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Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy Hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország Jeltámadásában

Ámen.

Zászló-avató beszéd.
Az 1926. április 18-adiki cserkész zászló-avató ünnep alkalmával, 

a  Kossuth-téren elmondotta : Geduly Henrik, püspök.

Ünneplő Közönség ! Kedves cserkészifjak ! Szeretett barátaim !
Oly szervezet kéri ma tőlünk és a mindnyájunk felett őrködő 

isteni gondviseléstől zászlaja megáldatását, amelyhez az egész osz
tatlan magyar nemzeti társadalom odaadó rokonszenve és nagyra
becsülése fűződik. Szervezet, amely a multat összeköti a jövővel, 
amennyiben a múlt fájó tapasztalatain és részben dicső emlékein 
okulva és az utóbbiakon lelkesedve, akar szebb és boldogabb 
jövendőt előkészíteni. Szervezet, amely még a boldog békeeszmé
nyeket, a magyar ifjúság egészséges testi és lelki nevelésének nagy 
eszményeit szolgálja, — de amely, ha arra majd sor kerül, a ma
gyarság újabb szabadságharcában, az ezredéves ősi határok vissza- 
hóditásának nagyszerű feladatában is Önmagához és mihozzánk 
méltóan akarja és fogja kivenni a maga részét.

A nyíregyházi evang. Kossuth Lajos reálgimnázium 88. számú 
„Szabolcs“ nevű cserkészcsapata esd ma áldást felavatandó uj 
zászlajára.

Szabolcs ! Kossuth Lajos ! Fiuk, halljátok-e, e két nagy név 
hallatára mit súg a magyar történelem ? Halljátok-e a Szabolcsvezér 
serege vonulásának a hangját?! Mint zugó szélvész tör elő a hon
foglaló magyarság távol Etelköz rejtekéből Európa szivébe, hogy itt 
a legszebb tájat, a legkedvesebb országot erdőkoszoruzta termő 
alföldjével, hármas bércével, négy folyamával birtokába vegye és 
ott a legnemesebb férfiúi és női, családi és nemzeti erényekkel 
koszoruzottan magának otthont teremtsen ? Otthont egy nemzetnek, 
amely békében szabadságszerető, harcban vitéz, — lovagias érzü
letében példaadó, Istenében gyermeki szivvel bizó, erkölcseiben 
tiszta, ítéletében bölcs, hűségében, becsületérzetében megingathatat
lan, testében erős, szellemében egészséges, tiszta életet é l t ; — 
otthont egy nemzetnek, amely idegen nemzetek fiaival szemben 
türelmes, sőt nyájas, szives, lovagias, vendégszerető volt, amelynek 
körében két vagy három napot nem tudott tölteni az idegen, hogy 
meg ne szerette és kiváló erényeinek a hírét a  saját otthonába el 
ne vitte volna ; — otthont egy nemzetnek, amelynek nagy időkben 
támadtak vitézei és hősei, bölcsei, tudósai, költői, művészei és had-
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vezérei, a nagyok nagyjai között is, világszerte helytállóak, sőt 
egyesek még azok sorából is kiemelkedőek ! Száguldó szélvész zugó 
rohamával, hősi önfeláldozás vitézi készségével tiszta férfijellem 
tettrekész nagy elhatározásával ennek a  nemzetnek készitettek 
otthont több, mint ezredéve Szabolcs vezér és az ő honfoglaló 
társai a hármas bérc ölén, a négy folyam körül !

És amikor sok százados hosszú küzdelmek után, amelyekben 
a magyarság vért és erőt áldozott a nyugati kultúráért, ármány és 
cselszövény, a megtévelyedett hatalom és a  hozzácsatlakozó gonosz 
indulat e nemzetet saját otthonában béklyóba verni és összetörni 
akarta, akkor, óh akkor : halljátok-e a nagy Kossuth szavát, amely 
riadót zeng a honfihüség és férfibecsület felé, odadörögve a költő 
szavával: „Talpra magyar! Hí a haza!“

Kossuth Lajos reálgimnázium Szabolcs cserkészcsapata! A 
honfoglaló Szabolcs vezérnek, a honszabaditó Kossuth Lajosnak 
vagytok ti szellemörökösei, fiuk! Magyar erő, magyar lendület, 
magyar vitézség, magyar becsület lüktessen hát mindenben, minden 
lépésben, minden elhatározásban, minden érzésben, minden gondo
latban, minden cselekedetben, amely e zászló alatt támad a ti 
soraitokban.

Nagyjaink egyik legnagyobb írójának szavait idézem : „Cser
készek, leventék nem katonák. De szükséges, hogy lélekben azok 
legyenek. Kegyetlen állapotunkban, ha nem  adhatunk fiatalságunk 
kezébe kardot, adjunk a  szivökbe hitet és lelket, hogy mienk lehes
sen a jövő. Ideális célt szolgálnak ezek az  intézmények — minden 
gondunkra és szeretetünkre méltók és aki magyar nevéhez, magyar 
nyelvéhez, magyar szabadságához hü akar lenni, annak szerető 
szemmel kell ez intézményekre néznie és őrködnie azon, hogy ma
gasztos hivatásuk szolgálatában megtartassanak, hivatlan kezekbe 
ne kerüljenek és méltón fejlődjenek s méltók maradjanak a nagy 
célhoz, melyért létrejöttek. Legyenek e nemzetnek békében és baj
ban egyaránt őseikhez méltó fiai!“ (Rákosi Jenő. Pesti Hírlap, 
1926. március 30.)

Zászló 1 Ebben a  szellemben a m agyar nemzeti társadalom 
szeretetének leikével áldom meg szineidet, jeligédet, fiaidat 1 „Légy 
résen 1“ Légy őre fiaink cserkészbecsületének, magyar lelkének, 
nemzeti munkájának és áldozatának 1 Légy egykor büszke jelvénye, 
boldog hirdetője, magyar ormokon lengő lobogója az újjáéleded 
magyar nemzeti dicsőségnek 1 Légy áldva áldott az Atyának, a 
Fiúnak, a Szentlélek Úristennek nevében, akinek legyen dicséret, 
dicsőség és hálaadás örökkön örökké 1 Ámen.



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

kormányfőtanácsos, Nyíregyháza város polgármestere, egyházi fel
ügyelő.

Tagjai: a) Hivatalból : Dr. Zelenka Lajos törvényszéki elnök, 
egyházkerületi felügyelő ; Geduly Henrik, a tiszai ev. egyházkerület 
püspöke ; Paulik János lelkész, egyházkerületi főjegyző ; b) Válasz
tott tagok : Antal birtokos ; Bogár Lajos ny. városi főjegyző, h. fel
ügyelő : Czibur László nyug. tábornok; Jánossy Miklós Máv. fő
mérnök : Kéler Gyula főgimn. pénztáros: Maurer Károly jegyintézeti 
főnökhelyettes; Ruhmann Andor ny. igazgató; dr- Saáry Sándor 
egészségügyi tanácsos ; dr. Simkó Endre ügyvéd t ; Somogyi Gyula 
kir. tanácsos, közjegyző; dr. Szopkó Dezső gyógyszerész ; dr. Vietó- 
risz István városi tiszti főügyész; c) a főgimnáziumi 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. Moravszky Ferenc igazgató. Tanít 38 év óta; heti óráinak 

száma 9. Tanította a görög nyelvet a VI. és VIII. osztályban.
2. Benigny Andor r. tanár, a VI. osztály főnöke, a segély

könyvtár őre. Tanít 6 év óta ; heti óráinak száma 21. Tanította a 
magyart a VI., VIII., a németet a II., IV., VI., VIII., a görögpótló 
magyart a  VI. osztályban.

3. Dr. Dengyel Lajos r. tanár, a III. osztály főnöke, a tanári 
könyvtár őre. Tanít 7 év óta ; heti óráinak száma 23. Tanította a 
magyart a  III., a latint a III., VII., a görögöt a VII., a történetet a 
III. osztályban.

4. Hankovszky Varga Árpád  testnevelési tanár, a tornaszertár 
őre, a Sportkör vezetője. Tanít helyben 2 év óta; heti óráinak 
száma 16. Tanította a tornát az I—VIII. osztályban.

