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Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában.

Két emléktábla.
Az 1914. évben érettségizett tanulók az 1924. évi július 21-én 

tartották tízéves találkozójukat, melyen díszes emléktáblával örökí
tették meg az osztály 7 hősi halottjának a nevét. A Vili. osztály 
lantermének falába illesztett márvány emléktáblán aranybetükkel a 
következő szöveg van bevésve:

„Istenért — Hazáért 1 ! Hősi halált haltak az 1914—18-iki világ
háborúban : Csengery József, Kandel József, Kardos Sámuel, Mig- 
léczy Miklós, Mikecz Dezső, Móricz József, Varchol Károly. A fő
gimnázium 1914-ben érettségit tett tanulói.“

Vitéz dr, Kőrössy Gyula megható beszéddel adta át az emlék
táblát a  főgimnáziumi kormányzótanácsnak, melynek nevében Paulik 
János imája után Moravszky Ferenc igazgató vette át megőrzés 
végett az emléktáblát. A tanulótársak nevében Paksy József lelkész, 
a volt tanárok nevében dr. Prőhle Vilmos, a tanulók szüleinek ne
vében Mikecz Dezső könyörögtek a hősök emlékére s a magyar 
hazára áldást. A lélekemelő ünnepség a Himnusz eléneklésével 
ért véget.

November 2-án megható ünnepség keretében avatta fel a fő
gimnázium azt az emléktáblát, amelyen egy tanárának és 13 tanít
ványának az emlékét örökítette meg. A díszteremben tartott ünnep 
után a közönség az emeleti folyosó keleti szárnyán levő lépcső
házba vonult, ahol a díszes keretbe foglalt emléktábla a rajzterem 
falába van beillesztve.

A leleplezés előtt dr. Vietórisz József gyújtó lelkesedéssel sza
valta el ez alkalomra írt remek költeményét. Utána Máczay Lajos 
vallástanár kért áldást Istentől a hősök emlékére. Erre lehullt a 
lepel és láthatóvá vált az emléktábla, melynek felirata következő :

Emléktábla
A legszentebb magyar kötelességet 

hűségesen teljesítő hőseink 
nevének megörökítésére, 

kik a világháború éveiben 
ez intézet falai közül hadba vonultak 
s fiatal életüket hazánkért áldozták.

*
Elmentünk, a honért álltunk ki a síkra, elestünk :
A becsület mezején édes a hősi halál.
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Varga József tornatanár 
Christián Ferenc Mikecz Dezső
Csengery József Móricz József
Kandel József Szakolczay Endre 
Kardos Sámuel Szitha Sándor
Leövey Péter Varchol Károly
Migléczy Miklós Varga Antal

Schmelcer József (utólag)
Nyíregyházi ág. h. ev. Kossuth Lajos főgimnázium

1924.
A leleplezés után Baur ezredes, a nyíregyházi 12. gyalogezred 

parancsnoka, díszes babérkoszorúval ékesítette a hősök emlék
tábláját.

Mindkét emléktáblát megilletődött lélekkel szemléljük és soha 
el nem múló kegyelettel őrizzük.



A főgimnázium kormányzó tanácsa.
Elnök, főgimnáziumi felügyelő: Dr. Bencs Kálmán m. kir. 

kormányfőtanácsos, Nyíregyháza város polgármestere.
Tagjai: a) Hivatalból: Dr. Zelenka Lajos törvényszéki elnök, 

egyházkerületi felügyelő ; Geduly Henrik, a tiszai ev. egyházkerület 
püspöke ; dr. Vietórisz József egyházközségi felügyelő ; Paulik János 
lelkész, egyházkerületi főjegyző ; b) Választott tagok : Antal János 
birtokos; Bogár Lajos ny. városi főjegyző, h. felügyelő; Czibur 
László nyug. tábornok; Jánossy Miklós Máv. főmérnök; Kéler 
Gyula főgimn. pénztáros ; Maurer károly jegyintézeti főnökhelyettes ; 
Ruhmann Andor ny. igazgató ; dr. Saáry Sándor orvos ; dr. Simkó 
Endre ügyvéd ; Somogyi Gyula kir. tanácsos, közjegyző ; dr. Szopkó 
Dezső gyógyszerész ; dr. Vietórisz István v. tiszti főügyész; c) a fő
gimnáziumi tanártestület.

Tanácsjegyző: Teltsch Kornél tanár.
Fegyelmi bizottság: Elnöke a főgimn. felügyelő ; előadója az 

igazgató ; jegyzője a tanácsjegyző; tagjai: Bogár Lajos, dr. Szopkó 
Dezső, dr. Vietórisz István.

A főgimnázium tanártestülete.
1. Morauszky Ferenc igazgató. Tanít 37 év óta; heti óráinak 

száma 5. Tanította a görög nyelvet az V. osztályban.
2. Benigny Andor r. tanár, az V. osztály főnöke, a segély

könyvtár őre. Tanít 5 év ó ta ; heti óráinak száma 21. Tanította a 
magyart az I,, V., a németet a III., V., VII., a görögpótló magyart 
az V. osztályban.

3. Dr. Dengyel Lajos r. tanár, a VI. osztály főnöke, a tanári 
könyvtár őre. Tanít 6 év óta; heti óráinak száma 21. Tanította a 
magyart a  II., a latint a II., VI., a görögöt a VI. osztályban.

4. Hankovszky Varga Árpád testnevelési r. tanár, a torna
szertár őre, a Sportkör vezetője. Tanít helyben 1 év óta ; heti órái
nak szám 16. Tanította a tornát az I—VIII. osztályban.

5. Kozák István r. tanár, cserkészparancsnok, a rajzszertár 
őre. Tanít 24 év óta : heti óráinak száma 19. Tanította a mértant a 
II., III., IV., a rajzot az I., a görögpótló rajzot az V., VI.. VII., VIII., 
a természetrajzot a II. osztályban.
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6. Máczay Lajos r. tanár, cserkészparancsnok. Tanít helybera 
2 év óta ; heti óráinak száma 19. Tanította az evang. vailástant az 
I—Vili., a görögpótló magyart a VII. osztályban.

7. Péter Károly r. tanár, tanárértekezleti jegyző. Tanít 12 év 
óta ; heti óráinak száma 19. Tanította a történelmet a III—VIII., a 
földrajzot IV. osztályban.

8. Dr. Schárbert Ármin r. tanár, az I. osztály főnöke, a ter
mészetrajzi szertár őre. Tanít 12 év ó ta ; heti óráinak száma 20. 
Tanította a földrajzot az I—III., a természetrajzot az I., IV—VI. osz
tályban.

9. Szalay Sándor r. tanár, a VII. osztály főnöke, a Báró Eötvös 
Lóránt Természettudományi Kör elnöke, a fizikai szertár őre. Tanít 
17 év óta ; heti óráinak száma 19. Tanította a számtant az I., III., 
V., VII., a fizikát a VII. osztályban.

10. Teltsch Kornél r. tanár, a IV. osztály főnöke, az ifjúsági 
könyvtár őre, tanácsjegyző. Tanít 25 év óta ; heti óráinak száma 19. 
Tanította a magyart a IV., VI, a németet a  IV., VI., Vili., a görög
pótló magyart a VI. osztályban.

11. Valent József r. tanár, a VIII. osztály főnöke, a Bessenyei 
Onképző Kör elnöke. Tanít 11 óv óta; heti óráinak száma 21. 
Tanította a magyart a VII., a latint az I., IV., VIII., a görögpótló 
magyart a VIII. osztályban.

12. Varga László r. tanár, a III. osztály főnöke. Tanít 14 év 
óta ; heti óráinak száma 19. Tanította a magyart a III., VIII., a latint 
a III., V. osztályban.

13. Dr. Vietórisz József r. tanár. Tanít 34 év óta; heti óráinak 
száma 17. Tanította a latint a VII., a görögöt a VII., VIII., a böl
cseletet a Vili. osztályban.

