc, Bötykös Béla, 
Freud József, Kovács Győző, Nandrássy Aurél, Sereghy Andor, Stang 
István, Svastitcs Géza, Ursziny Károly, — júniusban : Bistey Sándor, 
Bodor Lajos, Katz Ignác, Liszkay Béla VIII. oszt. tanulók. Egy tanulót 
javító vizsgálatra voltunk kénytelenek utasítani.

Itt említem meg, hogy besoroztatásuk előtt önként jelentkeztek 
katonai szolgálatra: Berkovits László, Bodor Lajos, Bleuer Béla, Csen- 
gery Tibor, Hók László, gróf Hoyos Sándor, Krasznay László és Vietó- 
risz Gyula VIII. osztálybeli tanulók. Ezek közül Bodor Lajos a háború 
kezdete óta szolgál s az északi harctéren meg is sebesült, de már fel-
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épült, Berkovits László január havában állott be, a többi pedig június 
hó elején jelentkezett s részben már be is vonult.

A hadbavonúlt ifjakat az intézet kötelékéből való kibocsátásuk 
alkalmával Paulik János vizsgálóbizottsági elnök és az igazgató a tanár- 
testület tagjainak jelenlétében honfiúi kötelességük férfias teljesítésére 
s az intézetről minden körülmények között való megemlékezésre buzdí
totta. Meg is ígérték valamennyien, hogy harctéri helyzetükről lehetőleg 
tájékoztatni fogják az intézet vezetőségét, amit a korábban bevonultak 
eddig is megtettek. Csak Szentpétery Imre VIII. oszt. tanulóról nem jött 
értesítés ; valószínűleg orosz fogságba esett.

Tanáraink közül Zimmermann Rezső Przemysl átadása alkalmával 
hadifogságba került s egy darabig Caricynben, a Volga mellett volt, 
jelenleg pedig Szibériában, a Baikál-tó vidékén várja megszabadulását; 
Varga József a déli harctéren szolgál ; Kovách Árpád helyi szolgálatot 
teljesít Kaposvárott; dr. Kmetty Béla pedig az északi harctéren szerzett 
betegsége miatt kórházi ápolás alatt van Budapesten. Valamennyien 
élénk érdeklődést tanúsítottak az otthon iránt, viszont mi is többször 
felkerestük őket üdvözlő sorainkkal. Önfeláldozó szolgálatukat példakép 
áliitottuk mindenkor ifjúságunk elé s módunkban volt meggyőződni 
arról, hogy kötelességtudó nemzedéket neveltünk.

Nem tudjuk, mit hoz a jövő; rövid időre is alig tervezgethetünk; 
de szentül hisszük, hogy nemzetünk páratlan küzdelme nem lesz 
hiábavaló !

2. A kormányzó tanács működése. A főgimnázium kormányzó 
tanácsa élesen és híven őrködött intézetünk erkölcsi és anyagi érdekei 
fölött s a legnagyobb körültekintéssel és jóakarattal intézte el a hatás
körébe eső ügyeket. Pályázatot hirdetett a megüresedett állásokra; a 
lehetőség szerint betöltötte a tanszékeket; elismeréssel vette tudomásúl 
a tanártestületnek a tantárgyelosztásra és a távollevők helyettesítésére 
vonatkozó javaslatát; új igazgatót választott; fokozatosan előléptette a 
a jogosúlt tanerőket; gondoskodott az év folyamán katonai szolgálatra 
alkalmasoknak talált tanárok ideiglenes szabadságoltatásáról; végrehaj
totta az új nyugdíjtörvényt; helyiséget adott az otthonából kiszorúlt 
zeneiskolának és egy vívótanfolyamnak; elintézte a tandíjmentességi 
kérvényeket; kiadta az esedékes ösztöndíjakat; megengedte, hogy leány
növendékeink részére magántanfolyam szerveztessék; takarékpénztári 
letétbe helyezte az iskola értékeit; hadikölcsönt jegyzett intézetünk és 
ifjúsági egyesületeink számára 84000 korona értékben; módosította a 
bejáró leány magántanulók tandíját; fölemelte a tápintézeti díjat; meg
vizsgálta és jóváhagyta az intézet számadásait.
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Különös örömére szolgált a kormányzó tanácsnak, hogy 1914. 
december 15-én tartott ülésében dr. Meskó László főgimnáziumi fel
ügyelőt 25 évre terjedő igen érdemes és sikeres működésének évfordu
lója alkalmából szívből üdvözölhette s hogy Leffler Sámuel nyugalomba 
vonult igazgató 40 éves szolgálatáról a legnagyobb méltánylással emlé
kezhetett meg. Az ünneplés részleteit értesítőnk más helyén külön cikk
ben közöljük.

Másfelől súlyos veszteségként érezte két tanácstagnak az év folya
mán bekövetkezett elhúnytát. 1914. november 25-én Pöppel Gyula, 1915. 
április 4-én dr. Lórencz Gyula tanácsosokat veszítettük el.

Pöppel Gyula műszaki tanácsos, a helybeli államépítészeti hivatal 
főnöke egyike volt a tanács legbuzgóbb tagjainak, ki mindenkor teljes 
szakismerettel, odaadó készséggel és hasznos eredménnyel végezte a 
rábízott és szívesen végzett feladatot vagy megbízást.

Dr. Lórencz Gyula, az Erzsébet-kórház osztályfőorvosa, mélyen 
gondolkodó, nemes egyéniségével és mindenkor kész közreműködésével 
mindenütt ott volt, ahol az intézet vagy a tanártestület ügyében fontos 
kérdések kerültek napirendre.

Emlékezetüket méltón örökítette meg jegyzőkönyvében a kormányzó 
tanács. Helyüket Dietz Miklós főmérnökkel és Szlaboczky Imre ny. 
tanárral töltötte be.

3. A tanártestület és tanári tanácskozások. A nyugdíjazás 
folytán megüresedett igazgatói széket a kormányzó tanács 1914. dec. 
15-én tartott ülésében dr. Vietórisz József tanárral töltötte be az 1915. 
évi január hó 1. napján kezdődő hat esztendőre. A titkos szavazás útján 
megejtett választás egyértelműsége a tanács részéről bizalom jele, az 
igazgató részére pedig kötelező figyelmeztetés a személyéhez fűzött 
várakozásra. A felügyelő üdvözlő beszédét s az új igazgató székfogla
lóját a kormányzó tanács jegyzőkönyvbe foglaltatta.

Tanácsjegyzővé a kormányzó tanács megbízatásának idejére Ador
ján Ferenc tanár választatott meg.

Néhai Porubszky Pál tanszékére a tanács egyelőre egy évre he
lyettest választott d. Kmetty Béla okleveles tanárjelölt személyében, aki 
megválasztatását elfogadta ugyan, működését azonban meg sem kezd
hette, mert előbb beteg volt, azután hadban kellett vonulnia.

Leffler Sámuel tanszékére a kormányzó tanáccsal kiegészített egy
háztanács 1914. december 22-én tartott ütésében pályázat mellőzézével 
Varga Lászlót választotta meg, aki három és félévig helyettes tanári 
minőségben szolgált. A megválasztott új rendes tanár ugyanezen ülés
ben tette le a hivatalos esküt.



Dr. Schárbert Ármin helyettes tanárt a vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. miniszter 99769—1914. sz. rendeletével rendes tanárrá nevezte 
ki. A kinevezett új rendes tanár a kormányzó tanácsnak 1914. augusztus 
26-án tartott ülésében tette le a hivatalos esküt.

Az állandó helyettes tanári tanszékre a kormányzó tanács Valent 
József tanárjelöltet hívta meg egyelőre ideiglenesen óraadói minőségben ; 
fiatal kartársunk azonban betegsége következtében alig egy hónapig 
taníthatott. Munkakörét a tanártestület tagjai látták el.

Ugyancsak az itthon maradt kartársak helyettesítették díjtalanul a 
hadbavonúlt Zimmermann Rezső, Varga József és dr. Kmetty Béla taná
rokat ; Kovách Árpád müénektanító tisztét pedig szintén díjtalanul Varga 
László töltötte be.

Kozák István r. rajztanár a kormányzó tanácstól arra kapott enge
délyt, hogy hetenként három órát a helybeli állami tanítóképző-intézet
ben adhasson.

Egyébként a tanártestület 20 értekezletben tanácskozott az intézet 
tanulmányi és fegyelmi ügyeiről, valamint a hatáskörébe eső más ügyekről. 
Szerveztük és ellenőriztük az ifjúsági egyesületeket s gondoskodtunk 
a tantervnek lehetőleg egységes végrehajtásáról. Tehetségünk szerint 
kivettük részünket a társadalmi munkából, többen irodalommal is fog
lalkoztunk.

A hagyományos tanári közszellemet nemcsak a magunk körében 
őriztük meg, hanem a helybeli testvérintézetek tagjaival is fenntartani és 
ápolni igyekeztünk. Ez okból szívből üdvözlöm az új tanítóképzőintézet 
igazgatóját és tanártestületét.

4. Tanulmányi rend. A tanévet szeptember hó 1-én nyitottuk 
meg s június hó 16-án végeztük. A hadi viszonyok nem szakították meg 
iskolai munkánkat.

A tantárgyak elosztása meglehetősen bonyolúlt feladat elé állított 
bennünket, mert mind a két történettanárunk hadbavonúlt s igy e tan
tárgy szakszerű ellátásáról nem gondoskodhattunk. Tanulmányainkhoz 
és hajlamunkhoz mérten osztottuk fel magunk közt e fontos tárgyat. 
A tornatanár bevonulása következtében a testgyakorlattal is csak alkal
milag, a helyes gyülekezés és menetelés rendje érdekében foglalkoztunk. 
A tornaórák mellőzésén kívül az elméleti tárgyakból, különösen a latin 
és magyar nyelvből, összesen 16 órát vettünk el, hogy a távollevő há
rom kartársat s egy állandóan beteg kollegánkat helyettesíthessük.

Órarendünkön háromszor kellett változtatnunk ; a fölmerült nehéz
ségek elhárítása végett több Ízben tartottunk módszeres értekezletet.

Rendkívüli tantárgyakat nem tanítottunk, rendkívüli tanfolyamokat 
nem szerveztünk. Arra azonban gondunk volt, hogy ifjúsági egyesüle



teink megfelelő vezetés és ellenőrzés alatt álljanak s hivatásuknak lehe
tőleg megfeleljenek.

Intézetünkben ez évben is a délelőtti egyfolytában való tanítás 
rendszerét alkalmaztuk, mely az idők folyamán egészen bevált.

Úgynevezett demonstrativ óráinkra (reáliák) az idevonatkozó ren
deletek értelmében leánytanitványaink is bejártak s mint túlnyomó rész
ben példás magaviseletü és jeles előmenetelő növendékek inkább javára, 
mint kárára szolgáltak a nevelés érdekének. Hogy a többi tantárgyban 
is megfelelő vezetés alatt álljanak, a kormányzó tanács engedélyével a 
főgimnázium tanártestületének négy tagja részükre magántanfolyamot 
szervezett, melynek tanításideje a délutáni órákban, helye a főgimná
zium épületében volt. A bejáró leánytanulók száma 12-re emelkedett.

A tanulók felvételéről, számáról, számuk változásáról s különböző 
viszonyairól statisztikai kimutatásunkban nyújtunk tájékoztatást. Bizonyos 
hogy hazánk egyik legnépesebb középiskolája a miénk, s hogy a zsú
foltság hátrányosan befolyásolja a tanítás munkájának eredményét. 
Reméljük, hogy jobb időkben ezt a nagy hiányt is megszüntethetjük.

A háború tanulságait valamennyi tantárgy keretében igyekeztünk 
tanítványainkkal megértetni, s az együttérzés melegségével karoltuk fel 
azoknak az ügyét, kiknek családfentartóját, vagy hozzátartozóját a köte
lesség a harc mezejére szólította.

5. Valláserkölcs és fegyelem . Az ifjúság erkölcsi gondozása, 
vallásos érzületének fejlesztése, különösen az önfegyelemre való szok
tatás ez évben is különös gondunk tárgya volt.

A tanítást mindennap imával kezdtük és végeztük, az istentisztelet 
látogatását fegyelmi szabályaink értelmében minden felekezetű tanulótól 
megköveteltük. Az ág. h. ev. ifjúság részére a vallástanár a téli hóna
pokban ifjúsági istentiszteleteket tartott s ugyancsak az evangélikus 
ifjúsággal együtt május hó első vasárnapján testületileg járultunk az 
Úr asztalához, amely alkalommal Krieger Mihály lelkész úr végezte az 
egyházi funkciót. Szívességéért ezúton is köszönetét mondok.

Minden felekezet hitoktatója intézetünk helyiségében tartotta a 
vailástani órákat és pedig ez évben kivétel nélkül a törvényben előirt 
számban. A görög katholikusokat a római katholikus hitoktató tanította.

A tanártestület egyházias érzületére vall az a tény, hogy több tagja 
szívesen vállalt és teljesített különféle megbízást az egyházközség 
részéről.

Az ifjúság iskolai fegyelmezése nem kevés gondot és munkát 
adott a tanártestületnek ebben az évben is. A túlságosan nagy létszám 
már magában véve kész alkalom a súrlódásra ; gyerekes csínyből fakadó
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panaszok gyakran kerültek az osztályfőnökök és az igazgató elé. A 
fegyelmi szabályok súlyosabb megsértése miatt több ízben tanári tanács
kozást is kellett tartanunk; úgy ez alkalmakkor, mint az ellenőrző érte
kezletek alkalmával foganatosított intézkedéseink azonban kellő hatással 
voltak az ifjúságra s nem hoztak bennünket abba a kényszerhelyzetbe, 
hogy eltanácsolás vagy éppen kizárás legsúlyosabb eszközét is alkal
mazzuk.

Az ifjúság szeretetéből fakadó jóakarattal kérem e helyről is az 
érdekelt szülőket, hogy gyermekeik otthoni fegyelmezésével a mi nehe
zebb munkánknak is segítségére jöjjenek. Különösen ne engedjék meg 
fiaiknak a céltalan útcai tartózkodást vagy csatangolást, amire sok ser
dülő ifjúnak igen nagy a hajlama, s igyekezzenek rászoktatni őket 
arra, hogy a napnak minden idejét megfelelő módon töltsék el. Van 
idő a pihenésre és szórakozásra is, mert csak túlzott dédelgetés szólhat 
a tanulók túlterheléséről; de a pihenés igazán hasznos, a szórakozás 
pedig nemes legyen.

Meg nem tántorodó következetességgel nemcsak azt érjük el, hogy 
a jók megmaradnak a helyes úton, hanem azt is, hogy a rosszak eiőbb- 
utóbb visszatérnek a kötelesség ösvényére.

6. Egészségügyi állapot. Dr. Mikecz Miklós iskolaorvos és 
egészségtantanár mindjárt a tanév elején szem- és fülvizsgálatot tartott  ̂
február hó folyamán pedig himlő ellen 340 tanulót oltott be 65 % ki
elégítő eredménnyel.