5. Kozák István r. tanár, cserkészparancsnok, a rajzszertár őre. 
Tanít 25 év óta; heti óráinak száma 20. Tanította a földrajzot az 
I., a természetrajzot az I., a  mértant a III., IV., a rajzot az I., II., 
V., a görögpótló rajzot a VI—VIII. osztályban.
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6. Máczay Lajos r. tanár, tanárértekezleti jegyző. Tanít helyben 
3 év óta ; heti óráinak száma 22. Tanította az evang. vallástant az 
I—VIII., számtant az I. osztályban.

7. Péter Károly r. tanár, a VIII. osztály főnöke. Tanít 13 év 
óta ; heti óráinak száma 23. Tanította a magyart a IV., a történel
met a  IV—VIII., a földrajzot a IV., a bölcsészetet a VIII. osztályban.

8. Dr. Schárbert Ármin  r. tanár, a II. osztály főnöke, a ter
mészetrajzi szertár őre, a Természettudományi Kör elnöke. Tanít 
13 év óta; heti óráinak száma 21. Tanította a földrajzot a II., a 
természetrajzot a II., IV., VI., a számtant a  II., III. osztályban.

9. Szalay Sándor r. tanár. Nem tanít február 16. óta.
10. Teltsch Kornél r. tanár, az V. osztály főnöke, az ifjúsági 

könyvtár őre, tanácsjegyző. Tanít 26 év óta ; heti óráinak száma 22. 
Tanította a magyart az V., VII., a németet a  III., V., VII., a görög
pótló magyart a VII., a  földrajzot a III. osztályban.

11. Valent József r. tanár, az I. osztály főnöke, a Bessenyei- 
Önképző Kör elnöke. Tanít 12 év ó ta ; heti óráinak száma 22. 
Tanította a magyart az I., a latint az I., V-, VIII., a görögpótló ma
gyart a Vili. osztályban.

12. Varga László r. tanár, a IV. osztály főnöke. Tanít 15 év 
ó ta ; heti óráinak szám a 21. Tanította a magyart a II., a latint a II., 
IV., VI. osztályban.

13. Dr. Vietórisz József r. tanár. Szabadságon 1925. november 
19. óta, üdülés céljából.

14. Zwick Vilmos r. tanár, a VII. osztály főnöke, az ifjúsági 
énekkar vezetője, a fizikai szertár őre. Tanít 21 év óta; heti óráinak 
száma 23. Tanította a számtant a IV—VIII., a fizikát a VII., VIII. 
osztályban.

15. Bácskai József felsőkereskedelmi r. tanár, óraadó, tanította 
a francia nyelvet az V. osztályban heii 5 órában.

16. Friedländer Rafael izr. hitoktató. Helyben tanít 6 év óta ; 
heti óráinak száma 8. Tanítatta az izr. vallástant az V—VIII. 
osztályban.

17. Friedmann Vilmos izr. hitoktató. Tanít 17 év lóta ; heti 
óráinak száma 8. Tanította az izr. vallástant az I—IV. osztályban.

18. Kónya Gábor ref. hitoktató, az ifjúsági zenekar vezetője. 
Helyben tanít 2 év ó ta ; heti óráinak szám a 16. Tanította a ref. 
vallástant az I—VIII. osztályban.

19. Lipovniczky Sándor r. kath. hitoktató. Helyben tanít január 
ó ta ; heti óráinak szám a 11. Tanította a  r. katb. vallástant az 
I—VIII. osztályban.

20. Tamás János g. kath. hitoktató. Helyben tanít január óta ; 
heti óráinak szám 4. Tanította a g. kath. vallástant az I—Vili. 
osztályban.

21. Huray Gyula énekvezető. Tanít 6 év óta; heti óráinak 
szám a 2. Tanította az ev. egyházi éneket az I—IV. osztályban.

22. Dr. Valent Mihály iskolai orvos, egészségtan-tanár. Tanít 
7 év óta ; heti óráinak száma 2. Tanította az egészségtant a VII. 
osztályban.
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Tanárok irodalmi és társadalmi munkássága.
1. Máczay Lajos a Nyírvidék belső munkatársa.
2. Péter Károly, a városi polgárság március 15 iki ünnepé

lyén ünnepi beszédet mondott.
3. Dr. Uietórisz József. Értekezések: Luther és házassága 

(Örömhír, Evangélikusok Lapja). A középiskolai énektanítás. (Elnöki 
megnyitó a Szabolcsi Tanári Körben). Költemények: Tisza István 
szellemében, A kereszt, Hivatásom küldetésem, székfoglaló a Deb
receni Tisza István Tudományos Társaságban), Sóhajok hidján, Tűz, 
Az óra (bemutató a Kisfaludy Társaságban). Műfordítások: Vergilius 
Georgiconja, Horatius Ars poetica-ja (Kézirat.)

Tananyag és tankönyvek.
Az általános gazdasági válság miatt az elvégzett tananyag köz

léséről még mindig le kell mondanunk. Ámbár a reálgimnáziummá 
való fokozatos átalakulás kívánatossá tenné a tankönyvek jegyzé
kének a közlését is, nem tehetjük meg, mert a hellyel takarékoskod
nunk kell. Szerényebb sorsú tanítványaink támogatása céljából a 
segélykönyvtár példányait olyan mérvben szaporítottuk, amennyire 
csak megengedték a rendelkezésünkre álló erőforrások.

Főgimnáziumi szertárak.
1. Tanári könyvtár. Vétel utján szereztünk 13 művet 16 kötet

ben, dr. Tóth Gyula, dr. Hittrich Ödön, Szigethy Lajos, dr. Zsedé- 
nyi Béla, Némethi János, A Zászlónk, dr. Holik Flóris, Deák Endre 
ajándékoztak 1 — 1 művet, 1—1 kötetben, Szarvady Pál 2 művet 3 
kötetben. A könyvtár állománya 4905 mű, 7529 kötetben. Az intézet 
járatott 18 tudományos és szépirodalmi folyóiratot.

2. Ifjúsági könyvtár. Ifjúsági könyvtárunk ez évben is szépen 
gyarapodott, úgyhogy egy újabb könyvtárszekrénynek a csináltatása 
vált szükségessé. Ez évben különösen az alsó osztályok könyvtárát 
gyarapítottuk a következő könyvekkel: Bársony „Szól a puska“, 
Becsky „Amerikába és vissza , Benedek „Honfoglalás mondái", 
„Tatárjárás mondái“, „Sz. Anna tava“, Bródy „Egri diákok“, Földes 
„Szibériai képek“, Gaal „Bethlen Gábor“, Garády „Mi van a ten
gerben“, Hanko „Term. tud. olvasmány“, Kolumban „Magas Tátra“, 
Lampérth „Három pápai diák“, Lőrinczy „Bizófalvy harang“, Malonyai 
„A Nilus országa“, Móra „A rab ember“, Móricz „A sasfía meg a 
sasfióka“, Rákosi „Bécsi diákok“, Szemere „Két fiú története“, Tábori 
„Gábor Áron“. Ezeken kívül Ady „Illés szekerén“, „Vér és arany“, 
Gárdonyi ,,Egri csillagok“. Ismeretterjesztő könyvtár: „A modern 
technika nagy alkotásai“, Meyer Konrád „Vál. költeményei“, Kiss 
József „Legendák nagyapámról“. Jókai műveinek centennáriumi kiadá
sából 10 kötet. Ezenkívül köttettünk 120 drb. könyvet. A könyvtár 
állománya: 1808 kötet.
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3. Ifjúsági segélyköm/vtár. Az ifjuzági segélykönyvtár rendel
tetése a szegénysorsu tanulóknak tankönyvvel való ellátása. A könyv
tár állománya 1076 tanköny. Az elmúlt iskolai évben 748 tankönyvet 
osztottunk ki 163 tanuló között, amelyért csekély használati díjat 
fizettek. Az uj tanterv életbelépésével beálló tankönyvváltozás állandó 
könyvbevásárlást tesz szükségessé és ez a segélykönyvtárra igen 
nagy terheket ró.

4. Természettani szertár. Gyarapodás vétel utján 1 drb átkap
csoló a rádió készülékhez.

5. Természetrajzi szertár. A természetrajzi szertár állománya 
a folyó tanévben gyarapodott 1 drb kitömött tőkés kacsával (Havasi 
Győző II. o. tan. ajándéka) és 1 minta cserzőanyaggal (Rácz Gábor
II. o. tan. ajándéka).