14. Zwick Vilmos r. tanár, a II. osztály főnöke, az ifjúsági 
énekkar vezetője, tápintézeti felügyelő. Tanít 20 év óta; heti órái
nak száma 19. Tanította a számtant a II., IV., VI., VIII., a fizikát 
a VIII., az éneket a II., a szépírást a II. osztályban,

15. Friedländer Rafael izr. hitoktató. Helyben tanít 5 év óta; 
heti óráinak száma 8. Tanította az izr. vallástant az V—Vili. osz
tályban.

16. Friedmann Vilmos izr. hitoktató. Tanít 16 év óta; heti 
óráinak száma 8. Tanította az izr. vallástant az I—IV. osztályban,

Kónya Gábor ref. hitoktató. Helyben tanít január óta. Heti: 
óráinak száma 16. Tanította a ref. vallástant az I—VIII. osztályban.

18. Molnár Kálmán r. kath. hitoktató. Tanít 15 év óta; heti 
óráinak száma 11. Tanította a r. kath. vallástant az I—VIII. osz
tályban.

19. Pintér Andor g. kath. hitoktató. Helyben tanít 4 év ó ta ; 
heti óráinak száma 4. Tanította a g. kath. vallástant az I—VIII. osz
tályban.
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20. Huray Gyula énekvezető. Tanít 5 év ó ta ; heti óráinak 
száma 2. Tanította az ev. egyházi éneket az I—IV. osztályban.

21. Dr. Valent Mihály iskolai orvos, egészségtan tanár. Tanít 
6 év óta ; heti óráinak száma 2. Tanította az egészségtant a VII. osz
tályban.

Tanárok irodalmi és társadalmi munkássága.
1. Moravszky Ferenc szülői értekezletet tartott a középiskolai 

reform tárgyában.
2. Benigny Andor előadást tartott a tiszti Kaszinóban a re

formkor hazafias lírájáról.
3. Kozák István a cserkészek nyári táborozását ismertette 

szülői értekezlet kapcsán. A szabad líceumban a Munkácsy— 
Benczúr—Zichy remekműveit mutatta be művészettörténeti előadás 
keretében.

4. Máczay Lajos, a Nyírvidék belső munkatársa, előadást tar
tott Kisvárdán Jókairól.

5. Péter Károly előadást tartott a tiszti Kaszinóban Erdély és 
Magyarország címmel.

6. Dr. Schárbert Ármin  szabad líceumi előadást tartott a folyók 
munkájáról vetített képekkel.

7. Szalay Sándor elektrotechnikai előadást tartott a Népműve
lési Bizottság kérésére az iparosoknak.

8. Teltsch Kornél előadást tartott az Ev. Leányegyesület estélyén 
„A vallásosság és erkölcs“ címen.

9. Dr. Vietórisz József. Költemények : Senki Pál, Franklin ; 
Magyar asszony; Beszél a márvány... Örök ifjúság; Szilveszter 
éjjelén. — Értekezések: Nyíregyházi írók; Emlékezés Kiss Józsefre. 
— Előadások: Jókai ; Műveltség és vallásosság; Az ember ér
zelemvilága.

10. Zwick Vilmos a kalkulációról a Népművelési Bizottság 
kérésére az iparosoknak.

Tananyag és tankönyvek.
A nehéz gazdasági viszonyok miatt még most sem közölhet

jük az elvégzett tananyagot. A tankönyvek használatára vonatko
zólag annyit említünk meg, hogy a tankönyvek közül csupán azokat 
változtatjuk meg, amelyek változását paedagógiai érdekek paran
csoló szükséggé tették. A segélykönyvtár példányait a rendelkezé
sünkre álló erőforrások mérvéhez képest, tetemesen szaporítottuk.
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Főgimnáziumi szertárak.
1. Tanári könyvtár. Vétel útján szereztünk 18 művet 19 kötet

ben. Dr. Tóth Gyula, az Egyetemi nyom da igazgatója ajándékozott 
24 művet 41 kötetben. Szmik Antal 15 füzetet. Adorján Ferenc 9 
művet 10 kötetben. Maurer Károly 1 művet 1 kötetben. Vietórisz 
József dr. 1 művet 1 kötetben. Dr. Saáry Sándor 130 kötetet. A 
könyvtár állománya 4882 mű 7502 kötetben. Az intézet járatott 20 
tudományos és szépirodalmi folyóiratot.

2. Ifjúsági könyvtár. Ez évben szépen gyarapodott könyvtárunk, 
amennyiben beszereztük a „Magyar regényírók“ és a „Remekírók“ 
képes kiadásának 55—55 kötetét, továbbá Herczeg Ferenc „Pogá- 
nyok“, Simon Zsuzsa“ c. regényét, Zsigmond Ferenc „Jókai“ c. 
tanulmányát, Hugo Viktor „A nyomorultak“ c. regény 4 k-t, valamint 
Jókai műveinek centennáriumi kiadásának 10 k-t. Adományozás út
ján kaptuk Jókai „Bálványosvár“ 2 k-t, „Magnéta“, „Helvila“ drá
mát, Pósa „Szegény ember dolga“, Fodor „A jó szív nevelése“, 
Benedek „Székelyföldi mondák és mesék“ c. köteteket. E helyen is 
köszönetét mondunk Maurer Károly úrnak, kormányzó tanácsunk 
tagjának, aki három Jókai kötetet adományozott az ifj. könyvtárnak. 
Ezenkívül 100 kötet könyvet köttettünk. A könyvtár állománya 
1778 kötet.

2. a) Ifjúsági segélykönyvtár. Az ifjúsági segélykönyvtár ren
deltetése a szegénysorsú tanulóknak tankönyvvel való ellátása. A 
könyvtár állománya 776 tankönyv. Az elmúlt iskolai évben 647 
tankönyvet osztottunk ki 188 tanuló között, amelyért csekély hasz
nálati díjat fizettek.

3. Természettani szertár. A következő tanszerekkel szaporodott :
1. A főgimnázium filmen. 2 A. E. G. gyártmányú, 1 Kw.

munkabírású, 220 volt feszültségű, 500 periodusu generator. 3. 1 
drb. 5 lámpás rádió felvevő készülék. 4. 5 drb. kettős fejhallgató. 
5. 2 drb. 34 v. 3'5 amp. óra. kapacitású anod telep. 6. 1 drb. 4. v. 
39 amp. óra kapacitású fűtőtelep. 7. 6. 1 drb. 5Ó méter hosszú 
kettős antenna. Állomány az év végén 616 drb. 291 millió korona 
értékben.

4. Természetrajzi szertár. A természetrajzi szertár állománya : 
Kitömött állatok s madarak 252 drb., spiritus készítmény 73 drb., 
csont készítmény 120 drb., csigák és kagylók 608 drb. szárított nö
vények 1147 drb., ásvány, kőzet, kövület 1106 drb., falitábla 32 
drb., diapositív kép 214 drb., egyebek 825 drb. Szaporulat az 1924—25. 
tanévben : 2 drb. őz agancs Berzátzy Mihály főintéző úr ajándéka.

5. Rajzszertár. A szertár állománya az elmúlt iskolai évben 
sem vétel, sem ajándékozás folytán nem gyarapodott. Iskolánknak 
reálgimnáziummá való átalakulása azonban meg fogja követelni, 
hogy szertárunk felszereléseit részben kiegészítsük, amit fokozato
san évről-évre az új reálosztályok megnyíltával eszközölni is fogunk. 
E helyen említhetjük fel, hogy iskolánk szép sikerrel szerepelt a 
város által rendezett centennáriumi kiállításon is. Az iskola szer
tárában őrzött, évfolyamonként rendszeresen összegyűjtött rajz- és
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festmény munkálatokból az egész rajztermet betöltő hatalmas ki
állítást mutattunk be, melyet állandóan sűrűn leptek el a kiállítás 
látogatói; ezeknek nevét vendégkönyvünkben örökítettük meg.