Jelentése szerint a tanulók egészségi állapota a múlt évihez viszo
nyítva jónak mondható, mert sokkal kevesebb volt a megbetegedések 
száma s rendelő óráin is kevesebben keresték föl, mint más években. 
A VII. és Vili. osztálybeli tanulók az egészségtani előadásokat szívesen 
hallgatták s orvosuk tanácsát készséggel fogadták. Járványos betegség 
nem fordúlt elő.

A tanártestület tagjai közül Eltscher Simon, dr. Popini Albert és 
az igazgató szenvedett több hétre terjedő betegségben, mely idő alatt 
óráikat a kartársak látták el. Valent József kartársunk nagy sajnálatunkra 
mindjárt az év elején beteg lett s az év túlnyomó részét gyógyulására 
használta fel.

Halálesetünk az ifjúság körében egy volt: Prisztauka Vilmos I. 
oszt. tanítványunknak február hó 1. napján bekövetkezett elhúnytával. 
Kedves, törekvő, szorgalmas fiút vesztettünk el benne szüleinek véghe- 
tetlen bánatára, iskolatársainak sajnálatára s az egész tanártestület őszinte 
részvétére. Ravatalára koszorút helyeztünk, sírjánál Vietórisz Gyula VIII. 
oszt. tanuló mondott utolsó Isten veled-et!

6
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Poppel Gyula és dr. Lórencz Gyula főgimnáziumi tanácsosok 
elhúnytáról értesítőnk más helyén emlékezünk meg.

7. Iskolai ünnepek. A hazafias és protestáns érzés mélyítése cél
jából hagyományaink szerint ez évben is több ünnepet tartottunk. Ilye
nek voltak :

a) Szeptember 5-én: tanévmegnyitó ünnep a díszteremben. Az 
igazgató beszédét értesítőnk más helyén közöljük.

b) Október 6-én: részt vettünk az aradi vértanúk emlékére a 
templomban tartott gyász istenitisztelen.

c) Október 31-én: a reformáció emlékünnepe dr. Leffler Béla tanár 
alkalmi beszédével, Kovács Árpád és Ursziny Károly VIII. oszt. tanulók 
szavalatával s a dalkör közreműködésével.

d) Január 17-én: Bessenyei-önképzőkör hangversenye háborús cé
lokra az intézet tornacsarnokában. Közreműködtek: Vietórisz Gyula 
Vili. oszt. tanuló megnyitó beszéddel, Kovács Árpád és Ursziny Károly 
Vili. oszt. tanulók szavalattal, ugyanezek és Garay Etelka VII. oszt. 
tanuló egy háborús jelenet előadásával, amelyet Kovács Árpád irt; végül 
két ponttal az ifjúsági zenekar.

e) Március 15-én : nemzeti ünnep az intézet tornacsarnokában. Ez 
alkalommal Urszinyi Károly VIII. oszt. tanuló szavalt, Schmelczer József 
VIII. oszt. tanuló ünnepi beszédet mondott, az ifjúsági zenekör kuruc 
nótákat játszott s a Hunyady-indulót adta elő, Kovács Árpád a „Petőfi 
szobra“ című melodrámát Bleuer Bertalan VI. oszt. tanuló pedig Liener 
Zoltán VIII. oszt. tanuló pályanyertes költeményét szavalta. Az ünnep 
kiemelkedő pontja volt a Kossuth Lajos-emlékalapítvány kamataira hir
detett pályázat bírálatának felolvasása után a pályadíj átadása dr Meskó 
László főgimnáziumi felügyelő által, aki a kitüntetett ifjakhoz lelkesítő 
és buzdító beszéded intézett. A pályázat címe ez volt: Magyarország és 
Szerbia egymáshoz való viszonya; a 100 koronás díjat Kiár József VIII. 
oszt. tanuló nyerte el erős történeti és kritikai érzékre valló lendületes 
munkájával; nagy szorgalmat és történelmi készültséget tanúsító dolgo
zatáért, Vietórisz Gyula VIII. oszt. tanuló 50 korona jutalmat, ügyes, 
folyékony előadásáért, Liener Zoltán Vili. oszt. tanuló dicséretet kapott.

f) Május 15-én: háborús ünnep a vármegyeháza dísztermében. 
Előadások voltak: Geduly Henrik püspök „Háború és vallás“, dr. Vie
tórisz József igazgató „Az iskola és a háború“ című munkájával. Eze
ket az előadásokat értesítőnk elején közöljük. Az ünnep keretébe illesz
kedett Leffler Sámuel nyugalmazott igazgató jubilálása királyi kitüntetése 
alkalmából, amiről nevét viselő cikkünkben emlékezünk meg.

g) Május 21-én: második háborús ünnep a főgimnázium díszter
mében. Előadó: dr. Prőhle Vilmos tanár; az előadás tárgya: „Szövet
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ségeseink és ellenségeink“, számos vetített képpel. Az előadás értesítőnk 
elején olvasható.

h) június 5-én: évzáró ünnep a főgimnázium Tornacsarnokában. 
Az igazgatónak ez alkalommal mondott szavait értesítőnk elején közöljük.

8. Hivatalos látogatás. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. mi
niszter úr 126756—1914. sz rendeletével az 1883. évi XXX. t.-c. 46. 
§-ában gyökerező jogánál fogva az állami főfelügyeleti jog gyakorlása 
céljából ez évben is Géresi Kálmán debreceni tankerületi főigazgató 
urat küldte ki miniszteri megbízottul iskolánkhoz. A főigazgató úr f. évi 
május hó 6. és 7. napján végezte hivatalos látogatását, melynek végez
tével az egybehívott értekezleten részletesen elmondotta a látogatási 
körben szerzett tapasztalatait s hasznos útbaigazításokat adott egyes 
tantárgyak módszeres kezelésére. Különösen arra hívta fel a tanártestü
let figyelmét, hogy idejekorán foglalkozzék a háború után várható tan- 
tervváltozás kérdésével.

9. Érettségi vizsgálat. Az 1895. és 96. korosztályok behívása 
folytán 9 tanuló találtatván alkalmasnak, őket a f. é. március hó 26-án, 
— a vallás és közoktatásügyi miniszternek 913/1915. ein. sz. rendelete 
folytán tartott érettségi vizsgáló bizottsági osztályozó értekezlet, melyre 
elnökül Paulik János nyíregyházi ev. lelkész küldetett ki, eddigi tanul
mányaik és a Vili. osztály elvégzéséről szóló bizonyítványaik alapján 
éretteknek nyilvánította. Közülök a követelményeknek jól megfeleltek: 
Freud József, Kovách Győző, Stang István, Svastits Géza és Urszinyi 
Károly; a követelményeknek megfeleltek: Berzsenyi Ferenc, Bötykös 
Béla, Nandrássy Aurél és Sereghy Andor.

A tanévben már katonai szolgálatot teljesítő öt tanuló a vallás- és 
közoktatásügyi miniszternek 43012/1015. sz. rendelete folytán osztály
vizsgálatra bocsáttatván, közülök 4 tanulót névszerint: Bistey Sándort, 
Bodor Lajost, Katz Ignácot és Liszkay Bélát a június hóban e célból 
tartott értekezlet, melynek elnöke ismét Paulik János ev. lelkész volt, 
éretteknek nyilvánította, egy tanulót pedig javító vizsgálatra utasított.

Rendes érettségi vizsgálatra e tanév végén 44 tanuló, köztük 5 
ismétlő; egy tanuló pedig a görög nyelvből kiegészítő vizsgálatra 
jelentkezett.

A Vili. osztály ág. hitv. ev. tanulóinak május hó 7-én megtartott 
vallástani (érettségi) vizsgálataira egyháázkerületi biztosúl dr. Vietórisz 
József főgimnáziumi igazgató küldetett k i; a június hó 7-ik napján 
kezdődő szóbeli érettségi vizsgálatok elnöke Hronyecz József püspöki 
titkár volt, mig a tanügyi kormányt dr. Schneller István kolozsvári tud. 
egyet. ny. r. tanár képviselte.

6*
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A vizsgálatok Írásbeli része május hó 17, 18, 19. napjain folyt le, 
melyeken 43 tanuló jelent meg; a szóbeli vizsgálatokat pedig június 
hó 7 — 11. napjain tartottuk meg:

Az elnök a következő Írásbeli feladatokat tűzte ki :

a) A magyar nyelvből:
„A magyar elbeszélő próza fejlődése Dugonics Andrástól Jókai 

Mórig.“
b) Latin nyelvből magyar fordításra:

M. Tullius Cicero: Tusculanarum disputationum lib. V. cap. 97—99.

c) Mennyiségtanból.
1. Hány év alatt növekszik 150 korona évi betét 4’/2% mellett 

9566 koronára ?
2. Valamely rombusz területe 4246 m2, egyik szöge 71° 20" 

mekkora a rombusz oldala, másik szöge és két átlója ?
A vizsgáló bizottság az Írásbeli dolgozatok alapján 43 tanulót 

bocsátott szóbeli vizsgálatra. Ennek eredménye ez :
a) A követelményeknek jelesen megfeleltek 7-en, és pedig : Eszenyi 

Jenőné szül. Halasi Margit, Füredi Gyula, Kovács László, Lőrinczi Ká
roly, Márton László, Schmelczer József és Vietórisz Gyula.

b) Jól felelt meg 12 és pedig: Engel Miklós, Gönczy József. 
Hegyessy Béla, Kiár József, Korányi Gyula, Kovács Árpád, Krámer 
Margit, Liener Zoltán, Lőrinczi Miklós, Nagy Lajos, Prőhle Vilma és 
Simkovic Zsigmond.

c) Érettnek jelentetett ki 20 ifjú. Két hó múlva teendő javító vizs
gálatokra utasittatott különböző tárgyakból 3, az érettségi vizsgálatnak 
egy év múlva ismétlésére utasittatott 1.

A görög nyelvből Marton Klementin bölcsészethallgató jó ered
ménnyel tett kiegészítő érettségi vizsgálatot.

A teljes érettségi vizsgálatot tett 56 növendék közül theologiai 
pályára lép: 3, tanárira 2, jogira 8, orvosira 9, technikaira 6, kereske
delmire 1, katonaira 8, gazdaságira 9, erdészetire 1, bányászatira 1, 
vasútira 5, postaira 1, gyógyszerészi 2.

A folyó évi szeptemberi és decemberi javító-pótló-, kiegészítő 
érettségi vizsgálatok az eperjesi ág. h. ev. kollégium főgimnáziumában 
fognak megtartatni; az időpontra vonatkozólag részletes útbaigazítást az 
ottani főgimnázium igazgatója nyújt a jelentkezőknek.



A tanárok irodalmi munkássága.
1. Kozák István előadást tartott Székely Bertalanról a Bessenyei- 

Kör szabadliceumában.
2. Dr. Leffler Béla: a) Eredeti cikkek: 1. Észak művészei a 

Balti kiállításon. („Világ“ július 5.) — 2. Svédország és a háború. 
(„Nyírvidék“ szeptember 21.) — 3. A diadalmas Németországon át. 
(„Nyírvidék'“ október 8.) — 4. När ryssarne regerade i Ungern. (Az 
oroszok máramarosszigeti betöréséről.) („Svenska Dagbladet“ október 25.) 
— 5. A mi váraink. (Felolvasta a reformáció emlékünnepén.) („Evangé
likus Őrálló“ november 14.) — 6. Észak szövetsége. („Világ“ 1915. 
január 12.) — 7. A császár. („Világ“ február 14.) — 8. Sven Hédin 
könyve a nyugati frontról. („Nyírvidék“ február 28.) — 9. Budapest 
i krigstid. („Svenska Dagbladet“ május 9.)

Fordítások: 1. Mikor az oroszok Magyarországon voltak. Aage 
Madelungtól. („Nyírvidék“ november 1.) — 2. Az oroszok második 
cárja. („Világ“ 1915.) — 3. Selma Lagerlőf : Liljecrona otthona. Regény. 
Budapest Lappéi R. — 4. W. v. Heidenstam : Szt. György és a sárkány. 
(Történeti elbeszélések.) Olcsó könyvtár: Sajtó alatt.) — 5 Klára Fina 
Gülleborg. (Részlet S. Lagerlőf Császár c. regényéből. („Szabolcsvár- 
megye“ május 23.) — Felolvasást tartott februárban a Katona-Otthon
ban és májusban a Szabadliceumban.

3. Dr. Prőhle Vilmos. Megjelent: Balkarische Studien I. (Balkár 
alaktan és szótár) a „Keleti Szemlében.“ — Japán és Törökország. 
(„Pesti Napló“.) — A pánmoszkovitizmus berkeiből. („Magyar Hírlap“.) 
Számos cikk a helyi sajtóban.

4. Dr. Schárbert Ármin. Németre fordította dr. Hollendonner 
Ferenc: „A fenyőfélék fájának összehasonlító szövettana“ cimü munkáját. 
Azonkívül három előadást tartott a Bessenyei-Kör szabadliceumában.

5. Dr. Vietórisz József: Néhány cikket és költeményt közölt a 
helyi sajtóban.



Ifjúsági egyesületek.

A) Ág. h. ev. gyámintézet.
A tanév kezdetén megalakult ifjúsági ág. h. ev. gyámintézet elnöke 

ez évben is Adorján Ferenc tanár volt. Az egyesület számadásait a 
következőkben ismertetjük:

a) B ev éte l:

1. Az evang. növendékek adományaiból ... 37-86 K
2. Tőkéből ................................................... 975'— K
3. Tőkekamatokból .................................... 45-40 K
4. Úrvacsorái offertóriumból ................... 16-92 K

Összesen 1075-18 K

b) K iadás:

1. Előfizetés az Ébresztőre ................... 8-12 K
2. Hadi kölcsönre .................................. 975 — K
3. Egyházmegyei gyámintézetnek ........... 5-82 K
4. Egyetemes gyámint. alapokra ........... 15"— K
5. Diapositivokra........................................... 54-32 K
6. Tőkésítésre ........................................... 16-92 K

Összesen 1075-18 K

c) Gyámintézeti tők e:

Hadi kölcsönkötvényben ........................... 1000- — K
Takarékpénztári betét................................... 71-92 K

Összesen 1071-92 K

A 71 K 92 f. tőkerészlet a Szabolcsi Agrár Takarékpénztár 
betétkönyvén van elhelyezve, melyet az igazgató őriz.
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B) Filléregylet.
Az ifjúsági filléregylet vezető pénztárosi tisztségét a tanártestület 

ez évben is Eltscher Simon tanárra bízta.
Az osztályfőnökök a tanulók adományait beszedték és a fillér

egylet pénztárosának adták át, aki a begyült összegeket időnként pénz
intézetbe helyezte

A filléregylet vagyona a tanév elején 2108 K 60 f. volt* A szá
madásokat a tanári kar 1914. szept. 7-én vizsgálta át és jegyzékbe vette.