6. Tornaszertár. Athletikai szereket vettünk: 5 pár futócipőt, 
4 kézi öltözőszekrényt, discos, gerely, súlygolyókat, birkozódresseket 
és egy felszerelt mentőszekrényt.

7. Rajzszertár. Ebben az évben nem gyarapodott.

Adatok az iskolai év történetéhez.
Az 1925—26. iskolai év történetére vonatkozó adatokat, röviden 

a következó'kben közöljük :
1. Általános viszonyok.
Miután a felvételi vizsgálatra vonatkozó rendeletet a kultusz

minisztérium az eló'zó' évben hatályon kívül helyezte, az I. osztályba 
julius és szeptember elején felvételi vizsgálat nélkül irtuk be a tanuló
kat. Beirtunk az I. osztályba 63 nyilvános, 6 magán, összesen 
69 tanulót.

Az I. osztályba kultuszminiszteri engedéllyel vettük fel a tanuló
kat a törvényes 60-as létszámon felül.

Az 1924 évi XI. t.-c. értelmében az eló'zó' iskolai évben kez- 
dó'dött reálgimnázíumí átalakulás a folyó tanévben fokozatosan tovább 
folytatódott és igy már a reálgimnáziumi tanterv szerint tanítottunk 
az I., II. és V. osztályban. Az 1926—27. évben a III. és VI. osztály 
tárgyait is b  reálgimnáziumi tanterv szerint tanítjuk. A görög nyelvet, 
mint rendkívüli tantárgyat fogjuk tanijani az V. osztályban

Az iskolai évet szeptember elején megnyitva megkezdtük a 
tanítást, mely szakadatlanul folyt az év végéig. A két Ízben történt 
tantárgyfelosztásról később lesz szó.

Az ifjúság a kegyelet érzésével tette le virágait november 1-én 
és április 22-én a nemzeti eszmények és polgári érzület vérlanujának, 
Kovács István nemzetőr-főhadnagynak, valamint május 30-án a világ
háború hőseinek sírjára.

2. A kormányzótanács gondosan ügyelt arra, hogy az 1925. év 
nyarán végzett nagyarányú tatarozási munkálatok költségei ne ingas
sák meg az iskola költségvetésének egyensúlyát Az előző évi tandíj 
összegének némi mérséklése mellett reméljük, hogy a megkezdett 
tatarozási munkálatokat az idén is folytathatjuk.
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A kormányzótanács másfelöl idejekorán intézkedett abban a 
tekintetben is, hogy a tanítás érdekei a működő tanárok létszámának 
csökkenése esetében is ki legyenek elégítve.

A kormányzótanáccsal kapcsolatban fájdalommal emlékezem meg 
arról, hogy április 22-én reggel megrendítő hírre ébredt Nyíregyháza 
társadalma. Dr. Simkó Endre rövid néhány napi kínos szenvedés 
után váratlanul elhunyt. A férfikora teljességében, alig 43 éves korá
ban összeropparit közéleti munkás elköltözése olyan űrt hagy maga 
után, melyet nem egyhamar sikerül betölteni. Különösen az egyház 
és iskolák érzik meg a melegen érző tanügybarát hirtelen elmúlását, 
akinek áldott emlékét kegyelettel őrzi a főgimnázium.

3. A tanári testület és a tanári tanácskozások. Mivel a lefolyt 
iskolai évben már 3 osztályban a reálgimnáziumi tanterv szerint taní
tottunk és a német-francia szakos tanszéket, megfelelő pályázó híján, 
nem lehetett betölteni, Bácskai József felsőkereskedelmi iskolai tanár 
lekötelező előzékenységgel vállalkozott arra, hogy az V. osztályban 
a francia nyelvet heti 5 órában tanítsa.

Személyi változás történt a hitoktatói karban. Molnár Kálmán 
r. kath. hitoktató intézetünkben kifejtett nyolcévi buzgó működés 
után, kemecsei plébánossá neveztetvén ki, Lipovniczky Sándornak 
adta át a katholikus növendékek oktatását. Pintér Andor gör. kath. 
hitoktatót főhatósága vencsellői plébánossá nevezte k i; tanítványait 
ekként Tamás János hitoktató vezeti. Az uj kartársakat melegen 
köszőntjük intézetünkben a valláserkölcsi nevelés terén kifejtett műkö
désük folyamán.

Az intézet igazgatásában julius 1-től kezdve változás állt be, 
mivel a nyugalomba vonuló igazgató, Moravszky Ferenc kezéből 
ismételten dr. Vietórisz József veszi át a kormányzótanács és tanári 
kar bizalmából az intézet igazgatását, akinek működésére ehelyütt is 
Isten áldását kérjük.

4 Tanulmányi rend. Az 1925/26. iskolai évet 15 rendes tanerő 
működésével kezdtük meg, jórészben fölemelt óraszámmal.

De november 19-én dr. Vietórisz Józsefet, intézetünk lelkesen 
működő tanárát, tanítás közben oly rosszullét fogta el, hogy előbb 
háromhavi, majd négyhavi szabadságot engedélyezett egészségének 
helyreállítására a főgimnázium kormányzótanácsa.

A tanítást uj tantárgyfelosztással folytattuk tovább.
Február közepén ismételten fel kellett a tantárgyakat osztanunk.
Ugyanis Szalay Sándor tanár a fegyelmi eljárás megindítását 

kérte maga ellen. Miután ezt a felekezeti főhatóság elrendelte, tan
tárgyait még sikerült úgy felosztani, hogy a működő tanerők vették 
át az egyes tárgyak tanítását Ekként a tanári kar 3 tagjára heti 23 óra 
jutott, ami nagy megterhelést jelent ugyan, de az érdekelt tanárok 
lelkes buzgósága legyőzte a tanításban mutatkozó nehézségeket.

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

A tanulók felvételéről, létszámáról, illetőség, kor, vallás és elő
menetel tekintetében mutatkozó megoszlásáról a statisztikai kimuta
tás szól.
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5. Valláserkölcs és fegyelem. A trianoni határok közé szorult 
magyar nemzet gazdasági krízisével együtt jár a társadalom erkölcsi 
züllése, aminek hatása mutatkozik az itjuság magaviseletén is. Ifjúsági 
szinielöadások, kötelező filmelőadások látogatásán kívül oly módon 
kívántuk az ifjúságot jó erkölcseiben erősíteni, hogy ifjúsági egyesü
letekben sokoldalúan foglalkoztattuk. Néhány nehezebben fegyelmez
hető tanulóval szemben az egyéniségükhöz illő nevelési eszközök 
alkalmazása célravezetőnek bizonyult. E tekintetben a szülői ház 
támogatása megbecsülhetetlen segítséget nyújtott az iskolának. így 
történhetett, hogy csak olyan esetben folyamodtunk az intézetből 
való eltávolítás erős eszközéhez, amikor az erkölcsi eltévelyedésnek 
jóvá nem tehető mértékét állapítottuk meg. A tanulók a tanárok 
kisésetében jártak templomi s ifjúsági istentiszteletre, az Ur asztalá
hoz is a tanárokkal együtt járultak. A hitoktatók az iskola helyisé
geiben tanítottak. A tanárok résztvettek az egyházi közélet tevékeny
ségében is.

6. Egészségügyi állapot. Gyász. A tanárok általában jó egészség
ben végezték a tanítás, nevelés munkáját. Egyedüli kivétel dr. Vietórisz 
József, aki november 19-én történt megbetegedése óta az év végéig 
kapott szabadságot egészségének teljes helyreállítása céljából.

A tanulók között szeptember második felében a kanyaró, október 
december hónapokban a difteritisz lépett fel járványszerüen, mely 
utóbbi áldozatot is követelt.

Ugyanis az 1925. év júniusában alig sirattuk el a VI. osztály 
derék törekvő növendékét: Láng Endrét, bánatos szüleinek szeme- 
fényét, tanulótársainek kedves jóbarátját, az ősz ismét gyászba borí
totta iskolánkat. November végén Fenyvessi Imre Vili. osztálybeli, 
december elején Makranczi Pál III. osztálybeli tanítványainkat szólí
totta el körünkből a halálnak angyala. A vigasztalhatatlan szülők drága 
gyermekeinek, a tanulótársak szeretett barátainak, a tanárok hűséges 
tanítványainak emlékét kegyelettel őrizzük, mig elköltözött leikeik az 
üdvözültek honában az örök boldogságot élvezik.