A kiállításon a Falu-szövetség oklevelét és aranyérmét nyer
tük el, mely buzdítólag hatott úgy a mostan, iskolánkba járó növen
dékeinkre, valamint azokra is, akik ezelőtt 20—22, sőt több évvel 
is iskolánk jeles és tehetséges rajzolói voltak.

Tornaszertár. A tornaszertár ez évben csupán néhány új 
darabbal gyarapodott; emellett meglevő tornaszerek javítására for
dítottuk gondunkat.

Adatok az iskolai év történetéhez.
Ámbár a drágaság már enged szigorúságából, még mindig 

kénytelenek vagyunk a hellyel takarékoskodni az 1924—25. év 
történetére vonatkozó adatok közlésénél.

1. Általános viszonyok.
A  főgimnázium 1. osztályába jelentkezett tanulók felvételi vizs- 

gálatait a múlt iskolai év végén utoljára tartottuk meg. A kultusz
minisztérium a felvételi vizsgálatra vonatkozó rendeletét hatályon 
kívül helyezte s így szeptember elején az üresen maradt helyekre 
felvételi vizsgálat nélkül vettük fel a tanulókat. Beirtunk az I. osz
tályba 65 nyilvános, 13 magán, összesen 78 tanulót.

Mivel egyes osztályokba a megszüntetett iskolákból nagyobb 
számmal jelentkeznek a tanulók felvételre, néhány osztályba kul
tuszminiszteri engedéllyel vettünk fel 5—5 tanulót a törvényes 
létszámon felül.

Az 1924. évi XI. t,-c. értelmében intézetünk átalakulása reál- 
gimnáziummá megkezdődött és így az I. osztályban már a reálgim
náziumi tanterv szerint tanítottunk. A reform fokozatos életbelépte
tése által megkívánt intézkedések folyamatban vannak és így az 
1925—26. évben a reálgimnáziumi tanterv szerint tanítjuk a néme
tet a II., a franciát az V. osztályban. A görög nyelvet, mint rend
kívüli tárgyat fogjuk itt tanítani az önként vállalkozóknak.

Az iskolai évet ugyan megnyitottuk szeptember elején, a ren
des tanítást azonban — a centennáriumi — kiállítás miatt csak 
szeptember 27-én kezdhettük meg.

Az ifjúság — tanárok kíséretében — az idén Is kegyelettel 
tette le virágait november 1-én és április 22-én a nemzeti eszmé
nyek és polgári érzület vértanújának, Kovács István nemzetőr fő
hadnagynak sírjára.

2. A  kormányzó tanács éber figyelemmel őrködött a főgimná
zium pénzügyi egyensúlya fölött, A költségvetés összeállításánál 
gondosan mérlegelte az intézet teherbíró képességét egyfelől, az 
általános gazdasági helyzetet, másfelől, hogy a tandíj oly összeg
ben legyen megállapítva, mely a szülőkre nézVe nem jelent elvi
selhetetlen terhet, de az iskola dotogi kiadásúinak fedezésére is 
elegendő. Az államsegélynek emelkedése lehetővé tette a tandíjnak
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némi mérséklését, ámbár az iskola épületeinek jó karban tartása 
ebben az évben is jelentékeny összeggel terheli meg a költségvetést.

3. A  tanári testület és tanári tanácskozások. A  reálgimnáziumi 
tantervnek megfelelően egyes tanszékek átszervezése válik szük
ségessé. Az éveken át betöltetlenül m aradt latin-történelmi tanszé
ket német-francia szakos tanszékké szerveztük át és a pályázatot 
ennek megfelelően hirdettük meg. A pályázat azonban meddő 
maradt.

Személyi változás annyiban történt, hogy Radványi Ottó torna
tanár két évi működése után állásáról leköszönt- Testnevelési ta
nárnak Hankovszky Varga Árpádot választottuk meg, aki már első 
évi működése alatt úgy a tornatanítás, valamint a sportversenyek 
terén nagy sikereket tud felmutatni, mikhez továbbra is szép re
ményeket fűzhetünk.

Szarka László ref. hitoktató, ki társadalm i téren is szép te
vékenységet fejtett ki, kótaji lelkésszé választatván, decemberben meg
vált intézetünktől. Utóda Kónya Gábor hasonló buzgalommal és 
sikerrel oktatja tanitványait, miért is lelkes munkatársunkat melegen 
köszöntjük.

4. Tanulmányi rend. Az 1924—25. évben 14 rendes tanerő 
működött iskolánkban, nagy részben felemelt óraszámmal.

Teltsch Kornél és Benigny Andor tanárok ebben az évben is 
megszervezték a német társalgó tanfolyamot 18—18 résztvevővel.

A tanulók felvételéről, létszámáról, illetőség, kor, vallás és 
előmenetel tekintetében mutatkozó megoszlásáról a statisztikai ki
mutatás szól.

5. Valláserkölcs és fegyelem. A háború következményeinek 
romboló hatását leginkább az erkölcsök terén figyelhetjük meg. A 
napi sajtó szenzációhajhászata, dekadens színdarabok előadása, 
mozik versengése káros befolyást gyakorol a  társadalom erkölcseire. 
Kötelező filmelőadások látogatásával és az  ifjúsági egyesületekben 
való foglalkoztatással kívántuk az ifjúságot megóvni a káros hatá
soktól. De még így is több tanulót kellett az intézetből eltávolítani, 
illetve kizárni. Az ifjúság túlnyomó részének fegyelmezésében a 
szülői ház megbecsülhetetlen segítséget nyújtott a tanári karnak. A 
templomi s az ifjúsági istentiszteletet a tanulók a tanárok kíséreté
ben látogatták, az Ür asztalához is a tanárokkal együtt járultak. A 
hitoktatók az intézet helyiségében tanítottak. A tanárok részt vettek 
az egyházi közélet tevékenységében is.

6. Egészségügyi állapot. A  tanárok és tanulók egészségi álla
pota kedvezőnek mondható, jóllehet máreius második felében az 
ifjúságnak körülbelül egyharmad része megkapta a náthalázat, ez 
azonban oly könnyű természetű volt, hogy nehány napi ápolás 
után a legtöbb tanuló zavartalanul folytathatta iskolai munkáját.

7. Iskolai ünnepek. A reformáció emlékünnepét az idén, októ
ber 31-én, a templomban rendezett vallásos estély keretében tar
tottuk meg. November 2-án, a világháborúban hősi halált halt 
Varga József tanártársunk és 13 tanítványunk emléktábláját leplez
tük le megható ünnepséggel, melyről első helyen tüzetesen beszá-
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mólunk. Február 14-én fényesen sikerült Jókai-ünnepet és tánc- 
mulatságot rendeztünk, melynek jövedelméből a koszorús regényíró 
síremlékére, ifjúsági egyesületek segélyezésére és más jótékony 
célokra tekintélyes összegeket juttattunk.

Március 15-iki lelkes ünnepünkön kiadtuk a Kossuth-pályadíjat 
Bodor Pál Vili., a Petőfi-pályadíjat Ország Pál és Preisz Tibor VII., 
Bogár Lajos ódapályadíját Friedmann László Vili., a Martinyi Jó- 
zsef-pályadíjat Guttmann József VIII., Moesz Béla jutalomdíját Szabó 
Sándor Vili. o. tanulóknak.

június 4-én a szokásos tavaszi mulatságot tartottuk meg, 7-én 
a hősök emlékünnepén vettünk részt a hősök temetőjében, ahol a 
vallástanárok áldoztak magasszárnyalásu beszédekkel a hősök 
feledhetetlen emlékének.

8. Hivatalos látogatások. Ady Lajos tankerületi főigazgató úr, 
mint miniszteri megbízott, január hó 9—10. napjain látogatta meg 
hivatalosan iskolánkat és megállapította, hogy a tapasztalt ered
mény már a békeévek színvonalán áll.