Bevétel:

Az 1. osztályban .................................. 80-70 K
a II- * .................................. 64-16 K
a III- , .................................. 56-30 K
a ív. „ ....................... 90-— K

az v. „ ....................... 83-30 K
a VI. „ .................................. 8C-10 K
a VII. „ .................................. 70"— K
a VIII. . .................................. 81-20 K

Az 1914. dec. 31-én esedékes kamat 37-90 K
Összesen 643-66 K

K iadás:

1. A rozsnyói árvaháznak .......................... 12"— K
2. Reformáció-emlékalapra ................... 50 — K
3. Hat vakok- és siketnémák intézetének á 5 K 30-— K
4. Jutalomkönyvekre 21 tanulónak ........... 200-97 K
5. 17 tanulónak jutalomdíj .................. 300 •— K
6. Portó .................................................. -•72 K

Összesen 593 69 K
A fölösleg a tőkéhez csatoltatott és az igazgató őrizete alatt a 

4347. számú Szabolcsi Agrár Takarékpénztár könyvecskéjén és 2000 K 
I. hadi kölcsönkötvényen helyeztetett el.

C) Bessenyei-Önképzőkör.
Az ifjúság Bessenyei-Önképzőköre dr. Leffler Béla és dr. Popini 

Albert tanárok társelnöklete alatt a háborús viszonyok miatt a szokottnál 
későbben, csak október 24-én, alakúit meg.
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55 rendes tagja volt a Vll. és VIII. osztály tanulói közül. Azon
kívül ez évben — a kör határozata alapján — korlátolt számban VI. 
osztályú tanulók is látogathatták az üléseket, mint pártoló tagok. Ezek
nek száma 20 volt.

Tisztviselői voltak: Vietórisz Gyula VIII. oszt. tanúló alelnök, 
Márton László Vili. o. t. titkár, Hegyessy Béla VIII. o. t. főjegyző, 
Nyerges Miklós VII. o. t. pénztáros, Deutsch Sándor VII. o. t. aljegyző, 
Ursziny Károly VIII. o. t. háznagy, Papp Gyula VII. o. t. és Berkovits 
László VIII. o. t., majd ennek hadbavonúlása után Baracsy István VII.
o. t., zászlótartók

Tartotta kör 1 alakuló, 17 rendes, 1 rendkívüli, 1 vita-, 1 dísz-és 
1 záróülést, valamint 2 szavalóversenyt. A rendes üléseken elhangzott 
24 szavalat közül dicséretes volt 7, sikerült 8, kevésbbé sikerült 2. Több 
szabad előadás is szerepelt a kör programmján, melyek közül kivált 
Vietórisz Gyula VIII. o. t. előadása A fegyverekről és Schmelczer József 
VIII. o. t. előadása Wilde Oszkár költészetéről. A bíráló bizottság elé 
került 35 munka közül a kör elfogadott 23-at és megdicsért 1-et.

Január hó 17-én a kör hadi célokra háborús délutánt rendezett, 
mikor is 403 koronát juttatott a jótékony célra.

A március 15-iki ódapályázaton Liener Zoltán VIII. o. t., ünnepi 
beszédével pedig Schmelczer József VIII. o. t. tanuló volt a nyertes. 
Amaz 15, emez 20 koronát kapott.

A legjobb és legszorgalmasabb szavaló jutalmát — 20 koronát — 
Kovács Árpád VIII. o. t., a legszorgalmasabb dolgozó jutalmát pedig 
— 20 koronát — Liener Zoltán VIII. o. t. nyerte el.

A kör elnöksége a szokásos évvégi pályázatra a következő tételeket 
tűzte k i:

1. Kemény Zsigmond regényeinek történeti felfogása. Jutalom 30 K.
2. A háború hatása a társadalomra. Jutalom 30 K.
3. Ibsen drámáiról. Jutalom 30 K.
4. Háborús jelenet párbeszédben. Jutalom 20 K.
5. A táplálkozás hatása a gerinces állatok fejlődésére. Jutalom 20 K.
Az első kérdésre beérkezett 1 pályamű. Nyertes Schmelczer József

VIII. o. t.
A 2-ik kérdésre beérkezett 2 pályamű közül nyertes lett Vietórisz 

Gyula VIII. o. t., dicséretet kapott Schmelczer József VIII. o. t. dolgozata.
A 3-ik kérdésre beérkezett 4 pályamű közül jutalmat nyert Liener 

Zoltán VIII. o. t. munkája; külön jutalmúl 15 koronát kapott Pollatsek 
László VII. o. t.

A háborús jelenetre csak egy munka érkezett be, azonban a dijra 
nem volt érdemes.
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Az 5-ik kérdésre egy munka sem érkezett be.
A kör alaptőkéjét — 1000 K-át — hadikölcsön jegyzésére fordította. 

A kötvények első félévi kamatát — 30 K-át — Vietórisz Gyula Vili. o. tanuló 
nyerte el A háború hatása a társadalomra c. érdemes dolgozatával. A 
kör jövedelme 223'61 K. volt, kiadása 209 20 K. A maradványt 14 K 14 
fillért tartalékalapjához csatolta, mely a Nyíregyházi Takarékpénztár 
45955 sz. és az Agrártakarékpénztár 5936. sz. betétkönyvecskéin az 
igazgató őrizete alatt áll.

Az önképzőkör az idén is létesített Olvasókört, melyet a tagok 
díjtalanul látogathattak.

D) Tornakor.
Az ifjúsági Tornakor Varga József tornatanár hadbavonulása miatt 

október 31-én Moravszky Ferenc tanár elnöklete alatt 70 taggal alakult meg.
Tisztviselői voltak: Ursziny Károly Vili. o. t. alelnök, Porkoláb 

Károly VI. o. t. pénztáros, Papp Gyula VII. o. t. szertáros, Szolyvay 
Endre VII., Fekete István VI., Bakó Géza VI., Vitéz Gyula VI., Beck 
Kálmán VI., Vietórisz József V., Czoch József V., Schönfeld József V. 
oszt. tanulók, csapatvezetők.

A tagok négy csapatba osztva hetenként egyszer, szombaton délután 
4—6 óráig, szabad- és szergyakorlatokat végeztek, különös gondot for
dítván a gyors muzdulatokra s a biztos és *szép testtartásra.

A kör bevétele tagdijakból és bírságokból 43'30 K, kiadása egy 
példány honvédségi gyakorlati szabályzatra T60 K volt; a 4170 K 
pénztári maradvány a tőkéhez csatoltatott, mely 241'92 K összegben a 
Szabolcsi Agrár Takarékpénztár 4145. sz. betétkönyvén az igazgató 
őrizete alatt áll.

E) Cserkész-csapat.
A főgimnázium kebelében még a múlt iskolai év végén cserkész- 

csapat alakúit Dr. Leffler Béla, Dr. Schárbert Ármin és az időközben 
bevonúlt Varga József tanárok vezetése alatt, az őrszemek egymás és a 
társadalom iránti szereiének és kötelességtudásának ápolása és fejlesztése 
céljából.

A cserkészet nemes céljai különösen most a háborúban tűntek ki, 
amikor tagjai eleinte a pályaudvaron és a polgári fiúiskola kórházában 
a Vöröskeresztnek segítettek, utóbb pedig a Katonaotthonban teljesí
tettek szolgálatot.
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A tagok száma 42,- kik két rajra, illetőleg hat őrsbe vannak be
osztva. Tagja van a II. osztályból 7, a III. osztályból 3, a IV. osztályból 
12, az V. osztálybót 14, a VI. osztályból 6. Csak ujoncpróbát tett 27, 
újonc- és II. oszt. próbát 14., újonc-, II. és I. oszt. próbát 1.

A tisztek vezetése alatt az őrszemek hetenként egyszer-kétszer ki
rándultak a szabadba, hol testet-Ielket felüdítő munkájukban megtanulták 
szeretni a természetet és készültek jövendő hivatásukra, mely abban áll, 
hogy majdan az életben a maguk lábán járjanak és minden körülmény 
között feltalálják helyüket.

F) Ének- és zenekör.
A főgimnáziumi ifjúság ének- és zeneköre 1914. szeptember 21-én 

alakult meg Varga László tanár elnöklete és vezetése alatt.
A körnek volt 74 énekes és 18 zenész tagja. Énekesek voltak az

I. o.-ból 12, a II. o.-ból 10, a III. o.-ból 10, a IV. o.-ból 12, az V.
o.-ból 8, a VI. o.-ból 9, a VII. o.-ból 8 és a VIII. o.-ból 5-en.

A Zenekör a következőkép alakult m eg:
I. hegedűsök voltak: Csengery Tibor VIII. o. t ,  Szakolczay Endre 

VI. o. t., Kardos Endre V. o. t., Vietórisz József V. o. t., Szabó László
III. o. t.

II. hegedűsök: Hók László Vili. o. t., Enyedy Zoltán VII. o. t., 
Gál Gyula V. o. t., Preise? Ernő V. o. t., Liptay György IV. o. t., 
Szakolczay György III. o. t.

Brácsások : Urszinyi Károly VIII. o. t., Ébner Sándor VI. o. t.
Gordonkások: Ébner Béla VII. o. t., Szabó László V. o. t.
Nagybőgős : Márton László VIII. o. t.
Zongorán játszottak: gróf Hoyos Sándor VIII. o. és Nagy Tibor 

VI. o. tanulók.
A kör nyilvánosan szerepelt: október 31-én, január 17-én a Bes- 

senyei-önképzőkör ünnepélyén, március 15-én, s több ízben a helybeli 
Katonaotthonban.



Jutalom- és segélyforrások,

a) Intézetünk alapítványai.
1. Özv. Augusztinyi Jánosáé sz. Hrabovszky Zzuzsánna-alapból 

(a negyediknél felsőbb osztályba járó két szegény jó tanuló részére) 
61 '59 61 59 koronát kapott: Kazár János VI., Geppel László V. oszt. 
tanuló.

2. Bajuszkör-alapból (érdemes tanuló részére) 9'73 koronát kapott: 
Deák Jenő 1. oszt. tanuló.

3. Özv. Barzó Jánosné sz. Juhász Terézia-alapból (alsó osztályba 
járó ev. jó tanuló részére) 17’26 koronát kapott: Túrosán András II. 
oszt. tanuló.

4. Barzó AÍ/M/y-emlékalapból (a IV. osztályt végzett szorgalmas 
és jóviseletü ipari vagy kereskedelmi pályára készülő tanuló részére) 
97’42 koronát kapott: Holik Pál IV. oszt. tanuló.

5. Bencs László nevére Nyíregyháza városa által tett alapból (hely
beli illetőségű gazdák gimnáziumi tanuló érdemes fiai részére) 100 ko
ronát kapott; Hulvej István V. oszt. tanuló.

6. Dr. Békési Ignác-alapból (szegénysorsu jó tanulók részére) 15 04 
koronát kapott: Pethő Bertalan I. oszt. tanuló.

7. Blau Pál-alapból (a IV. és VIII. osztályba járó egy-egy szegény, 
szorgalmas, jó előmeneteld izr. hitvallású tanuló részére) 100—100 ko
ronát kapott: Kovács László VIII., Halász Imre VI. oszt. tanuló.

8. Bleuer Sámuel és neje Wolf Jenny-alapból (szegénysorsu, jó 
előmenetelü tanuló részére) 48‘27 koronát kapott: Goldstein József II. 
oszt. tanuló.

9. Bleuer Mdr-emlékalapbói (szegény, szorgalmas, jóviseletü tanuló 
részére) 5070 koronát kapott: Hegyessy Béla Vili. oszt. tanuló.

10. Bodnár Gy«/ö-em!ékalapból (az V—VIII. osztályt végző, a 
számtanban és mértanban kiváló előmenetelt tanúsító tanuló részére) 
24-35 koronát kapott: Lörinczi Károly VIII. oszt. tanuló.

11. Burger Mihály-alapból (jó viseletű és előmenetelü, elsősorban 
árva tanuló részére) 24-34 koronát kapott: Deák Endre III. oszt. tanuló.
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12. Draskóczy—ZtenAró-alapnak az ifjúságot illető felerészéből (szor
galmas, szegény tanulók részére) 97 56—97 56 koronát kapott: Pröhle 
Sándor VI., Pröhle Vilmos VI. oszt. tanuló.

13. Glück Dávid-alapból (két jó tanuló részére) 24 35— 24 35 ko
ronát kapott: Paksy István V., Mayer Béla II. oszt. tanuló.

14. Groák Zsigmond-alapból (szorgalmas és jóviseletü szegény 
tanuló részére) 48 72 koronát kapott: Gönczi Sándor IV. oszt. tanuló.

15. Groska Jánosné sz. Petermann Mfr/ö-alapból (jó rajzolók 
részére) 30—30 K : Urszinyi Károly, S  vast is Géza VIII., 20—20 K : 
Barzó Endre VII., Münnich Lajos VI., 15— 15 K: Gönczi József, Márton 
László VIII., 10—10 K: Komoróczy Imre, Beck Kálmán VI., Salzberger 
Arnold V., Gömöry István I., 7 83 K : Kubacska Pál II. oszt. tanuló.

16. Haas .Mór-alapból (két harmadrészben két helybeli, elsősorban 
kereskedő vagy iparos szülőktől származott szorgalmas és jó magavi
seleté egyharmadrészben hasonló minősítésű, kizárólag izr. hitvallású 
tanuló részére) 80—80 koronát kapott : Füredi Gyula VIII , Weisz Jenő, 
VI., Czoch József V. oszt. tanuló.

17. Dr. Hajós Sándor-alapból (a legjobb gyorsíró tanuló rézzére 
a 9‘60 korona kamat nem volt kiadható, mert gyorsíró tanfolyamot ebben 
az évben nem szerveztünk.

18. Hudák Lö/os-alapból (helybeli, evangélikus érdemes tanuló 
részére) 1747 koronát kapott: Smiczer Béla IV. oszt. tanuló.

19. Jánóvszky Anníras-alapból (elsősorban tanárok, vagy tanítók 
fiai és rokonok, ilyenek hiányában a IV. osztály után ipari vagy keres
kedelmi pályára lépő tanulók részére) 48'70 koronát kapott: Popini 
Zoltán II. oszt: tanuló.

20. Özv. Jánóvszky Audrásné sz. Hankovszky Zsuzsánna-alapból 
(a Jánóvszky Andrásnál megkövetelt minősítésű tanuló részére) 48’70 
koronát kapott: Fazekas László II. oszt. tanuló.

21. Kollner Illésné sz. Jéger Rozália-alapból (két árva jó tanuló 
részére) 9'73 — 9'73 koronát kapott: Belánszky Barna II., Kovácsi István 
V. oszt. tanuló.

22. Kornstein Ignác-alapból (egy alsóbb és egy felsőbb osztályba 
járó jeles előmenetelő tanuló részére) 48’77—48 77 koronát kapott: 
Vavra János V., Dorn Frigyes III. oszt. tanuló.

23. Kossuth Lö/os-emlékalapítványból (magyar történelmi tárgyra hir
detett pályázat utján pályadíjul egy VIII. osztálybeli jeles szorgalmú és jó
viseletü tanuló részére) 100 koronát kapott Kiár József VIII. oszt., érdemes 
munkájáért jutalomdíjul 50 koronát Vietórisz Gyula VIII. oszt. tauuló.