7. Iskolai ünnepek. Október 6-án az aradi vértanuk, október 
31-én a reformáció emlékünnepét, a templomban, a gyülekezettel 
együtt tartottuk meg. November 28-án rendeztük a „legnagyobb 
magyar", gróf Széchenyi István emlékünnepét a társadalom nagy 
érdeklődése mellett.

Március 15-iki hazafias ünnepünk keretében kiadtuk a Kossuth- 
pályadijat Oaál Dénes és Führer György VIII., a Petőfi-pályadijat 
Binder László és Gulyássy Béla VIII., Bogár Lajos ódapályadiját 
Pataky Ferenc Vili., a Martinyi József pályadijat Binder László 
VIII. o. tanulóknak.

Március 25-én a halhatatlan emlékű szabadsághős: II. Rákóczi 
Ferenc születésének 250-ik évfordulója alkalmából állítottuk az ifjúság 
szeme elé az áldozatos hazafiság mintaképét: II. Rákóczi Ferencet.

Április 18-án a társadalom érdeklődésének megható megnyilvá
nulása közben avattuk fel a 88. számú „Szabolcs“ cserkészcsapat 
zászlóját, mely alkalommal a zászlóavató beszédet Geduly Henrik
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püspök mondotta, a zászlóanyai tisztet dr. Bencs Kálmánná úrnő 
töltötte be lekötelező előzékenységgel

Május 9 én szép sikerrel működött közre ének- és zenekarunk 
az Országos Középiskolai Tanáregyesület Szabolcsi Köre által rende
zett diák-dalünnepen Zwick Vilmos tanár vezetése mellett.

Junius 2 án tavaszi mulatság keretében hódoltunk Herczeg 
Ferenc geniejének, az ő irómunkásságát méltató beszéddel, szavalatok
kal, ének- és zeneszámokkal.

8. Hivatalos látogatás Az 1925. évi szeptember hó 21-én, más 
középfokú tanintézetekkel együtt, a mi iskolánk is abban a kitünte
tésben részesült, hogy gróf Klebelsberg Kunó vallás- és közokta
tásügyi Miniszter ur látogatásával tisztelte meg. Kíséretében meg
jelentek : dr. Kállay Miklós főispán, Ady Lajos tankerületi főigazgató, 
Szinnyei-Merse Pál miniszteri titkár. A díszteremben tisztelgésre 
várakozó gimnáziumi tanácsosokat és tanárokat Geduly Henrik püspök 
mutatta be a miniszternek, akikkel tanügyi dolgokról folytatott eszme
cserét. Majd Moravszky Ferenc igazgató üdvözlő szavainak elhang
zása s az ezekre adott válasz után a miniszter megtekintette az intézet 
értékeit, szertárait és a látottak fölött megelégedésének adva kifeje
zést, a jelenvoltak ovációi között távozott el az intézetből.

Ady Lajos tankerületi főigazgató ur, miniszteri megbízott minő
ségében, november 5—6. napjain látogatta meg hivatalosan intéze
tünket és a tapasztalt eredményt általában megnyugtatónak, némi 
tekintetben dicséretesnek találta.

9. Tanulmányi kirándulás. Szeptember elején 3 napos kirándu
lást tett 32 tanuló Benigny Andor, Máczay Lajos és Szalay Sándor 
tanárok kíséretében a Bükk-hegységbe, Lillafüredre, Diósgyőrbe 
s tapasztalatokban gazdagodva tért vissza az ifjúság.

10. Érettségi vizsgálatok, a) Az 1925. szeptemberében tartott 
érettségi vizsgálatra jelentkezett 20 tanuló, kik közül érett 12, a 
decemberi szóbeli vizsgálat ismétlésére utasittatott 2, egy év múlva 
a teljes vizsgálat ismétlésére utasittatott 6 tanuló; a javitóvizsgálatra 
jelentkezett 4 tanuló közül érett 3, második javítóra utasittatott 
1 tanuló.

b) Az 1925. decemberében teljes érettségi vizsgálatra jelent
kezett 6 tanuló közül a követelményeknek jól megfelelt 1. javitó
vizsgálatra utasittatott 3, ismétlő vizsgálatra utasittatott 2 tanuló; a 
javitóvizsgálatra jelentkezett 3 tanuló érett; 2 kiegészítő érettségit tett.

c) Az 1926. évi júniusi teljes érettségi vizsgálatra jelentkezet 
36 tanuló. Az Írásbeli vizsgálaton elmaradt 1, szóbeli vizsgálatot tett 
35 tanuló. A követelményeknek jelesen megfeleltek: Binder László, 
Fekete Lukács, Führer György, Gál Dénes, Gulyássy Béla, Gyene 
Sándor, Szalay Sándor és Váradi Imre. A követelményeknek jól meg
felelt 7, érett 17; 2 hó múlva teendő javitóvizsgálatra utasittatott 3.

Az elnöki tisztet mind a három Ízben Hronyecz József püspöki 
titkár viselte; a kormány képviseletében szeptemberben és decem
berben dr. Horvay Róbert főreáiiskolai c.igazgató, júniusban dr. Mikler 
Károly nyug. jogkari dékán jelent meg.

Az érettségi vizsgálatokon megjelentek: Geduly Henrik püspök,
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Bogár Lajos főgimn. h. felügyelő, Paulik János lelkész, Ambrózy 
Géza, Szenészi Gyula, Weiszer Gyula leánygimnáziumi tanárok, 
Friedländer Rafael vallástanár, Csehák Lajos, Kovács József kir. katli. 
főgimn. tanárok.

Ifjúsági egyesületek.
1. Ifjúsági gyámintézet, Luther szövetség. Tagjai az iskola 

ág. h. ev. vallásu növendékei. Belekapcsolódva a gyülekezeti élet 
hasonló célú szerveibe, előadással, szavalattal, ének- és zeneszám
mal vettek részt annak működésében- Gyámintézet céljára 334.500 
koronát gyűjtöttek.

2. Ifjúsági filléregylet. Bevétel volt 909.500 K, kiadás volt
903.000 K, maradvány 6500 K, a Magyar-Olasz Bank nyíregyházi 
fiókja 8779. sz. betétkönyvecskéjén elhelyezve.

3. Bessenyei Önképzőkör. A kör 1925. október 17-én alakult 
meg Valent József tanárelnök vezetésével 85 rendes és 17 pártoló 
taggal. Tisztviselők: alelnök: Gál Dénes VIII. o. t., titkár: Binder 
László VIII. o t., főjegyző: Führer György Vili. o. t., aljegyző: 
Hoffmann Gábor VII- o. t., pénztáros: Furman Tamás VII. o t, 
zászlótartók: Fekete Lukács VIII. o. t., Negro Ernő VII. o. t., ház
nagy: Pataki Ferenc VIII. o. t.

Tartott a Kör 1 alakuló, 8 rendes, 1 záró és két díszülést. 
A díszüléseken a nagyközönség előtt áldozott november 28-án a 
M. T. Akadémia és gróf Széchenyi István, a „legnagyobb magyar“ 
emlékének, mig junius 2-án Herczeg Ferenc 40 éves irói jubileumát 
ünnepelte.

A rendes üléseken elhangzott 10 szavalat a díszülések verseny
szavalatain és a március 15-iki versenyszavalatokon kívül. Sikerült 
fokot nyert 6, kevésbbé sikerültet 2, 2 szavaló! pedig ujraszavalásra 
utasított a Kör. Felolvasást hallgattunk hármat (egyet három rész
ben), ezek közül egyet dicséretes fokra, kettőt pedig sikerült fokra 
helyezett a Kör. A március 15 iki beszéd díját Binder László VIII.
o. t. nyerte, mig Pilászy György VII. o- t. dicséretben részesült ; az 
óda díját, Bogár Lajos h. felügyelő adományát, Pataky Ferenc VIII. 
o. t. kapta, dicséretet Pilászy György és Kovács Gyula VII. o. t. 
érdemeltek.

A Kör titkárához az év folyamáu 8 jeligés költemény és egy 
műfordítás érkezett be. Ezek közül a Kör hatot a sikerült, kettőt a 
kevésbbé sikerült fokon fogadott el, a műfordítást pedig a kevésbbé 
sikerült fokra helyezte. Gál Dénes VIII. o. tanulót mint a legszor
galmasabb előadót, Binder László VIII. o. tanulót mint a Kör leg
munkásabb tagját a Kör jutalomban részesítette. Az olvasókör heten
ként három délután állott a tagok rendelkezésére ; 1 folyóiratot és 
1 napilapot járatott, könyvtárát a „Magyar Regényírók“ c. sorozat 
60 kötetével és ezenkívül még 7 művel gyarapította.