Geduly Henrik püspök úr február 6-án kezdte meg 6 napra 
terjedő látogatását, mely idő alatt meggyőződést szerzett a tanítás, 
fegyelmezés, ügykezelés munkájáról, megtekintette a szertárakat és 
az eredményt megnyugtatónak találta.

Báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő úr a magyar
honi ágostai hitvallású evangélikus egyházak és iskolák iránt érzett 
meleg érdeklődésének jeléül, Geduly Henrik püspök, dr. Zelenka 
Lajos egyházkerületi felügyelő, Mágócsi-Dietz Sándor tanügyi bi
zottsági elnök és Kuthy Dezső főtitkár urak kíséretében május 16-án 
meglátogatta intézetünket. Az örömmel fogadott látogatás atkaimá
val személyesen szerzett tapasztalatai útján győződött meg az egye
temes felügyelő úr iskolánk állapotáról, figyelmesen meghallgatta 
kívánságainkat és készségesen felajánlotta támogatását arra nézve, 
hogy az iskola fejlődését célzó kívánságok teljesedésbe menjenek. 
A helyi társadalom ünnepévé vált látogatás a maga érett gyümöl
cseit bizonyára bőven meg fogja teremni.

9. Szülői értekezlet. Szülői értekezletet két ízben tartottunk. Az 
első alkalommal Kozák István tanár, mint a cserkészcsapat társ
parancsnoka, ismertette a cserkészek felszerelésében elért ered
ményt és a nyári táborozás helyére nézve kérte ki a szülők véle
ményét. A másik alkalommal Moravszky Ferenc igazgató ismertette 
az új középiskolai tanítás tervét a szülők és tanügyi barátok élénk 
érdeklődése mellett.

10. Érettségi vizsgálatok :
a) Az 1924. évi szeptemberi teljes érettségi vizsgálatra jelent

kezett 5 tanuló; ezekből érett 2, javító vizsgálatra utasíttatott 3 
tanuló ; javító vizsgálatra jeletkezett 4, érett 4 tanuló.

b) A decemberi teljes érettségi vizsgálatra jelentkezett 5 ; ezek 
közül érett 1 javító ; vizsgálatra utasíttatott 3, a teljes vizsgálatok 
ismétlésére 1 tanuló ; javító vizsgálatra jelentkezett 3, érett 3, ki
egészítő vizsgálatot tett a latinból 1 tanuló.



— 12 -

Mind a kétszer Hronyecz József viselte az elnöki tisztet. Kor
mányképviselő minőségében dr. Horvay Róbert főreáliskolai c. igaz
gató jelent meg.

c) 1925. június havában jelentkezett 51 tanuló. Az írásbeli 
vizsgálaton elmaradt 13, betegség miatt visszalépett 3. Szóbeli vizs
gálatot tetl 35, A követelményeknek jelesen megfeleltek : Guttmann 
József, Ország Pál, Preisz Tibor, Zergényi Miklós. A követelmé
nyeknek jól megfelelt 10, megfelelt és érett 15 ; 2 hó múlva teendő 
javító vizsgálatra utasíttatott 4, egy évre visszamaradt 2.

Az elnöki tisztet Adorján Ferenc, leánygimnáziumi igazgató 
töltötte be, kormányképviselő minőségében dr. Habán Mihály egri 
főreáliskolai igazgató jelent meg.

Az érettségi vizsgálatokon több ízben megjelentek: Geduly 
Henrik püspök, dr. Bencs Kálmán főgimn. fejügyelő, dr. Kállay 
Miklós főispán, Paulik János lelkész, Seeberg Ármin pénzügyi fő
tanácsos, Szenészi Gyula, Weiszer Gyula, Ambrózy Géza, Urbán 
Barna, Reguczky Ilona, Kopányi Mária leánygimnáziumi tanárok, 
Friedländer Rafael, Friedmann Vilmos vallástanárok.

Tanulótársak találkozója.
Az 1924. évi július 21-én, a világháború kitörésének évében 

érettségizett tanítványok tízéves találkozójukat a kegyelet ünnepévé 
avatták, melyről tüzetesen az első közleményben szólunk.

Az 1924. évi szeptember hó 7-én az 1904-ik évben érettségi
zett tanítványok, 20 éves tatálkozóra gyűltek össze örvendetesen 
nagy számban, körülbelül 30-an, kiknek nevében 'dr. Ruhmann 
Emil budapesti kir. ügyész köszöntötte a volt tanárokat, akik az 
ilyen ritka alkalom érzelmeinek hatása alatt megindultan mondtak 
köszönetét a jóleső megemlékezésért. A találkozás emlékére a volt 
tanulótársak, dr. Krómy Károly és Szabó József buzgólkodása foly
tán, ötmillió korona alaptőkével testnevelési célok előmozdítására 
szánt alapítványt létesítettek.

Az 1925. év júniusának utolsó hetében megható jelenetek 
játszódtak le az Alma mater tisztes falai között.

Ekkor találkoztak egymással az iskola falai közül kikerült és 
választott pályájukon szépen haladó ama tanítványaink, akik ezelőtt 
30, 20, 15 és és 10 évvel tették le az érettségi vizsgélatot.

Az 1895. évben érettségizett tanítványok Imre Jánosnak, a 
Nyírvízszabályozó Társulat érdemes igazgató főmérnökének buz- 
gólkodására gyűltek össze s nevükben dr. Gara Zoltán üdvözölte 
a  volt tanárokat.

Az 1905-ben érettségizett tanítványokat dr. Szőllőssy Pál ügy
véd, Sikorszky István iparfelügyelővel együtt toborzottá össze ke- 
gycletes emlékezésre, boldog emlékek felújítására.

Az 1910. évben érettségizett tanítványok az ezelőtt 5 évvel 
rendezett találkozót ismételték meg oly célból, hogy olyanokat is
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viszont láthassanak, akiket akkor nélkülöztek. Dr. Tesik Tibor és 
dr. Polinszky István buzgólkodása folytán ez a találkozó már min
den tekintetben szépen sikerült.

Az 1915. évben érettségizett tanítványokat dr- Hegyessy Béla 
rendőrfogalmazó és Márton László buzgólkodása hozta össze s 
nevükben Kiár József köszöntötte a volt tanárokat, akik közül Mo- 
ravszky Ferenc és dr. Vietórisz József mondtak hálás köszönetét a 
jóleső megemlékezésért.

A harmincéves találkozó résztvevői, volt tanáraikkal együtt, 
felekezeti különbség nélkül az evang. templomba vonultak, hogy 
szívből jövő imát rebegjenek a Mindenhatónak a kegyelemért, mely 
őket pályájukon kísérte.

Az elhunyt tanárok sírját külön-külön csoportokban felkeres
ték és virággal díszítették a hálás tanítványok, víg lakomájukon 
pedig a szegénysorsú tanulókról megemlékezve, milliókra menő 
összegeket gyűjtöttek iskolai alapítványok létesítésére.

Ifjúsági egyesületek.
Gyámintézet. Luther Szövetség. Az ev. vallású tanulók adomá

nyaikkal járultak e két szociális és egyházkulturális egyesület támoga
tásához. A Luther Szövetség által rendezett ünnepélyeken részint mint 
hallgatók, részint mint szereplők is részt veitek. Tagok száma 79. A két 
célra 349.000 koronát gyűjtöttek

2. Ifjúsági filléregylet. Bevétel volt 1,140.430 K, kiadás volt 
1,139.480 K. Maradvány 1950 K a Magyar-Olasz Bank nyíregyházi 
fiókja 8779. sz betétkönyvecskéjén elhelyezve

3. Bessenyei Önképzőkör. A kör 1924. október 18-án alakult meg 
Valent József tanárelnök vezetése alatt 67 rendes, 8 pártoló taggal. 
A kör tisztviselői voltak: alelnök: Gáli Lajos Vili o. t ,  titkár: Bodor 
Pál Vili. o. t., főjegyző: Ferenczi Mihály Vili o. t., aljegyző: Binder 
László VII. o. t., pénztáros: Gál Dénes VII. o. t , háznagy : Radvánszky 
György VIII. o. t ,  zászlótartók: Soós László Vili. és Fekete Lukács 
VII o. t.