24. Kovács László-alapból (tehetséges, szorgalmas, kiváló jellemű, 
egyenlő minősítés mellett elsősorban rokon tanuló részére) 9754 koronát 
kapott: Szitha István VII. oszt. tanuló.
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25. Özv. Kovács Mihály né-a\apbó\ (szorgalmas, jóviseletii, protes
táns, elsősorban ev. hitvallású tanuló részére) 9'74 koronát kapott: 
Hartos Béla I. oszt. tanuló.

26. Lákács Ödön nevére Szabolcsvármegye által tett alapítványból 
(felerészben magyar írásbeli dolgozataival kitűnő, felerészben a legjobb 
szavalónak bizonyult tanuló részére) 50 —50 koronát kapott: Vietórisz 
Gyula Vili.. Urszinyi Károly Vili. oszt. tanúló

27. Mandel Ábrahám és neje Czincz Rozália-alapból (szegénysorsu, 
jó tanuló, elsősorban a családhoz tartozó tanuló részére) 48 73 koronát 
kapott: Simkovic Sándor IV. oszt. taunló.

28. Mányik József és Meskó Dorottya-alapból (két kitűnő fiú nö
vendék, elsősorban rokon részére) 48’78—48‘78 koronát kapott: Nyerges 
Miklós VII., Kovácsi István V. oszt. tanuló.

29. Mészáros Ferenc-emlékalapból (a mennyiség- és természet- 
tudományokban kiváló tanuló részére) 21'81 koronát kapott; Nyerges 
Miklós VII. oszt. tanuló.

30. Nikelszky Andor-a\apbó\ (szorgalmas, jó erkölcsű, ev. tanuló 
részére) 12'18—1218 koronát kapott: Cseh András III., Holik Sámuel 
I., Krecsák János I., Magéra József I. oszt. tanuló.

31. Nikelszky Jenő-alapból (elsősorban tanári pályára készülő hely
beli ev. egyetemi hallgató részére) tanárjelölt hiányában 95‘90 koronát 
kapott: Nandrássy Elek III. éves hittanhallgató.

32. Nikelszky Lajos-alapból (elsősorban helybeli, ev. szorgalmas, 
jóviseletü tanuló részére) 4872 koronát kapott: Kirtyán Lajos IV. oszt. 
tanuló.

33. Oláh Mihályné sz. Horváth Ilona-alapból (szorgalmas jó tanuló 
részére) 1745 koronát kapott: Hartmann Mór II. oszt. tanuló.

34. Palitz Mihály-alapból (a négy alsó osztály valamelyikébe járó 
jó viseletű, szegény, a vallás- és erkölcstanban jó előmenetelt tanúsító 
tanuló részére) 50 koronát kapott: Styevó István III., 47'54 koronát: 
Benkö Imre IV oszt. tanuló.

35. Reguly Sámuel-alapból (felsőbb iskolákban kiváló, helybeli ev. 
tanulók részére) 106'48 koronát kapott Papp Ferenc II. éves hittan
hallgató.

36. Somogyi Dezső műegyetemi hallgató korában elhalt tartalékos 
tüzérhadnagy-alapból (helybeli születésű budapesti műegyetemi kitűnő 
hallgató részére) a kamat — megfelelő pályázó hiányában — nem volt 
kiadható.

37. Somogyi Dezső és Zsiska Julia-alapból (iskolakönyvekre hely
beli ev. szegény jó tanulók részére) 952—952 koronát kapott: Kirtyán 
Lajos IV., és Styevó István III. oszt. tanuló.
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38. Ifj. Somogyi Gyula-alapból helybeli, szorgalmas, jeles elő
menetelig jó magaviseletü, elsősorban ev. hitvallású tanuló részére) 
96'48 koronát kapott: Vietórisz Gyula Vili. oszt tanuló.

39. Stern /enó-alapból (felsőbb osztálybeli szorgalmas és jóvise- 
letü tanuló részére) 24-34 koronát kapott: Nagy Árpád V. oszt. tanuló.

40. Suták Antal és anyja Reguly Zsuzsánna-&\&ybó\ (szegény és 
jó ev. tanulók részére 12—20 évesig) 60’80 koronát kapott : Kubacska 
István III. éves tanitóképző-intézeti növendék.

41. Id. Szekeres János és neje Hrenkó /1/ma-alapból (a negyedik- _ 
nél felsőbb osztályba járó helybeli ev. tanulók részére) 58'49 koronát 
kapott: Szrnolár Sándor VII. oszt. tanuló.

42. Szopkó A//rá/-alapból (felsőbb osztályba járó, a természet- 
tudományokban jártas, szorgalmas és jóviseletü tanuló részére) 43‘71 
koronát kapott: Hoffmann Sándor.

43. Terényi (Tregjár) EraJ-einlékalapból (a Vili. osztályt végzett 
s a magyar irodalom és irodalomtörténet ismeretében kiváló tanuló 
részére) 19'46 koronát kapott: Schmelczer József VIII. oszt. tanuló.

44. Török Péter és neje Remenyik Paulina-alapból (szorgalmas, 
jó magaviseletü, évenkint felváltva ev. és ref. hitvallású, egyenlő minő
sítés mellett első sorban rokon tanuló részére) 48’73 koronát kapott: 
Szabó Zoltán V. oszt. ev. hitvallású tanuló.

45. Ulmer János-alapból (kizárólag alsóbb osztálybeli, első sorban 
ev. jó tanulók részére) 60 koronát kapott: Priscsák Gusztáv IV., 40 
koronát: Balogh Miklós III, 31'06 koronát: Túrosán András III. oszt. tan.

46. Zoltán József-alapból (szorgalmas, szegény tanuló részére) 
9'74 koronát kapott: Tóth László I. oszt. tanuló.

47. Zsiska Mihály és neje Gráf Erzsébet-alapból (két szorgalmas 
és jó magaviseletű, elsősorban ev. és szegény tanuló részére) 24'36— 
24 36 koronát kapott: Kubacska Gyula II., Kubacska Pál II. oszt. tanuló.

48. Zucker Henrik-alapból (szorgalmas és jó magaviseletű, első
sorban helybeli tanulók részére) 75-20 koronát kapott: Márton László 
VIII. oszt. tanuló. — Kiosztott összeg 322949 korona.

b) Külső ösztöndíjak.
1. A gróf Teleky-Róth Johanna-alapból 65 koronát kapott Vietó

risz Gyula VIII. oszt. tanuló.
2. Az Arad vármegye törvényhatósága által adományozott Bibics- 

féle alapítványból 420 koronát kapott: Krúdy László V. oszt. tanuló.
3. A Péchy Zsigmond-féle családi ösztöndíj-alapból 120 koronát 

kapott: Péchy Sándor IV. oszt. tanuló. — Összesen 605 korona.
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c) Adományok.
1. A Nyíregyházi Takarékpénztár-Egyesület 200 korona összegű 

adományából (egy városunk- és egy vármegyénkbeli szorgalmas, jó 
magaviseletü tanuló részére) 100—100 koronát kapott: Schmelczer Jó
zsef Vili. és Vietórisz József V. oszt. tanuló.

2. A helybeli Pártfogó-Egyesület 50 korona összegű adományából 
(szegény tanulók segélyezésére) 25—25 koronát kapott: Kovácsi István 
V. és Szabó Zoltán V. oszt. tanuló.

3. Özv. Básthy Barnáné úrnő 20 korona adományát (szegény
sorsú, jó tanuló részére) Túrosán András II. oszt. tanuló kapta meg.

4. Az ifjúsági Fillér-Egyletből (szorgalmas, jó magaviseletü, 
szegény tanulók részére) 30 koronát kapott: Porkoláb Károly VI. oszt, 
25 koronát: Palla Zoltán VI. oszt., 20—20 koronát: Weisz Ferenc Vili., 
Hudák József VI., Nagy Árpád V., Orsovszky Jenő V., Vavra János V., 
Bakos Jenő IV., Pereki Sándor IV., Moskovits Károly III., Bartha László
II. oszt., 15 koronát: Poór Sándor IV. oszt., 10—10 koronát: Paksy 
István V., Benkő Sándor I., Gyekis András I , Kendra István I , Tóth 
László I. oszt. tanuló. Összesen: 300 korona.

5. Ugyancsak a Fillér-Egyletből jutalomkönyveket kaptak kiváló 
szorgalmukért és előmenetelükért: Ébner Béla VII, Ébner Sándor VI., 
Kuzaila Péter VI., Szamuely György VI., Fest Zoltán V,. Róth Gyula 
V., Szopkó Ernő V., Szóbél Rezső V., Gáspár Zoltán IV., Kiár Mór 
Lajos IV., Mikecz János IV., Pelczer Kálmán IV., Szesztay Zoltán IV., 
Mikecz Tamás III., Nádasy Sándor III., Korányi András I I , Murányi 
István II., Reichmann Ernő II., Steinhausz Béla II., Kauzsay Tibor I., 
Salzmann Géza I., Török Gyula I. oszt. tanulók, összesen: 20097 ko
rona értékben. Kiosztott összeg: 770'97 korona.

d) Érettségi vizsgálatot tett ifjak emlékalapja.
A főgimnáziumi érettségi vizsgálatot tett ifjak emlékalapja az elmúlt 

tanévben a következő hozzájárulással gyarapodott:
Bertalan Kálmán 5 K, Berzsenyi Ferenc 5 K, Bristey Sándor 5 K, 

Bleuer Béla 5 K, Csengery Tibor 5 K, Csillag József 5 K, Engel Mik
lós 5 K, Erdődy Lajos 5 K, Fábry Ernő 4 K, Füredi Gyula 5 K, 
Gönczi József 5 K, Hegyessy Béla 5 K, Hók László 5 K, gróf Hoyos 
Sándor 5 K, Kiár József 5 K, Korányi Gyula 5 K, Kovách Győző 5 K, 
Kovács László 5 K, Liener Zoltán 5 K, Liszkay Béla 5 K, Lőrinczy 
Károly 5 K, Lőrinczy Miklós 5 K, Márton László 5 K, Nagy Lajos 4 K,
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Nagy László 3 K, Pataky István 5 K, Prok Gyula 3 K, Rosenstein 
Zsigmond 5 K, Schmelczer József 5 K, Simkovic Zsigmond 5 K, Svas- 
tits Géza 5 K, Takács Zoltán 3 K, Török László 5 K, Ursziny Károly 
5 K, gróf Vay László 20 K, Vietórisz Gyula 5 K, Weisz Ferenc 3 K. 
Összesen: 190 K.

Áthozott összeg az 1914. évi december hó 31-ről 2476'20 K
Az 1914—5. évi hozzájárulás összege........... 190'— K

Az alapítvány összege : 2666'20 K, 
mely összeg a Nyíregyházi Agrár-Takarékpénztár 3546. sz. betétkönyvén 
elhelyezve a főgimnáziumi pénztáros őrizete alatt áll.

e) Új alapítványok.
1. Moravszky Ferenc főgimnáziumi tanár két évvel ezelőtt tett 300 

koronás alapítványát 500 koronára egészítette ki. Az alapítvány rendel
tetése az, hogy évi kamatai a helybeli főgimnáziumi tanárok, esetleg 
tanítók gyermekeinek tankönyvek beszerzésére szolgáljanak.

2. A néhai Porubszky Pál emlékére tett alapítvány tőkéjét a tanár- 
testület a folyó évben 300 koronára egészítette ki. Alapítólevelet akkor 
készítünk, ha a tőke eléri a tervezett 500 korona összeget.

3. Hoffmann Mihály helybeli kereskedő cég annak emlékére, hogy 
a cég a folyó évben fennállásának 50-ik évfordulójához jutott el, keres
kedelmi pályára készülő főgimnáziumi tanulók részére 1000 koronás 
alapítványt tett.

A nemes cselekedet a tiszta öntudatban találja legszebb julalmát.
Az alapítványokról szóló alapító-leveleket jövő évi értesítőnkben 

fogjuk közölni.
*

Fogadják úgy az adományozók, mint az alapítók ez úton is az 
intézet hálás köszönetét!

f) Tandíjmentesség.
A kormányzó tanács a tandíjból elengedett:
60—60 koronát: Turcsán András II., Kovácsi István V. oszt.;
45 koronát: Szóbél Rezső V. oszt. ;
40—40 koronát: Styevó István III., Kirtyán Lajos IV., Bányai 

Károly V., Geppel László V., Hulvej István V., Paksy István V., Szabó 
Zoltán V. oszt.;
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30—30 koronát: Magéra József I., Tóth László I., Fazekas László
II. , Kubacska Gyula I I , Kubacska Pál II., Deák Endre III., Dorn Fri
gyes III., Nemes Béla III., Benkő Imre IV, Priscsák Gusztáv IV., 
Schmitzer Béla IV., Simkovic János IV., Czoch József V., Deutsch László
V. , Nagy Árpád V., Orsovszky Jenő V., Vavra János V., Délczegh Elek
VI. , Halász Imre IV., Hudák József VI., Kazár János VI., Kuzaila Péter 
VI., Palla Zoltán VI., Weisz Jenő VI., Kiss Miklós VII., Nyerges Mik
lós VII., Szmolár Sándor VII., Füredi Gyula VIII., Hegyessy Béla VIII, 
Kovács László VIII., Schmelczer József VIII.. oszt.;

20—20 koronát: Gyekis András I., Hartos Béla L, Holik Sá
muel I., Krecsák János I., Belánszky Barna II., Balogh Miklós III.t 
Csendes József III., Elek Gábor III., Moskovits Károly III., Országh 
Gábor III., Czesznák Sándor IV., Gönczi Sándor IV., Petrikovits László
IV., Szvitán Károly IV., Holik László V., Enyedy Zoltán VII., Szitha 
István VII.;

15—15 koronát: Farkas Károly I., Pethö Bertalan I., Petrikovits 
Gyula I., Bartha László II., Mayer Béla II., Palicz József I I , Fried
mann László III, Orsovszky György III., Bakos Jenő IV., Szamuely 
György VI., Deutsch Sándor VII., Friedmann Adolf VII. oszt. tanulóknak.

Az igazgató a gimnáziumi alapra fizetendő 2—2 koronát elen
gedte : Bányai Lajos, Magéra József, Máczay Béla, Petrikovits Gyula 
Prisztauka Vilmos, Tóth László, Vancsisin István I. oszt., Belánszky 
Barna, Fazekas László, Kovácsi Sándor, Kubacska Gyula, Kubacska 
Pál, Szikszay Zoltán, Turcsán András II., Alinási György, Balogh Mik
lós, Orsovszky György, Országh Gábor, Styevó István, Tiliscsák András
III. oszt., Bakos Jenő, Benkő Imre, Czesznák Sándor, Gönczi Sándor, 
Holik Fái, Kirtyán Lajos, Kreisler Ernő, Melich János, Petrikovits 
László, Schmitzer Béla, Szvitán Károly IV., Bányai Károly, Czoch József, 
Holik László, Kovácsi István, Nagy Árpád, Orsovszky Jenő, Paksy 
István, Szabó Zoltán, Szentiványi István V. oszt., Halász Imre, Palla 
Zoltán VI., Deutsch Sándor; Szmolár Sándor, Szolyvay István VII. oszt., 
Hegyessy Béla, Kovács László, Nandrássy Aurél VIII. oszt. tanulóknak.