4. Báró Eötvös Lóránt Természettudományi Kör. Fenállásá- 
nak hetedik évében 1925. október 10 én alakult meg a Kör, 103
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rendes taggal. A Kör tisztviselői voltak: Alelnök : ifj. Szalay Sándor 
Vili. o. t.. titkár: Gál Dénes VIII. o. t., főjegyző: Führer György 
Vili. o. t., aljegyzők: Gyene Sándor, Vili. o. t. és Goldmann Imre 
Vll. o. t, pénztáros: Binder László Vili. o. t., főkönyvtáros: Fekete 
Lukács Vili o. t., alkönyvtárosok: Csernyus István Vili. o. t. és 
Kállay Ferenc Vll. o. t, háznagy: Pataky Ferenc Vili. o. t„ alház- 
nagy: Kovács Gyula Vll. o. t., ellenőr: Rappensberger Károly Vili. 
o. t„ számvizsgáló: Gulyássy Béla Vili o t. Tartott a Kör 1 alakuló, 
8 rendes és 1 záróülést. Az üléseken elhangzott 10 előadás. Az év 
folyamán a Kör elnöke 6 pályatételt tűzött ki, ezekre beérkezett 3 
pályázat, melyeket a Kör 150 — 150,000 koronával jutalmazott, a jutal
mazott pályaműveket: Fekete Lukács Vili. o. t., Führer György Vili. 
o. t. és Rosenthál Pál Vili. o. t. Írták. Befolyt 3.149,240 K, köny
vekre és pályadíjakra kiadott a Kör 985,000 koronát, a pénztárállo
mány, az év végén 1464,240 korona. Vezető tanár: Szalay Sándor, 
később dr. Schárbert Ármin.

5. Ének- és Zene-Kör. Az ifjúsági vegyeskar 70 taggal alakult 
meg. Résztvett a reformáció napján az evang. templomban a nagy- 
közönség számára rendezett emlékünnepen, közreműködött az ösz- 
szes iskolai ünnepeken, a cserkészcsapat április 18-iki hangver
senyén és a Szabolcsi Tanári Kör rendezésében május 8. és 9-én 
lefolyt szabolcsvármegyei diák-dalosünnepen. Vezetője Zwick Vilmos.

A zenekar 12 taggal alakult meg, közreműködött a március 
15-iki hazafias ünnepen, a cserkészcsapat hangversenyén és kisérte 
az ifjúsági vegyeskar énekét a május 9-iki diák dalosünnepen. Veze 
tője Kónya Gábor ref. hitoktató.

Külön meg kell emlékeznünk ifjúsági vonósnégyesünkről, amely 
Gál Dénes Vili. o. t. vezetésével Fekete Lukács, Barna Béla és 
Szalay Sándor Vili. o. tanulókból állt és több Ízben adta tanujelét 
zenei felkészültségének.

6. Cserkészét. Az iskolánk kebelébe tartozó 88. számú Szabolcs 
cserkészcsapat tevékenységének az elmúlt 1925-26. iskolai évben 
két mozgató oka volt. Egyik a csapat zászlajának megszerzése és 
felavatása, a másik a Nemzeti Nagytáborra való készülődés. Az 
iskolai év kezdetén ujoncfelvétel volt. December hó 12-ik napján 
tábori beszámolót tartott a csapat, igen előkelő közönség előtt az 
iskola dísztermében. A jól sikerült műsor után Kozák István parancs
nokot a csapat tagjai cserkészszoborral lepték meg, a tavalyi jól 
sikerült tábor emlékéül. Nagytábori magatartásuk elismeréséül meg
jutalmazta a csapat Binder László sgt, Nagymáté György, Teltsch 
István őrsvezetőket és a csapattal táborozó 952. számú Baross 
Gábor iparostanonccsapatból Fekete András, Rogocz József, Mako- 
vics József cserkészeket. Karácsony ünnepét a csapat szerény kere
tek között, de bensőséges szeretettel ünnepelte meg. Az 1926. év 
január havában megkezdődött munka kétfelé ágazott, egyrészről a 
csapat zászlajának felavatási ünnepét kellett előkészíteni, másrészről 
a csapatot kellett a Nemzeti Nagytáborra kiképezni és felszerelni. 
Isten segedelmével mindkét munkát elvégeztük. Folyó évi április 
hó 18-ik napján avattuk fel a csapat zászlaját az egész város közön
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ségének jelenlétében a Kossuth-téren tartott avató ünnepen, ahol 
ünnepi beszédet Geduly Henrik püspök úr Öméltósága tartotta és 
a zászlót dr. Bencs Kálmánná Öméltósága, mint zászlóanya nyújtotta 
át a csapatnak. Este jól sikerült műsoros est és táncmulatság zárta 
be az emlékezetes napot. Az ünnepély előkészítésében Benigny 
Andor és Zwick Vilmos főgimnáziumi tanárok siettek segítségére a 
csapat parancsnokságának. A csapat most a Nemzeti Nagytábor 
előkészítő munkáit fejezte be és várja az indulási parancsot. A csa
pat parancsnoka Kozák István főgimnáziumi tanár, aki fáradtságot 
nem ismerve dolgozik azon, hogy iskolánknak ez a legifjabb haj
tása mielőbb terebélyes fává izmosodjék és méltó részese legyen 
annak a kultur és nemzetnevelő munkásságnak, amelyet iskolánk 
már 12 éve folytat. Rajta kívül dr. Deák Endre cs. tiszt,  ̂ Binder 
László és Deák Gyula segédtisztek végzik a csapatigazgatás mun
káját. A csapat létszáma 49 igazolt cserkész és 3 kiscserkész. A 
csapatpénztár forgalma az 1926. év első felében: Bevétel 34.158,110 
korona. Kiadás 16 291,960 korona. Készpénz 17.866,150 korona.

7. Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Egyesület. Működése ebben 
az évben szünetelt, mivel az ifjúság érdeklődése a rokoncélu cser
készcsapat működése felé fordult.

8. Sportkör. Ez évben is szép eredményekre tekinthet vissza 
a Sportkör; különösen a vivő-, atlétikai és birkózó szakosztályok.

A Kör tagjainak száma 426, ebből működő tag 180.
A legnépesebb szakosztály a birkozó-szakosztály, amely egyedül 

50 növendéket számolt.
A Kör rendezett ezen iskolai évben egy házi bemutató torna- 

ünnepélyt, két kerületi versenyt (birkózó és v í v ó ) ,  egy országos 
versenyt (birkózó). Résztvett két kerületi versenyen (torna és foot
ball) és egy országos versenyen ( v í v ó ).

A vívók szereplése az idén nagy megelégedéssel töltött el. 
Megnyerték a tőrcsapatbajnokságot és a tőrcsapatbajnokság 3. helyét. 
Egyénileg a tőrversenyben a 2., 4., 5., 6. és 8. helyet, a 111. 14—15. 
kerületi bajnoki versenyen; a kardvivók ugyanezen versenyen a 
csapatbajnokságban 2., 4., 5- és 6. helyet, egyénileg a 2. és 5. 
helyet foglalták el. A városi felsőkereskedelmi iskola majálisán a 
kardversenyt (Kiss, Hartmann) és a tőrversenyt (Eötvös) növendé
keink nyerték.

A szövetség által rendezett országos vivóversenyen is meg- 
állták a helyüket: a tőrcsapatunk (Eötvös, Balkányi, Fazekas, Bodor) 
a bajnok Toldy főreáltól csak 9: 7 arányban kapott ki és igy az 
országos bajdokságban a IV. helyet nyerte el.

Kardcsapatunk (Reök, Kiss, Bartsch, Farkas) a kardcsapat- 
versenyben a IV. helyen végzett.

Az intézet kardvivó bajnoka Kiss Antal Vll. o. t ,  tőrbajnok 
pedig Eötvös Pál VI. o. t.