Tartott a kör 1 alakuló, 10 rendes és 1 záróülést. Az üléseken 
elhangzott 16 szavalat a február 18-iki Jókai és a március 15-iki ver
senyszavalatokon kívül. Dicséretes fokot nyert 6, kevésbbé sikerült 3, 
elmondott 1 szavalat s egyet újraszavulásra utasított a kör. Hallottunk 
5 felolvasást (kettő 2—2 részben) s mind az öt dicséretes fokozatot 
nyert. A március 15-iki beszéd díját Guttmann József Vili o. t. nyerte, 
az óda díját Friedmann László Vili. o. t. kapta Bogár Lajos h. fel
ügyelő adományával bővítve. A kör néhány tagja a február 18-án ren
dezett Jókai ünnepségen és március 15-én működött közre szavalattal, 
előadással, illetőleg zeneszámmal.

Az olvasókör egész éven át a tagok rendelkezésére állott, könyv
tára meg 3 munkával gyarapodott, nagy látogatottságnak örvendett. 
A kör titkárához 4 jeligés költemény érkezett. Ezek közül 3 vissza
vettetett, 1 pedig dicséretes fokozatot nyert
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4. Báró Eötvös Lóránt Természettudományi Kör. A kör október 
11 én alakult meg s 84 tagja volt, az év folyamán 12 gyűlést tartott s 
összesen 16 munkát olvastak fel. Az év folyamán a kör elnöke 5 pálya
tételt tűzött ki, melyekre 4 pályázat érkezett s ezek közül 3-at 50.000 
50 000 koronával jutalmazott a kör, a jutalmazott pályaműveket Binder 
László VII., Führer György VII. és Szalay Sándor VII. oszt tanulók 
írták. A kör könyvtárából 29 tag összesen 145 könyvet vett ki olva
sásra ; a könyvtár az év folyamán ajándék útján 1 művel, vétel útján 
6 művel gyarapodott, a könyvtár állománya az év végén 233 kötet. 
Vezető tanár Szalay Sándor.

5. Ének- és zenekör. Az intézeti vegyeskar 76 taggal alakult meg 
és hetenkint két órában tartott próbákat. Közreműködött az iskola a 
„Hősök emlékünnepén“, a Jókai és március 15-iki ünnepélyen ; har
madízben vett részt a Magyar Jövő országos diák-dalosversenyén és 
ott a versenyzők II csoportjában első díjat nyert Az énekkar vezetője 
Zwick Vilmos főgimnáziumi tauár volt.

A zenekar — kellő erők hiányában — nem volt összeállítható; 
csupán egy vonóskvartett alakult meg a VII. osztály kebelében, amely 
március 15-én és cserkészeink háziünnepén működött közre.

6. Cserkészet. 88-as Szabolcs cserkészcsapatunk ezen iskolai évben 
is intenziven működött Máczay Lajos és Kozák István parancsnokok 
vezetése mellett. Csapatállományunk 53 volt. Két raj hat őrssel. A csa
pat megfelelő otthonnal rendelkezik, melyben télen át kézügyesítö mun
kálatokat is végeztek. Részt vett a csapat a Nyíregyházán rendezett 
kerületi cserkésznapokon, illetőleg versenyen és az ezzel kapcsolatosan 
rendezett cserkész kiállításon is. Csapatunk a táborépítésben első díjat, 
egy díszörsi zászlót, Morse-jelzésben egy második díjat, egy ezüst órát 
és a cserkész-stafétában harmadik díjat, egy értékes könyvet nyert.

A csapat felszerelése ezelőtt igen hiányos volt, azért ezen évben 
felsőbb hatóságtól engedélyezett gyűjtés folytán 16,802.000 koronát 
sikerült gyűjtenünk az áldozatkész cserkészbarátoktól s intézetünk jől- 
tevőitől. Ezen összegből 1 darab vasvázas 20 személyes és 1 darab 
5 személyes parancsnoki sátrat szereztünk be. Felszereltük otthonunkat 
gyalupaddal és szerszámokkal, mentökészülékkel és patikával, azonkívül 
körülbelül 100 kötetes újabb cserkészkönyvtárt létesítettünk.

Cserkészcsapatunk állandóan serény munkát folytat, több ízben 
szerepelt társadalmi mozgalmakban és kivonulásokban. A társadalom 
és a katonaság részéről kitüntető jóindulatban és támogatásban is 
részesül, amely figyelmet és jóindulatot a csapat igaz cserkész munká
jával igyekszik is kiérdemelni. Nagytáborozását ez idén a esapat 
30 tagjával a Remetezugban, dr. Hoffer Kunó úr birtokán fogja eltölteni.

Felhasználva a jelen alkalmat is, hálás köszönetét mondunk a 
városi tisztikarnak a részünkre ajándékozott pompás cserkész-szerkocsiért, 
továbbá mindazoknak, akik bennünket oly nagy erkölcsi és még na
gyobb anyagi támogatásban részesítettek s ezáltal lehetővé tették azt, 
hogy a cserkészet szép és nemes és eléggé nem hangoztatható hasznos 
munkáját és ügyét előbbre vitték. Mi dolgozni fogunk tovább a ragy 
cél érdekében s mindig hálásak leszünk azoknak, akik bennünket mun
kánkban támogattak és elősegítettek.
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7. Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Egyesület működése ez évben 
szünetelt, mivel a rokoncélú cserkészcsapat működése felé fordult az 
ifjúság érdeklődése.

8. Ifjúsági Tornakör, Sportkör. 1924. október hó 16-án alakult 
meg a KISOSz szervezési szabályainak megfelelően ; torna, vívó, bir
kózó, atlétikai, ping pong, tennisz és football szakosztályokkal ; téli 
idény alatt a korcsolya és jéghockey szakosztály is működött.

Eredményekben ez év gazdag volt. A Tornakor győzelmi útját 
1924. nov. 23-án kezdi meg egy kettős bajnoki football-mérkőzés ke
retében. A budapesti „Kölcsey“ reálgimnázium és a „Madách“ reál- 
gimnázium voltak az ellenfelek Előbbivel 1: 1,  utóbbival 5 : 2 arány
ban végzett kitűnő football-csapatunk. Ezen eredmény már azért is 
respektábiiis, mert a nevezett intézetek a bajnoki lista élén állottak

December havában a birkózók az országos júnior birkózó bajnok
ságban indulnak s két súlycsoportban a bajnokságot nyerték el.

1925. március hó 7. és 8. kerületi vívó, birkózó, tornászcsapat és 
asztali tennisz bajnoki verseny volt, amelyen a tankerület 16 közép 
iskolája vett részt 130 versenyzővel. A vívás egyéni bajnokságában 
58 növendék, a csapatversenyben 15 csapat indult el. Az iskola növen
dékei a birkózásban 5 súlycsoportban győztek s bajnoki címet hoztak. 
Az asztali tennisz bajnokságát is az iskola nyerte meg A kard-csapat- 
versenyt (Bodor, Binder, Kröczer) nagy küzdelem után az intézet nö
vendékei vitték el. Tornász-csapatbajnokságban II. helyen végeztek. 
Hatalmas fölényünket mi sem mutatja jobban, minthogy a kitűzött 
70 darab érem közül az intézet növendékei 46 érmet vittek el. A tanári 
testület által alapított értékes ezüst-szobrot mint a pontverseny vándor
díját 1925. évre a gimnázium védi 148 ponttal; 8-án délután dísztorna 
volt nagy közönség jelenlétébnn, melyet közös vacsora követett, melyen 
minden helybeli és vidéki versenyző részt vett.