Az egészségügyi 2—2 korona illetéket az igazgató elengedte az 
előbb felsorolt tanulókon kívül (Belánszky Barna II. oszt tanuló ki
vételével) Csendes József II., Lengyel Kálmán IV., Deutsch László, 
Hulvej István és Kardos Endre V. oszt tanulóknak.

Az 1 — 1 korona ifjúsági könyvtárdíj elengedtetett: Szikszay Zoltán 
Turcsán András II., Holik Pál, Melich János IV. oszt. tanulóknak.

Három tanár nyolc nyermekének elengedtetett 602 korona összegű 
iskolai befizetés.

Az elengedett díjak összege: 2701 •— korona.
7



Tápintézet.
A tápintézet a hadi állapot közepette is teljesítette áldásos hiva

tását. Ebben az évben 37 tanulót látott el ebéddel és vacsorával, kik 
közül kettő a polgári fiúiskola növendéke. Az év folyamán négyen 
kiléptek, az év végéig ellátott tanulók száma tehát 33

A teljes évi díj címén a tanulók fejenként 160 koronát fizettek, négy 
tanuló kivételével, akik az élelmezési költség fedezése címén havonként 
26-50 K-t fizettek.

Mivel az intézet minden tanuló élelmezéséért szeptember és 
október hónapokban havonként és fejenként 22 K, november óta 26‘50 
K-t fizetett, a tanulók túlnyomó részének élelmezési költségeihez az 
év folyamán 96—96 koronával járult a tápintézet pénztára.

Az évi díjból elengedésben részesültek: Nyerges Miklós VII. o. t. 
40 K, Dedinszky Ernő V. o. t. 40 K, Vavra János V. o. t. 40 K, 
Gönczi Sándor IV. o. t. 40 K, Molnár József IV. o. t. 40 K, Rumann 
Milos IV. o. t. 20 K, Simkovic Sándor IV. o. t. 80 K, Dorn Frigyes
III. o. t. 80 K. Az elengedett összeg: 380 K.

A tanulók ily nagyarányú támogatását az tette lehetővé, hogy az 
országos gyűjtést a múlt év julius havában sikeresen be lehetett fejezni. 
A helyi gyűjtésről azonban az őszi hónapok folyamán, a háború miatt, 
le kellett mondanunk. Azoknak a távolabb lakó tanügybarátoknak, akik 
becses adományaikkal a múlt nyáron is támogatták intézetünket, a 
jóindulatú támogatásért e helyütt mondunk hálás köszönetét.

A tápintézeti folyópénztárnak, a számvizsgáló-bizottság által is 
helyesnek talált, forgalmi kimutatása az 1914-ik polgári évről, követ
kezőképen alakult:

A) Bevétel.

a) Pénztári maradvány :
1. Áthozatal az 1913. évről ... ^ ______ 4~97 K___________ 497 K

b) Tőkék:
2. Tápintézeti alap kamatai 1913 év

junius 1-től, 1914 év junius 30-ig 366'48 K
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3. Pénzintézetektől kamatokban ...
„ tőkében ...

c) tanulóktól :
4. Az 1913/4 tanév 6 utolsó havában
5. Az 1914/5 tanév 4 első havában

d) Adományok:
6. Országos gyűjtésből az 1913/4.

tanév végén ..................................
7. Supplicatio-megváltásból: 1 egy

házmegye, 1 község ..................
8. Önkéntes adományokból : Sza-

bolcsvármegye 200 K, Nyíregyháza 
város 100 K, Evang. Egyház 50 K, 
Nyíregyházi Takarékpénztár 100 K, 
Szabolcsi Agrár-Takarékpénztár 
50 K, Nyíregyházi Kaszinó 40 K, 
Nyírvidéki Takarékpénztár 30 K, 
Nyíregyházi Köles. Segélyző Egylet 
30 K, Dombrádi Népbank 10 K. 
Összesen ..................................

A bevételek összesítése : .
a) Pénztári maradvány...........
b) Tőkék ..................................
c) Tanulóktól..........................
d) Adományok ..................

119815 K
16557-85 K

2962 — K 
1896 — K

1215 02 K 

29-53 K

610— K

4-97 K 
18122-48 K 
4858 — K 
1854-55 K 

24840 — K

18122-48 K 

4858 — K

1854-55 K

B) Kiadás.

a) Tanulók élelmezése :
1. Az 1913/4 tanév 6 utolsó havában 4279'— K
2. Az 1914/5 tanév 4 első havában 279P— K 7070"— K

b) Tőkésítés :
3. Pénzintézetekben elhelyezett összeg 4712-33 K 4712-33 K

c) Hadikölcsön-jegyzések:
4. 16000 K jegyzésre befizetett összeg 12896'— K 12896-— K

d) Vegyes kiadás:
5. Postai költség és vegyes ........... 101-54 K
6. 1 kilépett tanuló díjának vissza-

térítése ........................................... 42 — K 143-54 K
T
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A kiadások összesítése:
a) Élelmezés ..................
b) Tőkésítés ..................
c) Hadikölcsönre befizetés
d) Vegyes kiadás ..........

7070'— K 
4712-33 K 

12896 — K 
143-54 K 

24821-87 K

C) Egyenleg.

Összes bevétel ..................  24840’— K
Összes kiadás: ..........  24821 87 K
Pénztármaradvány..........  ..._____ 18'13 K

Vagyonmérleg 1914. december 31-ikén. 

Vagyon.
I. Betétkönyveken :

a) Tőke:
Nyíregyházi Takarékp. 15994.

számú betétkönyvecskén ... 5856-49 K
45303 számú betétkönyvecskén 10-69 K
Szabolcsi Agrár-Takarékpénz-

tár. 5500 sz. betétkönyvecsk. 3265 15 K
Szabolcsi Hitelbank 2941 sz.

betétkönyvecskén ........... 3161-86 K 1229419 K
b) Kamatok:

475-30+6-25+364 05-1-352-55 K 119815 K 119815 K
11. Hadikölcsön-részvények névértéke 16000"— K 16000 — K
III. Kilenc tanuló hátráléka ........... 2 6 7 - K 267 — K
IV. Készpénz, pénztári maradvány ... 1813 K 1813 K

Összesen ... 2977747 K 29777-47 K

Teher.

I. Hadikölcsön hátrálékos részletei 2734.— K
II. Tizenhárom tanuló januári befiz. 192-— K
III. Egyenleg, mint tiszta vagyon ... 26851 '47 K

29777 47 K 29777 47 K

A tápintézeti folyópénztár bevételei és kiadásai az 1915-ik pol
gári évben is általában az előző év keretei között mozogtak.
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Új tételként a hadikölcsön januárban esedékes részleteinek lefize
tése szerepel, valamint a májusi szelvények beváltása s a jutalék 
felvétele.

A bevételekhez a következő pénzintézetek járultak becses adomá
nyaikkal : Nyíregyházi Kölcsönös Segélyző Egylet 30 K, Szabolcsi 
Agrár-Takarékpénztár 50 K, Dombrádi Népbank 10 K, Nyíregyházi 
Takarékpénztár 100 K, Nyírvidéki Takarékpénztár 25 K.

A becses adományokért e helyütt is hálás köszönetét mondunk.
Másfelől azonban sajnálattal kell jelentenünk, hogy a jövő iskolai 

év — az élelmiszerek hihetetlen drágasága miatt — némi terhet ró a 
tápintézet jótéteményét élvező tanítványainkra is.

Ugyanis a nyári országos gyűjtés elmaradásával jelentékeny be
vételtől esik el a tápintézet pénztára. A veszteséget tehát tanítványaink
nak kell pótolniok.

A tápintézeti folyópénztár állapotának és a drágasági viszonyok
nak mindenoldalú mérlegelése alapján a főgimnázium kormányzó 
tanácsa elhatározta tehát, hogy az élelmezés évi díját 40 koronával» 
vagyis 160 K-ról 200 K-ra felemeli; ha azonban — amint remélnünk 
szabad — a jövő iskolai évben a piaci árak leszállanák, az esetben a 
tápintézeti díjak némi mérséklése is keresztülvihető lesz.

Kiváló szorgalmú és jómagaviseletü tanítványaink természetesen 
számíthatnak külön engedményekre.

Moravszky Ferenc,
tápintézeti felügyelő.



A tanulók neve, vallása, születési ideje
és illetősége.

I. OSZTÁLY.
Arday Lajos ref. 1903, Nyíregyháza.
Aszalós Sándor ref. 1903. Nyíregyháza.
Balaskó János r. kath. 1903. Nyíregyháza.
Balczár Lajos ism. ev. 1903. Nyíregyháza.

5 Barucha Pál r. kath. 1904. Nyíregyháza.
Bányai Lajos ev. 1903. Nyíregyháza.
Benkő Sándor ref. 1903. Nyíregyháza.
Czesznák Lajos ev. 1903. Nyíregyháza.
Dávid Imre ref. 1902. Nyíregyháza.

10 Deák Jenő ref. 1903. Nyíregyháza.
Debrődi János r. kath. 1903. Nyíregyháza.
Deutsch Márton izr. 1903. Nyíregyháza.
Dietz Ernő ev. 1904. Meszesketanya, Zemplén vármegye.
Domby Sándor ref. 1904. Nyíregyháza.

15 Dúsa Sándor ev. 1903. Nyíregyháza.
Eördögh Dezső ref. 1904. Nyíregyháza.
Farkas Imre izr. 1904. Nyíregyháza.
Farkas Károly ref. 1902. Gáva, Szabolcs vármegye.
Fekete Gyula r. kath. 1904. Nyíregyháza. Kilépett.

20 Feldheim Andor ism. izr. 1903. Nyíregyháza.
Fried Miklós izr. 1904. Nyíregyháza.
Gömöry István ev. 1904. Tiszabercel, Szabolcs vármegye.
Gönczi István ev. 1904. Nyíregyháza.
Grósz József izr. 1904. Apagy, Szabolcs vármegye. Kilépett.

25 Grün Lipót izr. 1902. Hajdűhadház, Hajdú vármegye.
Gyekis András ev. 1902. Nyíregyháza.
Halmi Győző r. kath. 1904. Nyíregyháza.
Hartman Sándor izr. 1904. Nyíregyháza.
Hartos Béla ev. 1902. Nyíregyháza.
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30 Henzsely Mihály ev. 1901. Nyíregyháza.
Hoffmann János r. kath. 1903. Nyíregyháza.
Holik Sámuel ev. 1903. Nyíregyháza.
Gróf Hoyos György r. kath. 1904. Nyíregyháza.
Hrancsák László g. kath. 1904. Nyíregyháza.

35 Huray Béla ev. 1903. Nyíregyháza.
Kauzsay Tibor r. kath. 1904. Nyíregyháza.
Kendra István r. kath. 1903. Nyíregyháza.
Klein Gyula izr. 1904. Nyíregyháza.
Klein László izr. 1905. Mezőkászony, Bereg vármegye.

40 Kohn József izr. 1905. Nyíregyháza.
Krecsák János ev. 1902. Gáva, Szabolcs vármegye.
Langer Miklós izr. 1904. Nyíregyháza.
Lefkovics Ervin izr. 1904. Nyíregyháza.
Liener Jenő izr. 1904. Nyíregyháza.

45 Magéra József ev. 1903. Nyíregyháza.
Magyar András ref. 1903. Nyíregyháza.
Máczai Béla ev. 1903. Nyíregyháza.
Mihalik István ev. 1904. Nyíregyháza.
Mikolay György ref. 1904. Nyírgyulaj, Szabolcs vármegye.

50 Motoska Béla ev. 1904. Nyíregyháza.
Noszágh András ev. 1903. Nyíregyháza.
Orbán Sándor ev. 1903. Nyíregyháza.
Osváld Győző r. kath. 1904. Borsi, Zemplén vármegye.
Pethő Bertalan ref. 1904. ör, Szabolcs vármegye.

55 Petrikovits Gyula ev. 1904. Nyíregyháza.
Princz László izr. 1904. Nyíregyháza.
Prisztauka Vilmos ev. 1904. Nyíregyháza. Meghalt.
Salzmann Géza ev. 1904. Nyíregyháza.
Schneck László izr. 1904. Nyíregyháza.

60 Schwartz Ernő izr. 1904. Nyíregyháza.
Schwartz Miklós ism. izr. 1902. Nyíregyháza.
Szametz László izr. 1903. Nyíregyháza.
Szilágyi Miklós g. kath. 1903. Oros, Szabolcs vármegye. Kimaradt. 
Szinetár Gyula izr. 1905. Nyíregyháza.

65 Tóth László ref. 1903. Nyíregyháza.
Török Gyula ref. 1903. Nyíregyháza.
Unterreiner Lóránd r. kath. 1904, Nyíregyháza. Kilépett.
Uray Béla ref. 1903. Ibrány, Szabolcsmegye.
Vancsisin István g. kath. 1901. Nyíregyháza.

70 Vincze Béla ref. 1904. Nyírpazony, Szabolcs vármegye.
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Weisz Imre izr. 1905. Nyíregyháza.
Weisz László izr. 1904. Nyíregyháza.
Zoltán Barna izr. 1904. Nyíregyháza.

Magántanulók:
Bakos Zoltán ref. 1902. Szakoly, Szabolcs vármegye.
Cserni Gizella r. kath. 1901. Nyíregyháza.
Geduly Erzsébet ev. 1904. Nyíregyháza.
Geduly Margit ev. 1905. Nyíregyháza.

5 Klein Lajos izr. 1904. Székely, Szabolcs megye.
Szabó E. Z. Klára ref. 1903. Nyíregyháza.
Szakolyi Miklós izr. 1904. Szakoly, Szabolcs vármegye.
Sztulyákovics Mihály g. kath. 1904. Sajópálfalva, Borsod vármegye. 

Nyilvános: 73. Magán: 8. Összesen 81.

II. OSZTÁLY.
Barth Ferenc r. kath. 1903. Nyíregyháza.
Bartha Béla ref. 1903. Nyírgyulaj, Szabolcs vm.
Bartha László ref. 1903. Nyíregyháza.
Barucha József r. kath. 1903. Nyíregyháza.

5 Batta Zoltán ref. 1903. Nyíregyháza.
Belánszky Barna ref. 1902. Nyíregyháza.
Debrődy István r. kath. 1902. Nyíregyháza.
Deutsch József izr. 1903. Nyíregyháza.
Déry István ev. 1902. Tiszaberczel, Szabolcs vm.

10 Fazekas László ev. 1903. Nyíregyháza.
Filep András ref. 1902. Nagyhalász, Szabolcs vm. 
Friedmann Zoltán izr. 1903. Nyíregyháza.
Goldstein József izr. 1903. Nyíregyháza.
Gömöry Frigyes ev. 1903. Tiszaberczel, Szabolcs vm.

15 Guttmann László izr. 1903, Nyíregyháza.
Hajtmánszky Lajos ev. 1903. Geszteréd, Szabolcs vm. 
Hartmann Mór izr. 1903. Nyíregyháza.
Hoffmann Béla ev. 1903. Nyíregyháza.
Jánószky Zoltán ev. 1903. Nyíregyháza.