Birkózóink végleg megnyerték a tanári testület által alapított 
és a kerületi pontverseny vándordíjául felajánlott értékes ezüst 
szobrot, a kerület 1926. március 13-iki versenyén abszolút pont
fölénnyel. Kerületi birkozóbajnokaink: Nádassy, Reök, Kürthy,



-  15 -

Jancsik, Papp. A junius 5. és 6án tartott országos versenyen 
végleg megnyerték a „Huszárok“ országos pontverseny vándor 
diját. Országos bajnokaink: Szánthó, Pecsenye, Rajk, Kiirthy.

Az atlétikai szakosztály is nagy munkát végzett az év folya
mán Az összes középiskolák részére kiirt és junius 5. és 12-én 
megtartott versenyen több kiváló eredményt értek el. (16 éven alul 
magas Reök 149. Távol Eötvös 570.) (16 éven felül: Jármy diszkosz 
3676. Pataky 100 m 11'8. Neubauer távol 6'20 és 800 m. 2‘10.)

Tornászaink résztvettek a kerület Debrecenben rendezett tor
nászbajnoki versenyén. Egyénileg korláton Máczay Gyula VI. o. t. 
nyert helyezést. Szép, nyugodt elegáns munkájával őszinte tetszést 
vívott ki. A Kör villamosbuzogány-csapata ugyanakkor mutatta be 
gyakorlatait, melyeket nagy tetszéssel fogadtak, nemkülönben a 
parterre-tornászok mutatványéit.

Football-csapatunk megnyerte a csoport-bajnokságot és veret
lenül a kerületi bajnokságot is, amitől azonban a fegyelmi bizott
ság a csapatot a tényleges okok ismerése nélkül megfosztotta

A Kör ilyen szép eredményeit természetesen csak a tanári 
testület, a megértő igazgató és a szereplés és rendezésekre enge
délyt adó kormányzótanács mozdította elő.

Sokan siettek a Kör segítségére a versenyrendezések alkal
mával és tudásukkal is igyekeztek munkánk nivójánok és a város 
sportjának emeléséhez. Ezen fáradságot nem ismerő uraknak, az 
iskola és a magyar ifjúsági sport jóakaró támogatóinak ezen utón 
is hálás köszönetét mondunk.

9. Matematikai szeminárium. A VII. o. önként jelentkező jobb 
matematikusai részére a téli hónapokban Z w ick  Vilmos tanár mate
matikai szemináriumot rendezett, amelyen a tannlók a Középiskolai 
Matematikai és Fizikai Lapok feladatainak megfejtését mutatták be, 
maga a vezető tanár pedig a differenciálszámításból adott elő egyes 
fejezeteket.

10. Gyüjtö-összejövetelek. Hogy a tanuló ifjúság körében elter
jedt sokféle gyűjtési hajlandóság helyes irányt nverjen, ezért Zwick 
Vilmos tanár kéthetenként összejövetelekre hívta egybe a gyűjtőket 
és megbeszélte velük gyűjtésűk irányítását. A gyűjtemények anyagát 
főleg bélyegek, régi papírpénz, érmek, érdekes hazai és külföldi 
levelezőlapok, fényképek, plakátok stb szolgáltatták. A gyűjtők junius 
13-án szépen látogatott kiállítást is rendeztek az iskola rajztermében 
és kiállított gyűjteményeik alaki és tartalmi minősége szerint első-, 
másod- és harmadrendű minősítéssel elismerő okiratot kaptak.

Tanulótársak találkozója.
Az 1926. évi junius hó 19-edikén, az 1896-ban éretségizett 

tanítványok közül 30 éves találkozóra gyűltek össze tizenketten, 
névszerint: Balla Béla főjegyző, dr. Buday Gyula közjegyző, Jéger 
Zoltán nyug. postai felügyelő, Juhász Sándor dr. takarékpénztári 
jogtanácsos, Kelemen Gábor törvényszéki biró, Kerekes István táblai 
biró, Kiár Béla földbirtokos, Lukrits Károly espetes-plébános, Margita
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Viktor igazgató-főmérnök, dr. Martinyi László ügyvéd, dr. Nagy 
Arthur ügyvéd és Tóth Kálmán postai felügyelő, kiknek nevében 
Lukrits Károly köszöntötte az egykori tanárokat: Moravszky Ferencet 
és dr. Vietórisz Józsefet, akik az ilyen ritka alkalom érzelmeinek 
hatása alatt megindultan mondtak köszönetét a jóleső megemléke
zésért. A találkozás emlékére a volt tanulótársak néhai Martinyi 
József igazgató emlékére alapítványt létesítettek.

Az 1901-ben érettségizett tanítványok közül 2 1-en gyűltek össze 
kegyeletes emlékezésre, boldog emlékek felújítására. Megjelentek a 
találkozón : Adorján István lelkész, Bartos László kereskedő, Baruch 
Sándor gyógyszerész, dr. Bérgstein Jenő ügyvéd, Búzás István föld- 
birtokos, Egyedfy József földbirtokos, Eördegh Béla számtanácsos, 
Fodor Henrik mérnök, Gencsy Ferenc földbirtokos, dr. György Sán
dor ügyvéd, Kiár István földbirtokos, Léderer Ervin gyógyszerész, 
Lukács Géza iró, Nagyváthy Ferenc tanár, dr. Sarvay Elek tiszti 
főügyész, Szakács Lajos iparszövetkezeti titkár, Szesztay Sándor 
mérnök, Szép Mihály főjegyző, Szily József postai felügyelő, dr. Vajda 
Ödön ügyvéd, Vietórisz Dániel dohánybeváltó főtiszt. A tanulótársak, 
volt tanáraikkal együtt felekezeti különbség nélkül az evang. templomba 
vonultak, ahol nevükben Adorján , István téti lelkész imádkozott 
Istenhez a megsegítő kegyelemért. Áldó szavainak elhangzása után 
a találkozó résztvevői az egykori VIII- osztály termében gyűltek 
össze, hol dr. Sarvay Elek vármegyei tb. főügyész magasszárnya- 
lásu beszédben mondott hálás köszönetét az elvett jókért az intézet 
tanárainak, kiknek nevében Moravszky Ferenc és dr. Vietórisz József 
meghatott szívvel viszonozták a lelkes üdvözlést.

A hálás tanítványok ezután az elhunyt tanárok sírját koszo- 
ruzták meg, majd vig lakomájukon, kedves emlékek felújítása 
közben, alapítványt létesítettek.

Jutalom- és segélyforrások.
1. Intézetünk alapítványainak kamataiból kiadtunk az 1925/26. 

évben 3,101.800 koronát.
2. Adományokból kiadtunk 1,900.000 magyar és 10 svéd arany

koronát.
3. A Magyar Nem zeti Szövetség pályázatán a VII — VIII. osz

tály 100.000 K első diját Gyene Sándor VIU., az 50 000 K második 
diját Fekete Lukács VIII o. t. nyerte meg Az V—VI. osztály
50.000 K első diját Kozák István V I, 40.000 K második diját 
Pecsenye Zoltán VI. o. t. nyerte. A III IV osztály 40.000 K első 
diját Schwartz György IV., a 30.000 K második diját Tamáska Endre
111. o t. nyarte meg. Az 1—11. osztályban a 30.000 K első diját 
Zwick Albert 1., a 20 000 K második diját Kiss Tibor 11. o. t. nyerte. 
Ezenkívül könyvjutalmat nyert 8, elismerő oklevelet 25 tanuló.

4. Adományok és segélyek Nyiregyh. Term, és Áru R.-T.
1.000 000 K Tápintézetnek. Nyiregyh. Takptár ösztöndíjra 600.000 K, 
Tápint 1,500 000 K. Fuhrman Lajos 150.000 K ösztöndíjul. Dr. Leffler 
Béla 10 svéd aranykorona. Darmay József 150 000 +  60.000 K.
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Tiszovszky Dániel 150 000, Rosenthal Gyula 300.000, Alföldi Magyar 
Közm. Egyesület 200.000, Roziik István 500.000 kor, tőkeemelés,
100.000 kor jutalomdij, dr. Schön Géza 300.000, lfj. Segítő: Soltész 
János 284 215 Seszták Béla 30.000, Plachy Lajos 64 000, Blau 
István 100.000 kor. Könyvtárra: Váradi Béla 50.000 kor. Bogár 
Lajos jutalmul 50 000 kor. Dr. Szopkó Dezső jutalmul 100.000 kor. 
Kutenics Vilmos 204.000 kor.