Március hóban a kisvárclai kerületi vívóversenyen vettek részt. 
Főcsapatunk a 11. és III. helyet. Egyéni tőrvívóink a II, III, és IV. he
lyet. Egyéni kardvivónk holtversenyben a második helyet biztosítja.

Április 24-én országos bajnoki vívóversenyen kardcsapatunk a
III. helyet biztosítja magának. Jól szerepeltek kezdő tőrvívóink is.

Május 2—3-án az országos bajnoki birkozóversenyen domborodott 
ki az iskola testi kultúrájának magas színvonala. Növendékeink 2 or
szágos bajnokságot 2 II. helyet, 4 III. helyet és 2 V. helyet nyertek. 
Az utólag elküldött s a „Huszárok“ asztaltársasága által alapított ván
dordíjának, egy értékes ezüst serlegnek 1925. évre védői lettek ered
ményeik pöntszámaik után.

Május 23—25-én tartott országos atlétikai versenyen figyelemre
méltóbb eredményt magasugró csapatunk ért el.

A húsvéti vakáció alatt vendégül láituk a budapesti „Kölcsey“ 
reálgimnázium 25 tanulóját és 3 tanárját. A virágvasárnapján megtar
tott football-mérkőzés sem hozott döntést, 2 : 2 arányban eldöntetlenül 
végződött.

Másnap birkozóversenyt rendeztünk, melyet nagy pontkiilömb- 
séggel nyertünk meg. Három rajcsoportban győztünk.
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Junius hó első hetében folytak le a házi vívóversenyeK. A tőr- 
bajnok Fazekas Gy. V. oszt. tanuló, kardbajnok Binder László VII. o. t., 
a ki védője az egyéni kard-vándordíjnak, egy ezüst szobornak.

Június 19-én nagy érdeklődés mellett tartottuk meg az iskola 
évzáró bemutató tornaünnepélyét. Kaíonazenés szabadgyakorlatok, buzo
gány, fapuska, lóugrás, padgyakorlatok és parterretorna telték változa
tossá az atlétika minden ágára kiterjedő programmot.

Jutalom- és segélyforrások.
1. Intézetünk alapítványainak kamataiból kiadtunk az 1924—25. 

évben 602 000 koronát.
2. Adományokból kiadtunk 3 703.000 K, 19 kötet jutalomkönyvet.
3. A Magyar Nemzeti Szövetség pályázatán az I csoport egyik 

első diját (VII—VIII) Führer György VII. o. t. nyerte meg: 100.000 K, 
Gál Dénes VII- o t., Országh Pál VIII o. t., Barna Béla VII. o. t. 
50,000-50.000 K. Ezenkívül pénz-, könyvjutalmat illetve elismerő ok
levelet nyert 32 tanuló.

4. Adományok és segélyek. A Falu-szövetség pályadija középfokú 
tanintézetek növendékei részére 500.000 K, Nyírvidéki Takarékpénztár
900.000 K, Führer Mihály 3 m2 terméskő, Nyíregyházi Cementáru R-T.
50.000 K, Szeressiik-asztaltársaság 300 000 K, cserkészeknek 200.COO K, 
Városi tisztikar cserkészeknek 1 szerkocsi, Somogyi Gyula 20 000 K, 
Tiszovszky Dániel és neje 100.000, Nyíregyházi Takarékpénztár 500.000 K, 
Nyíregyháza város 3,000 000 K cserkészeknek, dr. Leffler Béla, Stock
holm 100 000 K, Rosenthal Gyula 250.000 K, Moesz Béla 50.000 K, 
Bogár Lajos 25.000 K, Kovács Béla 3.500 K, Tárczay Endre 108.000 K, 
Horvát István 97.000 K, Klein László 15 000 K, Friedmann Jakab és 
Anna 50.000 K, Nyerges Ferenc 100 000 K, Steványik István 15 000 K, 
Varró Béla 30 000 K, Vass János 25 000 K, dr Szopkó Dezső 100.000 K, 
Szalay Sándor 40.000 K, Láng Ernő 200.000 K, Deutsch I 3 kötet, 
Ferenczi I. 2 kötet könyv.

5. Pénzzel és könyvvel juinlmazott, illetve segélyezett tanulók: 
Krecsák Kálmán, Szolár Pál, Varga László L, Margócsy Emil, Gabulya 
András, Murányi Árpád, Tamáska Endre, Varga József, Mikler Sándor, 
Kotráncz Sándor, Kovács Kornél, Sinka Lajos, Deutsch Péter II., Bónis 
László, Kopácsy Tibor, Pecsenye Béla, Löffler István, Kovács János, 
Schwartz György, Huczmann János III., Teltsch István, Jánváry István, 
Makranczy Béla, Scher László, Sára Endre IV., Balkányi P^l, Pecsenye 
Zoltán, Balla István, Máczay Gyula, Kozák István, Klein Ferenc, 
Murányi Zoltán V., Jancsik János, Negró Ernő, Goldmann Imre, Fusz 
Pál VI., Fekete Lukács, Führer György, Binder László, Gál Dénes, 
Gulyássy Béla, Szalay Sándor VII., Fejér András, Ferenczi Mihály, 
Gelber Miklós, Gáli Lajos, Zergényi Miklós, Répánszki Lajos, Preisz 
Tibor, Guttmann József, Bodor Pál, Ország Pál Vili. o. t

6. Új alapítványok. 1. Mikecz Dezső udvari tanácsos és neje a 
Piave mellett hősi halált halt Dezső fiók emlékére alapítványt létesítet
tek, melynek alaptőkéje 10 darab nyíregyházi takarékpénztári részvény.
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2. Özv. Móricz Józsefné a világháborúban hősi halált halt József fia 
emlékére alapítványt létesített 1 millió korona alaptőkével. 3 Az 1914-ben 
érettségizett tanítványok hősi halált halt 7 tanulótársuk emlékére
3,300.000 K alaptőkével létesítettek alapítványt. 4. Az 1909-ben érett
ségizett tanítványok alapítvány létesítésére 2,610.000 K-t gyűjtöttek. 
5. Az 1904-ben érettségizett tanítványok 20 éves találkpzójuk alkalmá
val a testnevelés céljainak előmozdítására 5,000.000 K alaptőkével ala
pítványt létesítettek 6. Csengery Kálmán és neje a világháborúban hősi 
halált halt József fiók emlékére alapítványt létesítettek 3,000.000 K 
alaptőkével. 7. Tiszovszky Dániel és neje fiók, dr. Tiszovszky Gyula 
emlékére létesített alapítványok tőkéjét 1,200.000 K-ra emelték fel. 
8. Dr. Martinyi László szegedi ügyvéd néhai Martinyi József és neje 
emlékére létesített alapítvány tőkéjét 3,000.000 K-ra emelte fel. 9. Déri 
P. Pál és neje fiatalon elhúnyt Margit leányuk emlékére 500.000 K 
tőkével létesítettek alapítványt. 10. Somogyi Gyula, intézetünk régi 
pártfogója újabb alapítványt létesített, melynek alaptőkéje tíz darab 
nyíregyházi takarékpénztári részvény. 11. Özv. Varga Józsefné férje, 
Varga József emlékére létesített alapítványa tőkéjét 1 millió koronával 
emelte fel. 12 Szalay Sándor és neje alapítványának tőkéjét 500.000 
koronára emelte fel 13. Láng Ernő és neje Endre fiók, VI. osztálybeli 
tanuló emlékére tettek alapítványi, melynek alaptőkéje 500 darab Nyír
vidéki Takarékpénztári részvény.