20 Klein József izr. 1904. Nyírmada. Szabolcs vm. Kimaradt. 
Klein József izr. 1903. Nyíregyháza.
Klein Lajos izr. 1902. Nyíregyháza.
Klein László izr. 1903. Nyíregyháza.
Klementisz Károly ref. 1903. Demecser, Szabolcs vm.
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25 Kollonay Dániel ref. 1899. Pátroha, Szabolcs vm.
Kopper Ernő izr. 1903. Alsóbarczika, Borsod vm.
Korach Károly izr. 1903. Nyíregyháza 
Korányi András r. kath. 1903. Nyíregyháza.
Kovács Ferenc r. kath. 1901. Nyírmada, Szabolcs vm. Kimaradt. 

30 Kovácsy Sándor ev. 1902. Nyíregyháza.
Krska Gyula ev. 1903. Nyíregyháza.
Kubacska Gyula ev. 1902. Nyíregyháza.
Kubacska Pál ev. 1903. Nyíregyháza.
Kun Miklós izr. 1904. Nyíregyháza.

35 Kiismerik László r. kath. 1903. Nyíregyháza.
László Béla izr. 1903. Búj, Szabolcs vm.
Magyar Lajos r. kath 1903. Nyíregyháza.
Matyasovszky József g. kath. 1902. Nyíregyháza.
Mayer Béla r. kath. 1903. Nyíregyháza.

40 Mikolay József ref. 1902. Nyírgyulaj, Szabolcs vm.
Mikolay Pál ref. 1903. Nyírgyulaj, Szabolcs vm.
Murányi István r. kath. 1903. Nyíregyháza.
Nyíry Aladár ref. 1900. Nyíregyháza.
Nyíry László ref. 1900. Nyíregyháza.

45 Palicz József ev. 1903. Nyíregyháza.
Palicz Lajos ev. 1902. Nyíregyháza.
Pap Sándor ref. 1903. Nyíregyháza.
Pál Jenő r. kath. 1903. Nyíregyháza.
Páskó Lajos ev. 1903. Nyíregyháza.

50 Popini Zoltán ev. 1903. Nyíregyháza.
Preiser Zoltán izr. 1903. Nyíregyháza.
Reichmann Ernő izr. 1903. Nyíregyháza.
Schwartz László izr. 1903. Nyíregyháza.
Schwartz Sándor izr. 1902. Nyíregyháza.

55 Steinhausz Béla ev. 1903. Putnok, Gömör vm 
Szakolyi István izr. 1904. Nyíregyháza.
Szikszay Zoltán ref. 1900 Tuzsér, Szabolcs vm.
Szinetár Ernő izr. 1902. Nyíregyháza.
Szmolár Pál ev. 1902. Nyíregyháza.

60 Tót István r. kath 1902. Bashalma Szabolcs vm.
Thuróczy Árpád r. kath 1903. Nyíregyháza 
Turcsán András ev. 1900. Nyíregyháza.
Varga János ev. 1902 Nyíregyháza.
Vertse Dezső r. kath. 1904. Nyíregyháza 

65 Weisz Pál izr. 1903. Nyíregyháza.
Weisz Sándor izr. 1903. Nyíregyháza.
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Magántanulók:

Herceg Odescalchi Margit r kath. 1902. Tűzsér, Szabolcs vm. 
Vass Zoltán ref. 1903 Ör, Szabolcs vm.

Nyilvános: 66. Magán: 2. összesen: 68.

III. OSZTÁLY.

Almási Qyörgy g. kath. 1897. Bököny. Szabolcs vm. 
Balogh Miklós ref. 1901. Nyíregyháza.
Barzó Lajos ev. 1902. Nyíregyháza.
Benya László ev. 1902. Nyíregyháza.

5 Berkovits Ernő izr. 1901. Nyíregyháza.
Buday Qyörgy ref. 1901. Budapest.
Christián Béla r. kath, 1902, Nyíregyháza.
Cseh András ev. 1899. Nyíregyháza.
Csendes József ref. 1900, Qáva. Szabolcs vm.

10 Darvas Zoltán izr. 1902. Kótaj. Szabolcs vm.
Deák Endre ref. 1901 Nyíregyháza.
Dorn Frigyes ev. 1901, Székelyhid. Bihar vm.
Ecsedy István ref. 1901. Nyíregyháza.
Elek Gábor ref. 1902. Nyíregyháza.

15 Fekete István r. kath. 1902. Nyíregyháza.
Eischbein Miksa izr. 1902, Szerencs. Zemplén vm. 
Fleiner Rezső izr. 1902. Nyíregyháza.
Friedmann László izr. 1902. Nyíregyháza.
Eormágyi Dénes r. kath. 1902. Szobránc. Ung vm.

20 Qabulya László ev. 1901. Nyíregyháza.
Gál Gyula r. kath. 1901. Nyíregyháza.
Grünberger József izr. 1902. Bátyú. Ung vm. 
Gyurcsány Géza ev. 1902. Nyíregyháza.
Hetey László ref. 1900. Gelse. Szabolcs vm.

25 Jakab Endre ref. 1900. Nyíregyháza.
Kelemen Pál r. kath. 1902. Nyíregyháza.
Klein Bertalan izr. 1902. Nyírlugos. Szabolcs vm. 
Komoróczy Tibor ref. 1902. Nyírhodász. Szabolcs vm. 
Lukács Ferenc izr. 1902. Nyíregyháza.

30 Mihalik József ev. 1902. Nyíregyháza.
Mikecz Tamás ref 1902. Nyíregyháza.
Moskovits Károly izr. 1903. Nyíregyháza.
Nagy Imre ref. 1902. Nyíregyháza.
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Nádosy Sándor ev, 1902. Nyíregyháza.
35 Nemes Béla ref. 1902. Nyíregyháza.

Orsovszky György r. kath. 1901. Nyíregyháza.
Ország Gábor ev. 1902. Nyíregyháza.
Palitz Pál ev. 1902. Nyíregyháza.
Peiszerle István ev. 1902. Monok. Zemplén vm.

40 Pereki Sándor reí. 1900. Székelyhid. Bihar vm.
Péli Sándor ref. 1901. Nyíregyháza.
Pika Zoltán ref. 1902. Nyírpazony. Szabolcs vm.
Piróth Endre ref. 1902. Ujfehértó. Szabolcs vm.
Pröhle Henrik ev. 1901. Nyíregyháza.

45 Schneck Miklós izr. 1902. Nyíregyháza.
Statkievitz József ev, 1901. Nyíregyháza.
Styevó József ev. 1899. Nyíregyháza.
Szabó László ref. 1902. Nyíregyháza.
Szakolczay Lajos r. kath. 1902. Nyíregyháza.

50 Szokol mihály ev. 1900. Nyíregyháza.
Tiliscsák András g. kath. 1900. Nyírpazony. Szabolcs vm. 
Tóth Pál r. kath. 1902. Nyíregyháza.
Vékey Jenő ref. 1901. Mátészalka. Szatmár vm. 
Weinberger József izr. 1902. Nyíregyháza.

55 Weisz Ferenc izr. 1902. Nyíregyháza.
Weiszkron János izr. 1902. Nyíregyháza

Magántanulók:
Dohnál Olga r. kath. 1903. Nyíregyháza.
Dorner László r. kath. 1900. Rakamaz. Szabolcs vm. 
Ébner Irén r. kath. 1902. Nyíregyháza.
Groák István r. kath. 1903. Nyíregyháza.

5 Kán Ferike izr. 1902. Ny.regyháza.
Rosenblüh Erzsébet izr. 1902. Nyíregyháza.
Vertse Márta r. kath. 1901. Nyíregyháza.

Nyilvános: 56. Magán: 7. összesen: 63.

IV. OSZTÁLY.

Arday János ref. 1900. Nyíregyháza. 
Bakos Jenő ref. 1901. Nyíregyháza. 
Bakos Kálmán ref. 1900. Nyíregyháza. 
Barczikay Tibor ref. 1900. Nyíregyháza.
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5 Bányász Béla r. kath. 1901. Nyíregyháza.
Beck Jenő ev. 1901. Szerencs. Zemplén vm.
Benkő Imre reí. 1900. Nyíregyháza.
Berzsenyi Miklós ref. 1899. Nyíregyháza.
Békefi István izr. 1901. Budapest.

10 Bütykös Károly ism. ref. 1898. Demecser. Szabolcs vm. 
Csengery Géza ev. 1901. Nyíregyháza.
Czesznák Sándor ev. 1900. Nyíregyháza.
Czigány János ref, 1901. Nyíregyháza.
Deutsch Imre izr. 1900. Nyíregyháza.

15. Drucker Péter izr. 1901. Nyíregyháza.
Eördögh László ref. 1901. Nyíregyháza.
Faragó András ref. 1899. Nyíregyháza.
Fekete Gábor r. kath. 1900. Nyíregyháza.
Fischer László izr. 1899. Nyíregyháza.

20 Freud Sándor izr. 1901. Prügy. Szabolcs vm.
Gál József ev. 1900. Nyíregyháza.
Gáspár Zoltán ref 1901. Nyíregyháza.
Gönczi Sándor ref. 1899. Vasmegyer. Szabolcs vm. 
Hajdúk András ev. 1898. Bátyok. Abauj-Torna vm.

25 Hermann Gyula r. kath. 1901. Nyíregyháza.
Holik Pál ev. 1900. Nyíregyháza.
Hunyady Sándor ref, 1901. Nyíregyháza.
Jakobovics Miklós izr. 1900. Nyíregyháza.
Kéry Gyűl r. kath. 1901. Nyüegyháza.

30 Kirtyán Lajos ev. 1900. Nyíregyháza.
Kiár Mór Lajos izr. 1901. Nyíregyháza.
Kosztik Mihály r. kath. 1899. Napkor. Szabolcs vm. 
Kovács István izr. 1901. Nyíregyháza.
Kraemer Zoltán izr. 1902. Varannó. Zemplén vm.

35 Kreisler Ernő izr. 1901. Nyíregyháza.
Kricsfalussy Jenő g. kath. 1901. Nyíregyháza.
László Bertalan izr. 1902. Búj. Szabolcs vm.
Lehoczky László ev. 1901. Ujfehértó. Szabolcs vm. 
Lengyel Kálmán ref. 1900. Mád. Zemplén vm.

40 Leövey Zoltán ref. 1901. Nyíregyháza.
Lipschitz János izr. 1901. Ven cselló. Szabolcs vm. 
Liptay György r. kath. 1902. Nyíregyháza.
Lupcsu István r. kath. 1901. Nyíregyháza.
Mayer László r. kath. 1901. Nyíregyháza.
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45 Melich János ev. 1899. Nyíregyháza.
Mikecz János ref. 1901. Nyíregyháza.
Milotay László reí. 1901. Nyíregyháza.
Molnár József ref. 1900. Vaja. Szabolcs vm.
Nagy Károly ref. 1901. Nyíregyháza.

50 Nagy Zoltán ref. 1900. Nyíregyháza.
Nádassy Dénes ev. 1901. Nyíregyháza.
Orosz Kálmán ref. 1898. Demecser. Szabolcs vm.
Pataki Oktavián g. kath. 1899. Nyíregyháza.
Peiszerle Géza ev. 1901. Krasznahorkaváralja. Gömör vm.

55 Pelczer Kálmán ev. 1901. Nyíregyháza.
Petrikovics László ev. 1901. Nyíregyháza.
Poór Sándor ref. 1898. Nyírtét. Szabolcs vm.
Priscsák Gusztáv ev. 1899. Merény, Szepes vm.
Rumann Milos ev. 1898. Kokava. Liptó vm.

60 Rück Lajos ev. 1900. Székelyhid. Bihar vm.
Schmitzer Béla ev. 1901. Nyíregyháza.
Simkovic Sándor ev. 1901. Hybbe. Liptó vm.
Simonyi István r. kath. 1900. Nyíregyháza.
Sole Miklós izr. 1901. Nyíregyháza.

65 Szabó Endre ref 1900. Nyíregyháza.
Szabó István ref. 1901. Nyíregyháza.
Szesztay Zoltán ref. 1901. Nyíregyháza.
Szikszay Sándor ref. 1901. Nyíregyháza.
Szilágyi András ev. 1899. Nyíregyháza.

70 Szvitán Károly ev. 1900. Kevevára Temes vm.
Vass Imre ref. 1901 Vasmegyer. Szabolcs vm.
Vattamán András ev. 1901. Nyíregyháza.
Várallyay István r. kath. 1901. Nyíregyháza.
Vida Pál ref. 1898. Nyirgyulaj. Szabolcs vm.

Magántanulók:
Kovássy Kornélia ref. 1902. Perecseny. Ung vm.
Kovássy Ödön ref. 1900. Perecseny. Ung vm.
Kovássy Zsolt ref 1901. Perecseny. Ung vm.
Herceg Odescalchi Miklós r kath. 1902. Tuzsér. Szabolcs vm. 

5 Popini Erzsébet ev. 1902. Nyíregyháza.
Popini Margit ev. 1900. Nyíregyháza.

Nyilvános : 74. Magán : 6. Összesen : 80.
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V. OSZTÁLY.

Barek István r. kath. 1900. Nyírlugos, Szabolcs vm. 
Barzó István ev. 1901. Nyíregyháza.
Barzó Pál ev. 1900. Nyíregyháza.
Bányai Károly ev. 1899. Nyíregyháza.

5 Bodnár István r. kath. 1898. Nyíregyháza. Kilépett. 
Bogara László g. kath. 1899. Nyíregyháza.
Czoch József ref. 1899. Nyíregyháza.
Dankó István ref. 1900 Nyíregyháza.
Dedinszky Ernő ev. 1900. Dombrád, Szabolcs vm.

10 Deutsch László izr. 1900. Nyíregyháza.
Eberhardt András r. kath. 1897. Napkor, Szabolcs vm. 
Eerenczy Nándor ev 1900. Nyíregyháza.
Fest Zoltán ev. 1899. Nyíregyháza.
Qál Gyula izr. 1900. Napkor, Szabolcs vm.

15 Geiger Sándor izr. 1900. Szolyva, Bereg vm.
Geppel László r. kath. 1901. Nyíregyháza.
Guttmann Béla izr. 1900. Nyíregyháza.
Guttmann Sándor izr. 1900. Nyíregyháza.
Hartmann Jenő izr. 1900. Nyíregyháza.

20 Hercz Ede izr. 1901. Nyíregyháza.
Holik László ev. 1899. Nyíregyháza.
Hulvej András ev. 1899. Kótaj, Szabolcs vm.
Ignácz Nesztor g. kath. 1899. Balsa, Szabolcs vm 
Jakó Pál, ref. 1900. Nyíregyháza.