5 Ösztöndíj, jutalomdij és segélyben részesültek: I. o : Barta 
István, Kun Szabó Lajos, Murányi Nándor, Sztoklász Gyula, Zwick 
Albert. — II. o .: Krecsák Kálmán, Orosz Olivér, Szolár Pál, Varga 
László. — III. o . : Balkányi János, Balogh Ignác, Deutsch Péter, 
Mikler Sándor, Murányi Árpád, Orosz László, Sinka Lajos, Varga 
József. — IV. Huczmann János, Kopácsy Tibor, Löffler István, 
Pecsenye Béla, Porhammer József, Schwartz György. — V. o . : Rácz 
Tibor, Sára Endre, Scher László, Teltsch István, Varga Károly. — 
VI. o. : Balla István, Balkányi Pál, Heller Pál, Kelemen Ferenc, Klein 
Ferenc, Kozák István, Máczay Gyula, Murányi Zoltán, Pecsenye 
Zoltán. — VII. o .: Balla Miklós, Halmágyi Iván, Heller Ferenc, Jancsik 
János, Pilászy György, Rajk László. — Vili. Binder László, Csernyus 
István, Fekete Lukács, Führer György, Gál Dénes, Gulyássy Béla, 
Pataky Ferenc, Szalay Sándor, Váradi Imre. — Jutalomkönyvet kaptak: 
I. o . : Gábor Dénes, Mauritz Sándor, Nagy Béla, Szalay László, 
Tamáska István. — II. o. : Gara György, Görömbey Béla, Kiss Tibor.
— III. o . : Lator György, Margócsy Emil, Skolnyik Pál, Varga József.
— IV. o . : Bónis László, Tatár László. — V. o . : Farkas Andor, 
Gábor Lászió, Makranczi Béla. — VI. o .: Blau Pál, Hartmann Gábor, 
Kiár Dezső, Miselbach József. — VII. o .: Fusz Pál, Goldmann Imre, 
Negro Ernő. — Vili. o. Gyene Sándor.

6. Uj alapítványok és tőkeemelések. 1. Az 1895-ben érettsé
gizett tanítványok harmincéves találkozójuk alkalmával Imre János 
igazgató-főmérnök és Baruch Jenő mérnök buzgólkodása folytán
5.300.000 kor. alaptőkével alapítványt létesítettek. 2. Láng Ernő és 
neje az 1925 év tavaszán elhunyt Endre fiók, VI. osztálybeli tanuló 
emlékére létesített alapítványuk alaptőkéjét 500 darab Nyírvidéki 
Takarékpénztári részvénnyel emelték. 3. Dr. Martinyi László szegedi 
ügyvéd, néhai Martinyi József és neje emlékére létesített alapítványi 
tőkéjét 5,000.000 kor. ra emelte fel 4. Néhai Eltscher Simon tanár 
emlékére volt tanítványai, Márton László mérnök és Krasznay 
László biztosítási tisztviselő kezdeményezésére alapítványt létesíte
nek, melynek alaptőkéjére eddig 3,890.000 korona gyűlt össze.
5. Dr. Szopkó Dezső néhai Szopkó Alfréd alápitványának tőkéjét 
egymillió koronára emelte fel. 6. Roziik István és neje elhunyt 
István fiók, IV. osztályú tanuló emlékére létesített alapítványuk 
tőkéjét 500.000 koronára emelték fel. 7. Az 1909. évben érettségi
zett tanítványok a korábban megindított gyűjtés erenményéből 
8,000.000 kor. alaptőkével létesítenek alapítványt.

7. Tandíjkedvezmény. A kormányzótanács a tandíjból elenge
dett 34 tanulónak 14,015.000 koronát.

2
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8. Ifjúsági Segitőalap. Szegénysorsu, jómagaviseletü és elő
meneteli! tanulóink segélyezésére és jutalmazására, cserkészeink 
nagytáborozási költségeinek fedezése címén az 1925 — 26. iskolai 
évben 8,102.000 koronát osztottunk szét; az ifjúsági vegyeskar 
részére egy „Frema“ sokszorositógébet és 100 darab dalosjelvényt 
vettünk 6,030.000 korona értékben. Segitőalapunk tőkéjét a tanulók 
járulékaiból, a majális jövedelméből és iskolánk jóakaróinak ado
mányaiból gysrapitottuk. Támogatóink voltak : könyvkereskedők rajz
tömbök eladásából 3,230 000 korona, Nyíregyházi Takarékpénztár 
Egyesület 600.000, Nyíregyházi Cementáruipari r.-t. 400.000, Horváth 
Nándor 100.000, Brüll Ferenc 75.000 korona. Fogadják jóltevőink 
ezúton is hálás köszönetünket! A Segitőalap kezelője Zwick Vilmos 
tanár.

9. Tápintézet. A Tápintézet az elmúlt iskolai évben a jelent
kezők csekély száma miatt beszüntette az élelmezést. A jövő iskolai 
évben, megfelelő számú tanuló jelentkezése esetén, újra folytatja 
áldásos működését.

A tanulók névsora*)
I. OSZTÁLY.

Bacsóka Péter ism., Balla Gábor, Balla Miklós, Balogh Pál, 
Barta István, Barta Mihály, Billi Ferenc ism., Bónis István, Böhm 
Béla, Buus Lajos, Cerdonio Brúnó, Csengeri János, Csiskó László, 
Demeter Pál, Dienes Barna, Forró László, Gábor Dénes, Gergely 
Mihály ism., Grünfeld Jenő, Győry Béla, Hódy Imre ism., Jaksa 
Béla, Jenei József, Kádár Tihamér, Kertész István, Klein Adolf, 
Klein Miklós, Kohn Sándor, Kovács András ism , Kovács László, 
Kovács F. Mihály, Kun Szabó Lajos, Leuchter Zoltán, Magics 
Elemér, Magyar Balázs, Mauritz Sándor, Márton Imre ism., Miklós 
József, Munkácsy György, Murányi Nándor, Nagy Béla, Reich József, 
Rippel Tibor, Ruhmann Béla, Sára Ernő, Schatz András, Schatz 
László, Spitz Márton, Szalay László, Szőllősy Lajos, Sztoklász Gyula, 
Szuchy Jenő, Tamáska István, Török József ism., Ujlaky József, 
Varga Márton, Varga Pál, Vass László, W eisz Endre ism., Weisz 
László, Wiesner László, Zwick Albert. — M agántanulók: Engel 
Béla. Scholtz Oszkár. — Vizsgálatlanul m arad t: Harcsás Lajos, 
Juhász Bertalan, Korponai Kálmán, Szántó László. — Kimaradt: 
Zatureczky Lajos. Összesen 69.

II. OSZTÁLY.
Asztalos Géza, Asztalos István, Balla István, Blum Sándor, 

Böhm Miklós, Deutsch Miklós, Durchschlág Ferenc, Eördögh Béla, 
Fekete János, Földes István, Franki Endre, Friedmann Jenő, Gallasz 
József. Gara György, Glück István, Glück László, Gottdiener Mik-

*) A jeles osztályzatú tanulók nevét kövérebb betűk jelzik.
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iós, Gödény Zoltán, Görömbey Béla, Guttmann László, Hartstein 
Gábor, Herczeg Kálmán, Jakab Lajos, Kalla Mór, Karácsony Béla, 
Karácsony Jenő, Kató Sándor, Kálmán Tamás, Kiss Tibor, Krausz 
Ferenc, K recsák Kálmán, Landau László, Lefkovics Dezső, Lefkovits 
László, Lieber András, Lukács Béla, Marcsek György, Medveczky 
Lajos, Nagy József, Nyerges Pál, Orosz Olivér, Rácz Gábor, Simkovics 
Gusztáv, Szántó László, Szikszay Menyhért, Szitha Gyula, Szokol 
István, Szolár Pál, Szőlőssy Sándor, Ujlaky Jenő, Ungár Károly, Varga 
László, Veress Sándor. — Évközben kilépett : Csapó János, Ganz 
Imre. Magántanuló : Plachy Lajos. — Összesén 56.