7. Tandíjmentesség. A kormányzótanács a tandíjból elengedett 24 
tanulónak 7,029.600 koronát.

8. Ifjúsági Segítő-Alap. Iskolánknak ez a három éves intézménye 
az idén is gyönyörűen fejlődött és hatásosan mozdította elő a szegény 
tanulók istápolását. Fel is használtunk minden kínálkozó alkalmat en
nek a humánus intézményünknek a felvirágoztatására. így a félévi hang
verseny jövedelméből 5 millió, a majális jövedelméből 4,594.000 ko
ronát juttattunk az Alapnak, a kötelező oktató filmelőadásokra befizetett 
díjakból 836.000, az iskolai jéggpálya bevételeiből 420.000, tanulók 
segélykönyvtári járulékaiból 2,577.000 K jutott az Alap pénztárába 
Egyes adományok: Nyíregyházi Takarékpénztár Egyesület 500.000, 
Ganz Imre 200.000, Nyíregyházi Cementárúipari rt. 50.000, Kiss Sándor 
25 000, Kmotrik Lajos 17 000, Kiss Lajos, Nagyváthy Ferenc 12 000, 
dr. Hartstein József és dr. Landau Ernő 10.000 K-val gyarapították az 
Alap bevételeit. Fogadják e helyről is hálás köszönetünket!

A szegény tanulóknak rajz- és írószerekben, füzetekben és tandíj
megtérítésben a cserkészcsapatnak, az országos diákdalosversenyen és 
az országos középiskolai athlelikai versenyen résztvett szegénysorsú 
tanulóknak juttatott segélyek összege meghaladja a 6 és fél milliót.

A Segítő-Alap kezelője: Zwick Vilmos főgimn. tanár.
A még egyre tartó drágaság és nehéz megélhetés ellenére, táp

intézetünk jótéteményét az idén csak 4 tanuló vette igénybe, akik havi 
290 000 koronáéét kaptak ebédet és vacsorát Természetbeni adomá
nyaival az idén is támogatta tápintézetünket Haas Ignác földbirtokos 
úr, pénzadományokkal a Nyíregyházi Takarékpénztár-Egyesült 1,000 000 
K, a Nyíregyházi Termény- és Árúraktár rt. 800.000 és —"~

L Ar é s *£
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úr 72.000 K Fogadják a nemeslelkű adakozók e helyről is az iskola 
hálás köszönetét!

A tápintézet felügyeló'je : Zwick Vilmos főgimn. tanár volt.

A tanulók névsora.*
I. OSZTÁLY.

Asztalos Géza, Asztalos István, Bacsóka Péter, Bartha Pál, 
Beke Sándor ism., Bertalan László, Billi Ferenc, Billi Mihály, Blum 
Sándor, Böhm Miklós, Csernák Béla, Deutsch Miklós, Durchschlág 
Ferenc, Eördögh Béla, Fekete János, Földes István, Franki Endre 
ism., Friedmann Jenő, Gallasz József, Gara György, Garai Albert, 
Gergely Mihály, Glück István, Glück László, Gottdiener Miklós, 
Gödény Zoltán, Görömbey Béla, Guttmann László, Hartstein Gábor, 
Herczeg Kálmán, Hódy Imre, Jakab Lajos, Karácsony Béla, Kará
csony Jenő, Kató Sándor, Kazár Tibor, Kálmán Tamás, Kiss Tibor, 
Kovács András, Krausz Ferenc, Krecsák Kálmán, Landau László, 
Lefkovits Dezső, Lefkovits László, Lieber András, Lukács Béla,. 
Márton Imre, Mikó Gusztáv, Nagy József, Nyerges Pál, Orosz Olivér, 
Rácz Gábor, Simkovics Gusztáv, Szántó László, Szitha Gyula, Szokol 
István, Szolár Pál, Szőllősy Sándor, Török József, Ujlaky Jenő, 
Ungar Károly, Varga László, Veress Sándor ism., Weisz Endre, 
Zatureczky János ism. — Magántanulók : Balla István, Franca Miklós, 
Ganz Imre, Halmai Imre, Száméi János. — Vizsgálatlanul maradtak : 
Csiskó László, Honig József Ködöbőcz József, Plachy Lajos, W ein
berger László. — Kilépett: Halász Sándor, Klein Béla, Klein István. 
— Nyilvános 65, magán 13, összesen : 78.

II. OSZTÁLY.

Balkányi Pál, Balog Ignác, Bartha György, Bencs László, 
Csapó János, Csorna Lajos, Deutsch Péter, Dietz Ádám, Döme István, 
Eperjessy Pál, Ferenczy Sándor, Ferkó István, Fülöp Pál, Gabulya 
András, Gál György, Gellért Tibor, Gödény Géza, Grünfeld József, 
Havasi Győző, Horváth Béla, Kalmár Endre, Kanizsay Ferenc, 
Karácsony Géza, Kazár Gyula, Kelemen László, Kinyik László, 
Kiss Endre, Kmotrik Sándor, Kotráncz Sndor, lovas Kovács András, 
lovas Kovács József, Kovács Kornél, Krausz Endre, Landau Tibor 
ism., Lator György, Makranczy Pál, Margócsy Emil, Mikler Sándor, 
Moldoványi Antal, Molnár László, Molnár Sándor, Murányi Árpád, 
Nyerges Károly, Orosz László, Pampuch Mihály, Rappaport Andor, 
Rédai Imre, Rosenberg Dezső, Schmotzer Zoltán, Schön Arnold, 
Sebestyén Sándor, Sinka Lajos, Skolnyik Pál, Staub László, Sütő 
István, Szántó István, Színi Sándor, Szondy György ism., Takács 
Zsigmond, Tamáska Endre, Toldy Gvula, Török Pál, Ungár János, 
Varga József. — Magántanulók : Diószeghy Lajos, Kalla Mór, Papp

* A jeles osztályzatú tanulók nevét kövérebb betűk jelzik.
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Sándor, Statkievicz Elek. — Kilépett: Lichtmann Pál, László AntaL 
— Nyilvános 65, magán 5, összesen : 70.

III. OSZTÁLY.
Bakó Gyula, Blau László, Bónis László, Csernák Dezső, Cser

nyik József, Csoba Miklós, Czomba András, Demeter Sándor, 
Eisenberger Miklós, Estók Jenő, Fintor Béla, Flóhr Gyula, Garai 
Mihály, Gergely Tibor, Gerő Sándor, Grósz Andor, Grósz Imre, Grosz- 
mann László, Grünwald Sándor, Holik Zoltán, Horvát István, Holek 
László, Honig Miklós, Huczmann János, Kerekréthy Iván, Kis Károly 
Kopácsy Tibor, Kovács Gyula ism., Kovács János, Kölcsey Miklós 
ism., Kövér József, Lévy János, Löffler István, Nádasi András, Nyíri 
Imre, Olchváry Miklós ism., Olchváry Zsigmond, Pecsenye Béla, 
Petrohán Béla, Porhammer József, Povazsanyecz János, Puskás Tibor, 
Sarudy István, Schwartz György, Soós János, Tatár László, Tímár 
András, Ungár Miklós, Wirtschafter András. — Magántanuló : 
Kálmán Károly. — Kilépett: Beke Gábor, Csupek Péter. — Eltaná
csoltatok : Bezzeghy Lajos. — Kizáratott: Nagy Győry Béla. — 
Nyilvános 53, magán 1, összesen: 54.

IV. OSZTÁLY.
Altmann Endre, Arday Károly, Bercsényi Pál, Bleuer Zsig

mond, Csengery Pál, Csiky Aladár, Czomba Gyula, Ecsedy László, 
Farkas Andor, Fekete Gyula, Ferenczi Lajos, Földes Imre, Fried 
Dániel, Galfszky István, Gábor László, Gerda László, Glück László, 
Goldmann György, Goldmann László, Grósz Mihály, Haissinger 
Viktor, Iván János, Jakab György, Jánváry István, Karasz István, 
Kiss Sándor, Kiss Zoltán, Klein Endre, Kubinyi Tibor, Kupferstein 
Henrik, Lányi György, Majzler György, Makranczi Béla, Margitay 
Gyula, Morauszki András, Pándi József, Perimann Imre, Perlstein 
István, Petneházi Bálint, Puskás György, Rácz Tibor, Róth László, 
Sára Endre, Scher László, Szabó József, Szikszay András, Szilágyi 
Károly, Szopkó István. Szűcs Róbert, Teltsch István, Tóth Lajos, 
Varga Károly, Wallrabenstein Vilmos. Kilépett: Klein István, Szilas 
Imre. — Magántanuló : Isépy Kálmán. — Nyilvános 55, magán 1, 
összesen : 56.