25 Kardos Endre ref. 1900. Nyíregyháza.
Kádár László ref. 1899. Nyirbakta, Szabolcs vm. 
Kemény György izr. 1901 Nyíregyháza.
Klein Elemér izr. 1900. Mezőkaszony, Bereg vm. 
Kovách Dénes ref. 1901. Nyíregyháza 

30 Kovácsi István ev. 1900 Nyíregyháza.
Lieber Adolf izr. 1901. Nyíregyháza.
Lövey Albert ref. 1897. Nyíregyháza.
Móricz Tibor ref. 1901. Kolozsvár.
Nagy András ev. 1898 Nyíregyháza 

35 Nagy Árpád izr. 1900. Nyíregyháza.
Oltványi Zoltán ev 1900. Nyíregyháza.
Orsovszky Jenő r. kath. 1899. Nyíregyháza.
Paksy István ref 1900. Nyíregyháza.
Péchy Sándor ref. 1900 Nyíregyháza.
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40 Pők Imre ref. 1898. Budapest. Kilépett.
Preiser Ernő izr. 1900. Nyíregyháza.
Keiner Péter izr. 1899. Prügy. Szabolcs vm. Kilépett. 
Róth Gyula izr. 1900 Nyírbátor, Szabolcs vm.
Róth Ignác izr. 1900. Nyíregyháza,

45 Róthfuchs János ev. 1899. Tokaj, Zemplén vm. 
Ruttkay Miklós g kath. 1900. Nyíregyháza.
Salzberger Arnold izr. 1900 Turjaremete, Ung vm 
Salzberger Dávid izr. 1898. Turjaremete Ung vm 
Sághy Lajos ref. 1900. Dunavecse, Pest vm.

50 Schönfeld József izr 1899 Nyíregyháza.
Schwartz András izr. 1900. Oros, Szabolcs vm.
Stark András izr. 1900. Nyíregyháza.
Sternberg László izr. 1899. Hajdúszoboszló Hajdú vm. 
Szabó László r. kath. 1900. Nyíregyháza 

55 Szabó Zoltán ev. 1899. Nyíregyháza.
Szentiványi István ev. 1899. Nyíregyháza.
Szopkó Ernő ev. 1900. Nyíregyháza.
Szóbél Rezső izr. 1900. Nyíregyháza
Uray György ref. 1899. Ibrány, Szabolcs vm.

60 Vavra János ev. 1900. Jaszenova, Árva vm 
Várallyay Gyula r. kath. 1899. Nyíregyháza 
Vietórisz József ev. 1900. Nyíregyháza.
Vrábely György g. kath 1900. Nyíregyháza. 
Wohlmann Ferenc r. kath. 1901. Nyíregyháza.

Magántanulók:
Fábry Árpád ev. 1897. Nyíregyháza.
Glück Berta izr. 1900 Nyíregyháza.
Hajós Erzsébet izr. 1900. Nyíregyháza.
Gróf Ho os Mária r. kath. 1900. Nyíregyháza 

5 Kálnay Anna ev. 1898. Nyíregyháza.
Sipos Berta ref. 1900. Nyíregyháza.
Velenczey László r. kath 1900. Nyíregyháza.

Nyilvános: 64. Magán: 7. Összesen: 71.

VI. OSZTÁLY.

Bakó Géza ref. 1899. Túzsér, Szabolcs vm. 
Balázs János izr. 1900. Szinyér, Zemplén vm. 
Barzó Mihály ev. 1899. Nyíregyháza.
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Beck Kálmán ev. 1898. Szerencs, Zemplén vm.
5 Bleuer Bertalan izr. 1899. Nyíregyháza.

Borsy Sándor ref. 1899. Nyíregyháza.
Burger András g. kath 1899. Nyíregyháza 
Burger Sándor izr. 1899. Nyíregyháza.
Délczegh Elek ref. 1897. Kemecse, Szabolcs vm.

10 Ebner Sándor r. kath. 1899. Nyíregyháza.
Eördögh Zoltán ism. ref. 1898. Nyíregyháza.
Fekete József r. kath. 1898. Nyíregyháza.
Fekete László r. kath. 1898. Nyíregyháza.
Fenyvesi Miklós izr. 1899 Nyíregyháza.

15 Fleiner Miklós izr. 1899. Nyíregyháza.
Fogoly Mihály izr. 1899. Nyíregyháza.
Qömöry Sándor r. kath 1899 Nyíregyháza Kilépett. 
Qroák László r. kath. 1899. Nyíregyháza 
Hajdú Aladár izr. 1899. Ajak, Szabolcs vm.

20 Halász Imre izr. 1900. Nyíregyháza.
Hartstein László ism. izr. 1899. Nyíregyháza 
Hauer Emil ref. 1899. N iregyháza.
Hudák József ev. 1898 Nyíregyháza 
Kazár János ev. 1897. Nyáregyháza 

25 Kazimir István r. kath. 1897. Nyáregyháza.
Kéry Gyula ref. 1899. Gégény, Szabolcs vm.
Kiár Elek izr. 1899. Nyíregyháza.
Klein Ármin izr. 1898. Gáva, Szabolcs vm. 
Komoróczy Imre ref. 1899. Őr, Szabolcs vm.

30 Kuzaila Péter g. kath. 1899. Nyíregyháza 
Márföldi József ev. 1899. Nyáregyháza.
Mikecz Miklós ref. 1899. Nyáregyháza.
Molnár Dezső ref 1898. Vaja, Szabolcs vm 
Münnich Lajos ev. 1897. Ujfehértó, Szabolcs vm 

35 Nagv Tibor izr 1900. Mezőkaszony, Bereg vm.
Orbán Ferenc ev. 1899. Nyáregyháza 
Palla Zoltán r. kath. 1898. Nyáregyháza.
Pataky Dénes r. kath. 1897. Nyáregyháza.
Porkoláb Károly ref. 1898. Nyáregyháza.

40 Prok László ev. 1899. Nyáregyháza.
Pröhle Sándor ev. 1900. Nyáregyháza.
Pröhle Vilmos ev. 1900 Nyíregyháza
Radványi István ref. 1899. Nyírbátor, Szabolcs vm.
Reichmann Béla izr. 1900. Nyáregyháza.
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45 Ruttkay István ism. g. kath. 1899. Charleroi, Amerika. 
Rück Gyula ev. 1898. Riskágya, Bihar vm.
Szakolczay Endre r. kath. 1899. Nyíregyháza.
Szakolyi Zoltán izr. 1899. Nyirpazony, Szabolcs vm. 
Szamuely György izr. 1899. Nyíregyháza.

50 Tahy Jenő r. kath. 1900. Czegléd, Pest vm.
Tatár István ref. 1899. Ramocsaháza, Szabolcs vm. 
Tornay Lajos ref. 1899. Nyíregyháza.
Vajda László ref. 1896. Nyirgyulaj, Szabolcs vm.
Vitéz Gyula ref. 1899. Nyíregyháza.

55 Vojtovits Bertalan r. kath. 1898. Nyíregyháza.
Weisz Jenő izr. 1898. Nyíregyháza.
Wirtschafter Zoltán izr. 1899. Nyíregyháza.

Magántanulók:
Buda György r. kath. 1899. Nyíregyháza.
Grünbaum Izor izr. 1899. Mátészalka, Szatmár vm. 
Ratz Mór izr 1897. Nyírbátor, Szabolcs vm.
Szabó Irén ev. 1898. Nyíregyháza.

5 Szász Ilona izr. 1899. Tokaj, Zemplén vm.
Nyilvános: 57. Magán: 5. Összesen 62.

VII. OSZTÁLY.

Baracsy István ref. 1897. Nyírbátor. Szabolcs vm. 
Barzó Endre ev. 1898. Nyíregyháza.
Bér Sándor izr. 1897. Ibrány. Szabolcs vm.
Bodó Béla r. kath. 1898, Nyíregyháza.

5 Borsy Zoltán ref. 1897. Nyíregyháza.
Christián Ferenc r. kath. 1898. Nyíregyháza. 
Czerovszky Zoltán ev. 1898. Nyíregyháza.
Czövek Zsigmond ref. 1898, Ör. Szabolcs vm. 
Deutsch Miklós izr. 1898. Nyíregyháza.

10 Deutsch Sándor izr. 1896. Nyírbátor. Szabolcs vm. 
Ebner Béla r. kath. 1898. Nyíregyháza.
Enyedy Zoltán ref. 1899. Nyíregyháza.
Fabula András ev. 1896. Nyíregyháza 
Fleiner László izr. 1897. Nyíregyháza.

15 Friedmann Adolf izr. 1895. Ibrány. Szabolcs vm. 
Glück Béla izr. 1897. Demecser. Szabolcs vm.

8
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Hercz József izr. 1897. Nyíregyháza. Kilépett.
Hetey Dániel ref. 1895. Nyirgelse, Szabolcs vm Kimaradt. 
Hodosi Béla ref. 1896. Nyíregyháza.

20 Hoffmann Sándor r. kath. 1898. Nyíregyháza.
Kiss Miklós ref. 1897. Nyíregyháza.
Klein János izr. 1898. Nyíregyháza.
Kraemer Dezső izr. 1899. Varannó. Zemplén vm.
Krúdy László r. kath. 1897. Nyíregyháza.

25 Labay Károly r. kath. 1898. Nyíregyháza.
Leövey Péter ref. 1898. Nyíregyháza.
Liszkay Dezső ref. 1898. Nyíregyháza.
Nyerges Miklós ref. 1897. Kemecse. Szabolcs vm.
Örvös János izr. 1898. Nyíregyháza.

30 Papp Gyula ev. 1896. Nyíregyháza.
Polatsek László izr. 1899. Kemecse. Szabolcs vm.
Princz József izr. 1898. Nyíregyháza.
Radványi Károly ref. 1897. Nyírbátor. Szabolcs vm. 
Strasser Lajos izr. 1898. Tokaj. Zemplén vm.

35 Szakoly i András izr. 1898. Nyirpazony. Szabolcs vm. 
Szitha István ref. 1898. Nyíregyháza.
Szmolár Sándor ev. 1898. Nyíregyháza.
Szolyvay Endre g. kath. 1895. Bököny. Szabolcs vm. 
Szolyvay István g. kath. 1898. Bököny. Szabolcs vm.

40 Szomjas Gusztáv ref. 1898. Kisfástanya. Szabolcs vm. 
Szűcs Ferenc ref. 1895. Vasmegyer. Szabolcs vm.
Török Zoltán ref. 1898. Nyíregyháza.
Vargha Antal ref. 1895. Ibrány, Szabolcs vm.
Vizely Sándor ref. 1898. Nyíregyháza.

Magántanulók :
Qaray Etelka r. kath. 1897. Nyíregyháza.
Prőhle Ingeborg ev. 1898. Nyíregyháza.
Rosenthal Mária izr. 1899. Nyíregyháza.
Velenezey' Jolán ev. 1898. Nyíregyháza.

Ny ilvános: 44. Magán : 4. Összesen : 48.

Vili. OSZTÁLY.

Berkovits László izr. 1897. Nyíregyháza.
Bertalan Kálmán ev. 1897. Nyíregyháza.
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Berzsenyi Ferenc ref. 1896. Nyirmada, Szabolcs vm.
Bistey Sándor r. kath. 1895. Nagyfástanya, Szabolcs vm.

5 Bleuer Béla izr. 1898. Nyíregyháza.
Bütykös Béla ref. 1895. Pátroha Szabolcs vm 
Csengery Tibor ev. 1897. Nyíregyháza.
Csillag József izr. 1894 Kék, Szabolcs vm.
Engel Miklós izr. 1897. Nagymihály, Zemplén vm.

10 Erdődy Lajos ref. 1897. N iregyháza.
Fábry Ernő r. kath. 1898 Rakamaz, Szabolcs vm 
Freud József izr. 1896 Prügy, Szabolcs vm.
Füredi Qyula izr. 1897 Nyireg\háza.
Gönczi József r. kath 1897 Nyíregyháza.

15 Hegyessv Béla r. kath. 1897. Nyíregyháza 
Hók László ev. 1897. Nyíregyháza.
Góf Hoyos Sándor r. kath 1897. Nyíregyháza.
Kalz Ignác izr. 1895. Napkor, Szabolcs vm 
Kiár József izr. 1898. Nyíregyháza.

20 Kohn József izr. 1894. Nyíregyháza.
Korányi Gyula r. kath 1897 Nyíregyháza.
Kovách Győző ref 1896. Nyíregyháza 
Kovács Árpád ev 1897. Nagyvárad, Bihar vm 
Kovács László izr. 1897. Nyíregyháza.

25 Krasznay László r kath 1897 Nyíregyháza.
Liener Zoltán izr. 1897. Nyíregyháza 
Liszkay Béla ref 1894. Nyíregyháza.
Lőrinczi Károly izr. 1898. Nyírbátor, Szabolcs vm.
Lőrinczi Miklós izr. 1898. Nyírbátor, Szabolcs vm.

30 Márton László ref. 1897. Nyíregyháza.
Nagy Lajos ref 1894. Kemecse. Szabolcs vm 
Nagy László ev. 1894. Nyíregyháza 
Nandrássy Aurél ev. 1896 Nyíregyháza.
Pataky István r. kath. 1896. Nyíregyháza 

35 Prok Gyula ev. 1897. Nyíregyháza.
Rosenstein Zsigmond izr. 1897. Nyíregyháza 
Schmelczer József r. kath 1897. Rakamaz, Szabolcs vm 
Sereghy Andor g kath. 1896. Nyíregyháza.
Simkovic Zsigmond ev. 1896. Hybbe, Liptó vm.

40 Stang István r. kath 1896. Berkesz, Szabolcs vm.
Svastits Géza r. kath 1896. Nyíregyháza.
Szentpétery Imre ref. 1894. Vasmegyer, Szabolcs vm Kimaradt. 
Szuchy László g. kath. 1897. Drugetháza, Ung vm.

8 *
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Takács Zoltán r. k. 1897, Nyírbátor, Szabolcs vm,
45 Török László ref. 1897. Nyíregyháza.

Ursziny Károly ev. 1896. Nyíregyháza.
Vietórisz Gyula ev. 1897. Nyíregyháza.
Weisz Ferenc izr. 1897. Nyírbátor, Szabolcs vm.

Magántanulók :
Bodor Lajos ref. 1895. Gégény, Szabolcs vm.
Eszenyi Jenőné Halasi Margit izr. 1895. Kisvárda, Szabolcs vm. 
Fekete István r. kath. 1886. Nyíregyháza.
Kramer Margit izr. 1894. Nyíregyháza.

5 Pröhle Vilma ev. 1897. Nyíregyháza.
Gróf Vay László ref. 1897. Berkesz, Szabolcs vm.
Gróf Vay Mária r. kath. 1896. Berkesz, Szabolcs vm.

Nyilvános : 48 Magán : 7. összesen : 55.



A tanulók statisztikája.
1. A tanulók számának alakulása az iskolai év folyamán.

So
rs

zá
m

 
!

a) N yilvános tanu lók
Ő sz t á 1 y

Ö
ss

ze
se

n

ZZ > > > > >

1 Fölvétetett 73 66 56 74 64 57 44 48 482
2 i magántanuló lett 1 1 — —— — 1 1 4
3 Az iskolai 1 önként kimaradt 3 1 —— 3 1 3 — 11
4 ) tanács folytán távozott — — — — — — —— —
5 év folyamán kizáratott — — —— — — — — —
6 meghalt 1 —— — —— — — 1
7 Az osztályvizsgálatról elmaradt - - - — — 1— 1 2
8 Osztályvizsgálatot tett 68 64 56 74 61 55 40 46 464

b) H ag án tanu lók
9 r, . , ) fiÚ 4 1 2 3 2 3 1 4 20

10 Fölvétetett J ,eá 4 1 5 3 5 2 4 3 27
11 ) fi ű 1 1 2 3 2 3 1 3 16
12 Osztályvizsgálatot tett j ]eány 4 1 5 3 4 2 4 4 27

2. A nyilvános tanulók megbetegedései; megrovások száma.
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3. Az osztályvizsgálatot tett nyilvános és magántanulók 
megoszlása kor szerint.