III. OSZTÁLY.
Balkányi János, Balogh Ignác, Bartha György, Bencs László, 

Bozsik Béla, Deutsch Péter, Dietz Ádám, Döme István, Ferenczi 
Sándor, Fülöp Pál, Gabulya András, Gál György, Gellért Tibor, 
Gödény Géza, Grünfeld József, Havasi Győző, Kanizsay Ferenc, 
Karácsony Géza, Kazár Gyula, Kinyik László. Kiss Endre, Kmotrik 
Sándor, Kotránc Sándor, L. Kovács András, L. Kovács József, 
Kovács Kornél, Kozsár István, Krausz Endre, Lator György, Margó- 
csy Emil, Mikler Sándor, Moldoványi Antal, Molnár László, Molnár 
Sándor, Murányi Árpád, Orosz László, Papp Sándor, Rappaport 
Andor, Rosenberg Dezső, Schmotzer Zoltán, Schön Arnold, Sinka 
Lajos, Skolnyik Pál, Statkievicz Elek, Staub László, Szántó István, 
Szondy György, Tamáska Endre, Toldy Gyula, Török Pál, Ungár 
János, V arga József. — Magántanulók : Beregszászi Nagy József, 
Csorna Lajos. — K ilépettD iószeghy Lajos, Rédai Imre. — Meg
halt : Makranczy Pál. — Összesen : 57.

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

nyik József, Csoba Miklós, Czomba András, Demeter Sándor, Eisen- 
berger Miklós, Fintor Béla, Flóhr Gyula, Fries Kálmán, Garai Mihály, 
Gergely Tibor, Gerő Sándor, Grósz Andor, Grósz Imre, Groszmann 
László, Grünwald Sándor, Holek László, Holik Zoltán, Horvát 
István, Huczmann János, Kádár Gyula, Kálmán Károly, Kerekréthy 
Iván, Kopácsy Tibor, Kovács János, Kölcsey Miklós, Kövér József, 
Lévy János, Löffler István, Nádasi András, Olchváry Miklós, 
Pecsenye Béla, Petrohán Béla, Porhammer József, Povazsanyecz 
János, Puskás Tibor, Rippel Béla, Sarudi István, Schwartz György, 
Soós János, Tatár László, Tímár András, Ungár Miklós, Wirtschafter 
András. — Összesen : 47.

V. OSZTÁLY.
Altmann Endre, Biró László, Csengerv Pál, Ecsedy László, 

Farkas Andor, Fekete Gyula, Ferenczi Lajos, Fried Dániel, Galfszki 
István, Gábor László, Gerda László, Grósz Mihály, Haissinger Vik
tor, Huray Gyula, Iván János, Jakab György, Karasz István, Kiss

2*
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Sándor, Kiss Zoltán, Klein Endre, Kubinyi Tibor, Lányi György, 
Mayzler György, Makranczi Béla, Moravszky András, Pándy József, 
Perlmann Imre, Perlstein István, Puskás György, Rácz Tibor, Riczu 
Pál, F. Riczu Pál, Sára Endre, Scher László, Szikszay András, 
Szilágyi Károly, Szopkó István, Szűcs Róbert, Teltsch István, Varga 
Károly. — Magántanuló : Erőss László, — Összesen 42.

VI. OSZTÁLY.
Balkányi Pál, Balla István, Balla László, Balogh József, Ber- 

zátzy Sándor, Blau Pál, Bodor András, Déry Pál, Ehrenstein Sán
dor, Eötvös Pál, Fazekas György, Friedmann Károly, Friedmann 
Pál, Fusz András, Füredi István, Füsthy Ödön, Hartmann Gábor, 
Heller Pál, Hutschenreiter Frigyes, Kelemen Ferenc, Keller Andor, 
Kiár Dezső, Klein Éliás, Klein Ferenc, Klein Zoltán, Kohn Dezső, 
Koleszár József, Komjáthy László, Kovácsy Ferenc, Kozák István, 
Kürthy László, László Sándor, Lichtblau László, Lingvay Jenő, 
Makó Béla, Marsálek László, Máczay Gyula, Miselbach József, 
Moldványi Ferenc, Mrenkó Mihály, Murányi Zoltán, Nagymáté 
György, Neubauer László, Papp Zoltán, Pecsenye Zoltán, Ravics 
Dezső, Sándor Géza, Sándor Lajos, Schőnvald Sándor, Sorosi Antal, 
Szabó András, Takács Aladár, Uray László, — Magántanulók: 
gr. Dessewffy Gyula, Szabó Ferenc. — Vizsgálatlan m aradt: Kocsndi 
Péter, Kutenics Vilmos, Pusztai Sándor. — Összesen 58.

VII. OSZTÁLY.
Balta Miklós, Bartha László, Bartók László, Bartsch Miklós, 

Brenner József, Buzinkay Sándor ism., Csillag László, Dávid Gyula, 
Deák János ism., Fedor József, Fisch Pál, Flohr Géza, Furman Tamás, 
Fusz Pál, Glück Károly, Goldmann Imre, Gönczy László, Halmágyi 
Iván, Hartstein Pál, Heller Ferenc, Hoffmann Gábor, Hönsch Elemér, 
Huber Károly, Jancsik János, Jármy László, Kállay László, Kiss Antal, 
Kovács Endre, Kovács Gábor, Lányi András, Lieber Zoltán, Margitics 
Gyula, Moldoványi Béla, Negro Ernő, Oláh Sándor, Pilászy György, 
Rajk László, Reich Miklós, Reök István, Ritli Gyula, Szabó Gábor, 
Szauer László, Szikra Dezső, Tóth Béla, Tóth György, Vass János, 
Weisz Gyula, Zoltán Tibor ism. — Kilépett: Gödény András. — 
Magántanulók: Burdó József, Jármy Menyhért, Kovács Gyula, Velich 
László. — Összesen : 53.

VIII. OSZTÁLY
Bakó László, Barna Béla, Batta Jenő, Bálintfy István, Binder 

László, Brüll Ferenc, Csernyus István, Eperjesy Béla, Fekete Lukács, 
Führer György, Gál Dénes, Gulyásy Béla, Gyene Sándor, Hajt- 
manszky Kálmán, Harsányi Károly, Heimlich Zoltán, Herbst Jenő, 
Kandel György, Klein János, Neubauer Andor, Pataky Ferenc, Prop- 
per Ferenc, Rappensberger Károly, Rosenthál Pál, Seeberg Zoltán, 
Springer László, Staub Imre, Szalay Sándor, Szopkó Dezső, Schwarcz
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Jenő, Takács Jenő, Tőrök István, Varga Lajos, Váradi Imre — Ma
gántanulók : Lénárd József, Papp Endre — Kilépett: Haisinger Zoltán, 
Schréter Izrael, Várnai Imre. — Meghalt: Fenyvesi Imre. Összesen : 40.

A tanulók statisztikája.
Felvétetett 400 nyilvános, 22 magán, összesen 422 tanuló. Áz 

évvégi összefoglalásokon résztvett 387 nyilvános, osztályvizsgálatot 
telt 13 magán, összesen 400 tanuló. Ezek közül helybeli 265, megye
beli 101, más megyebeli 25, megszállt területre való 9. Vallásra 
nézve 76 ev., 132 ref., 53 r. k., 15 g. k., 1 un., 123 izr. Előmene
telre nézve 35 jeles, 85 jó, 188 elégséges, 42 egy tárgyból, 44 két 
tárgyból javító, 6 osztályismétlésre utasitott tanuló. Magaviseletre 
nézve 300 példás, 85 jó, 2 tűrhető magaviseletü nyilvános tanuló.

r

Értesítés a jövő tanévre.
Az engedélyezett javító, különbözeti és magánvizsgálatokat 

1926. augusztus 30. és 31. napjain fogjuk mngtartani.
Az 1926—27. évre a tanulókat még szeptember hó 1—3. nap

jain írjuk be az előző osztály sikeres elvégzését igazoló bizonyítvány 
alapján.

A felvétel alkalmával tandijelőlegül fizetendő 600,000 korona ; 
a vagyontalan közalkalmazott és munkás haladó gyermekéért
400,000 korona. A tandij összege később kerül megállapításra.

Az írásbeli érettségi vizsgálatokat szeptember 1—3. napjain, a 
szóbelieket 6-án tartjuk meg.

Az uj iskolai évet ünnepélyesen szept. 4-én nyitjuk meg.
Lakást és ellátást adni s elfogadni csupán az igazgató vagy 

osztályfőnök tudtával szabad.
Bővebb felvilágosítást az érdeklődőknek készségesen ad az 

igazgató.
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