V. OSZTÁLY.
Balkányi Pál, Balla István, Balla László, Balogh József, Báthory 

József, Berzátzy Sándor, Bodor András, Déry Pál, Ehrenstein Sándor, 
Eötvös Pál, Eperjessy András, Fazekas György, Friedmann Pál, Fried
mann Károly, Fusz András, Füredi István, FüsthyÖdön, György István, 
Hartmann Gábor, Heller Pál, Hutschenreiter Frigyes ism., Kelemen 
Ferenc, Keller Andor, Kiár Dezső, Klein Éliás, Klein Ferenc, Klein Zol
tán, Kohn Dezső, Koleszár József, Kovácsy Ferenc, Kozák István, 
Kürthy László, Lengyel László, Lichtblau László, Lichtmann Miklós, 
Lingvay Jenő, Lukács Géza, Margitay Zoltán, Marsálek László,
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Máczay Gyula, Miselbach József, Moldoványi Ferenc, Mrenkó Mi
hály, Murányi Zoltán, Nagymáté György, Pecsenye Zoltán, Ravics 
Dezső, Rosmann Miklós, Sándor Géza, Sándor Lajos, Schőnwald 
Sándor, Schwartz István, Szabó András, Takács Aladár ism., Uray 
László. — Magántanulók: Blau Pál, Kutenics Vilmos, Lisszer Jó
zsef, Szabó Ferenc. — Kilépett: Fried Miklós, Mező Zsigmond, 
Uray Tamás. — Nyilvános 58, magántanuló 4, összesen : 62.

VI. OSZTÁLY.
Balla Miklós, Bartsch Miklós, Berki András, Csillag László, 

Dávid Gyula, Fedor József, Fisch Pál, Flóhr Géza, Furmann Ta
más, Fusz Pál, Glück Károly, Goldmann Imre, Gönczi László, 
Gödény András, Hartstein Pál, Heller Ferenc, Hoffmann Gábor, 
Hönsch Elemér, Huber Károly, Jancsik János, Jármy László, Kál- 
lav László, Kiss Antal, Komjáthy László, Kovács Endre, Kovács 
Gyula, Lányi András, László Sándor, Lieber Zoltán, Margitics Gyula, 
MoldoványiBéla, Negro Ernő, Neubauer László, Papp Zoltán, Pilászy 
György, Reich Miklós, Reök István, Rittli Gyula, Szabó Gábor, Szauer 
László, Szikra Dezső, Tóth Béla, Tóth Elek, Tóth György, Vass 
János, Weisz Gyula. — Magántanulók: Halmágyi Iván, Jármy 
Menyhért, Velich László. — Kilépett: Margitay Tibor, Láng Endre 
meghalt. — Nyilvános 48, magán 3, összesen 51.

VII. OSZTÁLY.
Bakó László, Barna Béla, Bartha László, Bálintffy István, Binder 

László, Brüll Ferenc, Buzinkay Sándor, Csernyus István, Deák János, 
Eperjessy Béla, Fekete Lukács, Fenyvesi Imre. Fodor Antal, Führer 
György, Fülöp István, Gál Dénes, Gulyássy Béla, Haissinger Zoltán, 
Haitmánszky Kálmán, Harsányi Károly, Heimlich Zoltán, Herbst^Jeflő, 
Kandel György, Klein János, Neubauer Andor, Pataky Ferenc, Rfoppe' 
Ferenc, Rappensberger Károly, ResentltaF Pál, Selberg-Zoltán, Springer 
László, Staub Imre, Stépán Sándor, Szalay Sándor, Szopkó Dezső, 
Takács Jenő, Török István, Varga La|os, Vass Pál. — Kilépett: Cscn- 
gery György, Deák Gyufá. — Magántanuló: Gyene Sándor. — Vizs
gálatin maradt: Csengerv Bonifác — NjHlvános 41, magántanuló 2, 
összesen 43.

VIII. OSZTÁLY.
Arday Lajos, Bartha Lajos, Batta Jenő, Bálint Károly, Benkó 

István, Blau István, Bodor Pál, Brenner Ferenc, Deák Károly, 
Fejér András, Fejér István, Ferenczi Mihály, Friedmann László, 
Friedmann Pál, Gáli Lajos, Gáspárdy József, Geiger Imre, Gelber 
Miklós, Glück Miklós, Goldmann Henrik, Goldstein István, Gutt- 
mann József, Guttmann Zoltán, Hegyi Sándor, Heimlich Jenő, H o
gyan László, Horváth Dénes, Hódy Károly, Kertész László, Ker
tész Tibor, Klein Lajos, Kozlik Gyula, Kröczer Lajos, Kurz József, 
Levendula Dezső, Margitits Imre, Mátray Tibor, Milotay György,
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Molnár József, Nagy Béla, Nagymáté László, Ország Pál, Pataky 
Miklós, Pollák György, Preisz Tibor, Prisztauka László, Radvánszky 
György, Répánszky Lajos, Róth Imre, Salzmann Zoltán, Schulhof 
Tibor, Schwarcz József, Schwartz Ignác, Seszták Béla, Siposs Jó 
zsef, Soós László, Szabó Sándor, Székely Zoltán, Szikszay Pál, 
Veress Imre, Weisz Miksa. Weiszberger László, Zergégi Miklós. — 
Magántanuló: Szontagh Lajos. — Kilépett: Kis Andor. — Nyilvános 
64, magán 1, összesen: 65.

A tanulók statisztikája.
Felvétetett 449 nyilvános, 31 magán, összesen 480 tanuló. 

— Vizsgálatot tett 434 nyilvános, 16 magán, összesen 450 tanuló. 
A vizsgálatot tett tanulók közül helybeli 296, megyebeli 105, más 
megyebeli 43, megszállt területre való 5. Vallásra nézve 80 ev., 143 
reí., 56 rk., 15 gk., 2 unit., 153 izr. Előmenetelre nézve 27 jeles, 
83 jó, 198 elégséges, 120 javító, 21 osztályismétlésre utasított tanuló. 
Magaviseletre nézve 349 példás, 73 jó, 12 tűrhető magaviseletü 
nyilvános tanuló.

Értesítés a jövő tanévre.
Az engedélyezett javító, pótló és magánvizsgálatokat 1925.. 

augusztus 27., 28., 29. és 31. napjain fogjuk megtartani.
Az 1925—26. évre a tanulókat még szeptember hó 1—4. nap

jain írjuk be az előző osztály sikeres elvégzését igazoló bizonyít
vány alapján.

Felvételi és vegyes díj 285,000 korona ; tandíjjal együtt a tel
jes díjas tanuló fizet az I. félévre 625.000 K, a vagyontalan köz- 
alkalmazott és munkás haladó gyermeke 455.000 K, a nyugdíjas 
gyermeke 415 000 koronát.

Az érettségi írásbeli vizsgálatokat szeptember 2—4. napjain, a 
szóbelieket 9 -1 0  én tartjuk meg a javító vizsgálatokkal együtt.

Az új iskolai évet ünnepélyesen szeptember 5-én nyitjuk meg.
A tandíjkedvezményért folyamodók kérvényeit a kormányzó- 

tanácshoz címezve, augusztus 20-ig kell az igazgatóhoz beküldeni.
Lakást és ellátást adni s elfogadni csupán az igazgató, vagy 

osztályfőnök tudtával szabad.
Bővebb felvilágosítást az érdeklődőknek szívesen ad az igazgató.
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