1 1905-ben 5 _ _ _ _ _ 5
2 1904-ben 32 3 — — — — — — 35
3 1903-ban 26 42 3 — — — — — 71
4 Az osztály- 1902-ben 7 16 36 6 8 — — — 65
5 1901-ben 3 — 14 39 — — — — 64
6 vizsgálatot 1900-ban — 5 7 20 36 7 — _ _ _ 75
7
8 tett nyilvános

1899-ben
1898-ban szüle- — — 2 9

6
16
3

31
14

4
24 5

62
52

9 1897-ben tett
— — 1 — 3 6 10 26 46

10 és magán- 1896-ban — — — — — 1 4 — 15
1 1 1895-ben — — — 1 1 3 — 9
12 tanulók közül 1894-ben — 7 7
13 1893-ban — — — — — — — 4 —

14 1892-ben — — — — — — 10 —

15 1891-ben. vagy 
még korábban __ _ 1 1

4. Az osztályvizsgálatot tett nyilvános és magántanulók meg
oszlása honosság és szülőik (gondviselőik) lakóhelye szerint.

So
rs

zá
m O s z t á l y

Ö
ss

ze
se

n

= > > > > VI
II.

1 Magyarországi | 73 66 63 79 67 60 45 53 506
2 Horváth-Szlavonorsz.t illetőségű volt — — — — — — — — —

3 Külföldi 1 — — — 1 — — — — 1
4 A tanulók szülői-) Nyíregyháza 61 47 45 52 47 40 28 31 351
5 nek (gondviselői-.' Szabolcsv. m. község 8 16 10 13 11 12 14 18 102
6 nek) lakóhelye ) Más törvényhatóság 4 3 8 15 9 8 3 4 54
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5 Az osztályvizsgálatot tett nyilvános és magántanulók meg
oszlása szülőik, vagy törvényes gondviselőik foglalkozása szerint.

G'C0 A szülők vagy gondviselők Ő sz t á 1 y CO)V5O)e/5VmO'S)
foglalkozása

— d > > > > >
NV)

o

1 Nagybirtokos és nagybérlő........................... _ 2 3 1 5 9 2 5 27
2 Középbirtokos és középbérlő ................... 3 10 — 5 5 6 3 32
3 Kisbirtokos és kisbérlő ........................... 4 — 8 8 2; 1 4 2 29
4 Kisbirtokos napszámos ........................... — —— — — — — — —
5
6

Egyéb ősterm elő..........................................
Gazdasági tisztviselő ................................... 1

—
2 3 2._ — 1

3
1

11
7 Egyéb gazdasági segédszemély................... — — — — — — — — —8 Eöldmivelési munkás, napszámos ........... 1— — 1 — — — — 2
9 Nagyiparos, bányanagyvállalkozó ........... —— — 1 1 — — 2

10 Kisiparos, bányakisvállalkozó ................... 16 11 13 9 13 7 5 7 81
11 Ipari vagy bányászati tisztviselő ........... 2 —— 1 — — —- — 3
12 Egyéb ipari vagy bányászati segédszemély — — —— — — 1 - 1
13 Ipari vagy bányászati napszámos ........... —— — — — — - — -
14 Nagykereskedő, köziek, nagyvállalkozó — — 1 — 2 1 1 1 6
15 Kiskereskedő, köziek, kisvállalkozó ........... 14 14 4 7 2 3 6 2 52
16 Házaló kereskedő, piaci árus ........... ... ——— —— 1 — 1
17 Kereskedelmi vagy közlekedési tisztviselő... 7 1 4 3 3 7 1 1 27
18 Egyéb keresk. vagy köziek, segédszemély... 2 3 — 2 1 - — 2 10
19 Kereskedelemnél és közieked munkás, napsz. — - — 2 — —— — 2
20 Köztisztviselő és közhivatalban alkalm. dijnok 10 3 15 11 8 4 — 10 61
21 Pap, tanár, tanító.......................................... 4 9 4 9 5 10 4 7' 52
22 Másféle értelmiségi s ilyeneknél alkalmazott 

segéd, Írnok .......................................... 2 5 2 5 6 5 4 4 33
23 Közhivatalban alkalmazott, vagy másféle ér

telmiségi altiszt vagy szo lga................... 2 2 _ 3 2 11 1 21
24 Katonatiszt, csendőrtiszt ........................... 1— — 2 2 — — 1 6
25 Katonaaltiszt, csendőraltiszt ................... —— —— —— — —
26 Különböző v. közelebbről meg nem nevezett 

foglalkozási ágakban dolgozó napszámos __ _ _ _ __ _ _ _
27 Tőkés, járadékos, háztulajdonos................... — - — 2 — — 2
28 Nyugdíjas tisztviselő .................................. — —— 1 2 1— — 4
29 Nyugdíjas altiszt, szolga v. m unkás.......... — — — — — — — -- —

30 Magánzó, eltartásos .................................. 3 6 7 7 6 3 5 3 40
31 Házi cseléd .................................................. 1 —— — — — - — 1
32 Egyéb és ismeretlen foglalkozású .......... — — —— — — — - —
33 Árvaházi, szeretetházi tanulók ................... — — - —— — — —

Mindössze ... 73 66 63 80 67 60 45|53| 507
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6. A nyilvános- és magántanulók m egoszlása vallás anyanyelv 
és nyelvismeret szerint.

A tanulók vallása 0  s z t á i y a0) tr 0)
és anyanyelve

— ~ = > > > > >
NV)tf)

o

a) Vallás :

Ágostai hitv. evangélikus ... 23 18 15 23 19 11 7 12 128
Református........................... 15 14 18 31 14 16 15 10 133
Római katholikus .......... 11 13 13 1 1 8 11 7 12 86
Görög katholikus .......... 2 1 2 2 4 3 2 2 18
Görög keleti .................. — — — — — — — — —

Izraelita .......................... 22 20 15 13 22 19 14 17 142
összesen 73 66 63 80 67 60 45 53 507

b) Anyanyelv:

Magyar.................................. 72 66 63 75 66 60 45 52 499
N ém et.................................. I — — 1 — — — — 2
Tót .................................. — — — 3 1 — — 1 5
Román ... ......................... — — — 1 — — — — 1

c) Nyelvismeret:

Csak magyarul tudott 56 57 49 65 53 44 40 18 382
Más hazai nyelven is tudott 17 9 14 15 14 16 5 35 125



7. Ismétlők, a görögpótló tárgyak tanulói, magaviselet, mulasztások
és előmenetel.

E'C3 0  s z t á 1 >
c
C L )A

A
V -Om . S — > > > > >

N
CfiC/)

O

i Osztályismétlő v o l t .......... 3 — — 1 — 3 - — 7

2 A görögpótló 

tanulta ...

tárgyakat

40 34 21 40 135

3 igazolt mulasztott 1286 1345 1374 1020 1823 1066 810 1936 10660

4 Igazolatlanul órák száma 20 1 1 2 19 2 5 15 4 78

5 j( ........... 49 45 35 60 42 41 25 38 335

6 A magavi- szabályszerű 19 19 21 14 19 13 13 8 126

7
seletből nyert 
osztályzat kev. szabsz. — -- — — — 1 2 — 3

8 rossz.......... — — — — — — - — —

9 Általános jeles 6 7 2 7 7 2 5 6 42

10 »  jó
1 osztály

zatot 8 14 16 13 13 13 7 10 94

1 1 »  elégs.j
kapott

30 28 31 41 25 44 14 36 249

12 Egy tárgyból elégtelen 17 9 6 6 17 1 9 1 66

13 Két tárgyból elégtelen 7 5 7 8 5 — 6 — 38

14 Több tárgyból elégtelen 5 3 1 5 4 18



A jövő 1915—16-ik iskolai évre 
vonatkozók.

1. Fölvétel. A főgimnázium I. és II. osztályába a jövő 1915 —16-ik 
tanévre folyó évi junius 21-ik és 22-ik, továbbá julius hó 1-ső és 2-ik 
napján, délelőtt 8 —12-ig, délután 3—5 óráig vesszük fel a tanulókat, 
és pedig az első két napon a helybeli ág. h. ev., a másik két napon a 
többi jelentkezőt, mindenkor a jelentkezés sorrendje szerint.

Az I. osztályba lépő tanuló köteles az elemi iskola IV. osztályának 
sikeres elvégzését igazoló bizonyítványt bemutatni.

Azok a jelentkezők, akik az elemi iskolát magánúton végezték, 
csak sikeres fölvételi vizsgálat alapján vehetők fel, melynek tárgyai: a) 
értelmes olvasás és irás magyar nyelven s az egyszerű mondat eleme
zése ; amennyiben pedig a jelentkező anyanvelve nem magyar, az elemi 
iskola IV. osztályának teljes anyaga; b) a mennyiségtanból a négy 
alapművelet egész számokkal; c) alapismeretek a földrajzból.

A fölvétel alkalmával minden nyilvános tanuló köteles a tandíj 
első félévi részlete címén 30-, egyéb címeken 21-, összesen 51 koronát 
befizetni.

A magántanulók ugyancsak a fölvétel alkalmával 47 koronát, a 
bejáró leánytanulók pedig 59 koronát fizetnek; a vizsgálati díj a vizs
gálat napján esedékes.

Az I. II. osztályba fölvett tanulók a jövő 1915—16. tanév elején 
és pedig szeptember hó 3-ig — bezárólag — a fölvétel alkalmával ka
pott igazolvánnyal az osztályfőnökénél személyesen jelentkezni kötelesek.

2. A jövő 1915 — 16. tanévre való beiratkozás előtt a javító-, pótló-, 
esetleg magánvizsgálatokat szeptember hó 1. és 2. napján tartjuk ; az 
általános fölvételt szeptember 2, 3 és 4. napjain eszközöljük a főgimná
zium dísztermében délelőtt 8 órától 12 óráig, délután 3 —5-ig. Tanév
megnyitás szeptember 6-án, hétfőn délelőtt 9 órakor. Rendes tanítás 
kezdete 7-én, kedden reggeli 8 órakor. A tankönyvek ugyanazok marad
nak, amelyeket a f. évben használtunk; változás csupán a VII. Vili.
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osztály magyar irodalomtörténeti és a VII. osztály történeti könyvénél 
lesz. (Irodalomtörténet: VII. oszt. Pintér, VIII. oszt. Váczy; történet: 
VII. oszt. Mika )

3. Ezúton is köztudomásra hozom, hogy a tiszakerületi ág. h. ev. 
összes főgimnáziumokban az 1914-15. tanév végén javító érettségi 
vizsgálatra utasított tanulók az eperjesi ág. h. ev. főgimnáziumban tesz
nek javító vizsgálatot.

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

Az V. osztályba belépő tanuló szülője vág.’ gyámja köteles előze
tesen bejelenteni, hogy fia, illetve gvámoltja a görög nyelvet fogja-e ta
nulni. vagy a görögpótló tanfolyamba kívánja őt felvétetni. Aki évközben 
egyik tanfolyamból a másikba kíván átmenni, az a jelentkezés időpont
jáig elvégzett tananyagból teendő sikeres vizsgálat után vehető át, A 
vizsgálat dija 10 korona, mely összeg előzetesen fizetendő.

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

Azok a tanulók, akik két kötelező tantárgyból kaptak elégtelen ér
demjegyet, az igazgató útján csak fontos okok mellett folyamodhatnak 
javító vizsgálatra való engedélyért méltóságos és főtisztelendő Qeduly 
Henrik püspök úrhoz Nyíregyházán. E tárg u föl amodások bezárólag 
iiilius hó 10-ik napjáig az intézet igazgatójához nyújtandók be. A kul
tuszminiszter úr rendeleté szerint azok a tanulók, akik 1897-ben szü
lettek és mint népfelkelésre kötelezettek szeptemberben bevonulni tartoz
nak, két héttel előbb jelentkezhetnek a javitó-vizsgálatra.

6. Iskolai fizetések. A fölvételnél minden tanuló 4 korona fölvételi 
díjat fizet, amely alól senki sem menthető fel. Fizet továbbá minden 
nyilvános tanuló a gimn alapra 2 koronát, az országos nyugdíj-alapra 
12 koronát, egészségügyi illeték címén 2 koronát és 1 koronát ifjúsági 
köny vtárra.

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

Azok a tanulók, akik tandíjelengedésre igényt tarthatnak, tandíjmen
tességüket kérelmező folyamodványaikat kellően fölszerelve, a főgimnázium 
kormányzó tanácsához címezve augusztus hó 20-ig a főgimnázium igaz
gatójához nyújtsák be. Ajánlom, hogy csakis szegény és jeles vagy leg-
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alább is jó  előmenetelii tanulók folyamodjanak. Később beadott folya
modásokat tekintetbe nem veszünk. Első osztályba lépő tanuló tandijel- 
engedésre igényt csak figyelemre méltó kivételes esetben tarthat.

A magántanulók 47, illetőleg 59 koronát a. beiratás alkalmával tar
toznak előre lefizetni. A vizsgálat dija 80 korona, legkésőbb a vizsgálat 
napján esedékes. A magántanulók ezenfelül vallástani díjat is fizetnek, 
és pedig a keresztyén tanulók 6— 6 koronát, az izraeliták 10 koronát.

7. A tápintézetbe folyamodvány alapján vétetnek fel az ifjak. A fo
lyamodván) okát a Tekintetes Kormányzó Tanácshoz kell intézni és az 
igazgatónál augusztus hó 20-ig ben újtani, mert később érkező kér
vények figyelembe nem vétetnek. Mindenkor melléklendő az előző évi 
bizonyítvány is.

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

A tisztességes ebéd és vacsora dija egész évre 200, azaz kétszáz 
korona, mely összeget a tanuló két részben előre tartozik befizetni a 
felügyelő tanárnál.

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

8. Lakásra és ellátásra senki sem fogadhat fel tanulókat az igaz
gató, illetőleg az osztályfő előzetes tudta és beleegyezése nélkül.

9. Jóakarata figyelmeztetés. Szórvány osan a múltban is megtörtént, 
hogy egyes hitelezők a tanulók bizonyitványrainak visszatartásáért for
dultak hozzám, ezúton remélvén követeléseik megtérítését. Tudjuk, hogy 
sok ifjú könnyelműen vásárol és nem fizet Mindenkit figyelmeztetek, hogy 
kizárólag a szülök beleegyezésével adjanak árukat a kiskorú tanulónak hi
telbe, mert én az ifjak bizonyítványait a tanév végén visszatartani külső 
adósságok miatt nem fogom. Egyedül a szállás- és ellátásért tartozó tanu
lók ellen fogadok el panaszokat, ha tudniillk a tanuló a mi beleegyezésünk
kel uyert lakást és ellátást az illetőknél.
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