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REV 201C

VISSZHANG.
Luther hitével,
Kossuth nevével 
Imánk az Ú rnak  
Trónjáig ér e l;
S küzdünk, csa tá zunk, 
Ha kell, halálig,
Míg szent fo h á szu n k  
Valóra válik.

MAGYAR HISZEKEGY-
Hiszek eg y  Istenben, 
Hiszek eg y  hazában, 

Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek M agyarország feltám adásában!



Második Mohács.
(Kisfaludy Károly után.)

Szégyentől pirosúlt gyászban sóhajtva köszöntlek,
Nemzeti nagy vétkünk bús temetője, hazám! ,

Rontó karmaival szakított darabokra a végzet,
Fojtogató erejét meg nem akasztja dühünk,

S hütelen árúlók diadalmi jeléül az önkény
Rúgja vitéz seregink megmerevült tetemét.

Károlyi, sanda vezér! mért hagytad el ősi ekédet?
Nem hullt volna hazánk sárba, mocsárba veled.

Qaz hiúság tüze volt, amivel hatalomra siettél,
És temiattad ezer fő esik áldozatúl.

Szűk vala egy ország, s a világban nincs maradásod, 
Tátogatód nem szűnt, rágalom a kenyered.

Nem nyugszol, pedig a dölyfnél csúfabb a gyalázat,
Sírba se lesz békéd: nemzeted átka elér.

Hány fiatal szívet, hány honszerető daliás főt 
Diktált sírba a bősz, vakdühü népuralom!

Boldog volt, ki előbb a csatába találta halálát,
Mert legalább a remény lágy öle fogta fel őt.

Jeltelenül fekszik, de hiába van összerutítva
Ágyúgolyók, bombák szörnyű csapásaitól :

Szent emléke dicső fényben játszik jegyesével,
Összetapadt porait megnemesíti a vér.

Nem kell várnia őt az utón diadal-koszorúval:
Vissza nem adja hívét néki a hősi halál.

Rózsalevél nem jön bizonyítani régi szerelmét,
Keble hiába feszül, arca hiába tüzel.

Révedező, könnyes szemmel pillant fel az égre,
Tudja, hogy ott leli őt, s vágya után ered.

Néma keserve között maga is menekül a halálba,
Megfut a forradalom szörnyű Mohácsa elől.

Égbe emelt lelkét hűségnek az angyala őrzi,
Porba tiport testét kínjai gyötrik alant . . .

Mennyi dicső jelesünk, méltó sok századot élni,
Szenvede ronda bitón gyáva lator keze közt!

Legszentebb javaink megvédni nemes kötelesség 
Hírta az önkénnyel szembe szegezni vasát ;

Ámde erőseket is megdönt az erőszak, az ármány,
Durva poroszlókkal küzd, amig élete szakad.

Hívei hasztalanúl kérnek számára kegyelmet:
Hóhérkézre kerül, rúgja-tapossa a gőg.

Csak szomorú hire tér haza már, hogy a ház ura elhúnyt, 
Kit megtört szívvel nője zokogva sirat.
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Könnye is elfogyván, hu férje után hal az asszony: 
így dől romba a ház, s pusztul az ősi család.

Vértanú sorsra jutott legerősebb tölgye hazánknak, 
Megdőltén vele dőlt mostoha nemzetügyünk.

S hányszor volt a kifolyt vér honfiuságnak a bére,
Hány ragyogd csillag hullt le vigasztalanul!

Hamvaikat ne keresd a magyarság Pantheonában:
Éjszaka leple alatt sorsuk a bús feledés . . .

Lantba kap a költő, lelkünk teleönti reménnyel,
És nem tudja, kinek nyújtsa a hősi babért.

Titkon azonban eped, szomorúra cseréli a hangját:
A lét és nemlét véglete ihleti őt.

Mennyi gyalázattal tombol körülötte az élet,
Szégyen a nemzeti múlt, kétes a messze jövő.

Arcpiritd önzés, lihegő vágy, semmi szemérem;
Vérzik a lelke, hogy így bomlik az ősi erény !

Messze a tengernek szigetén, hol harsog a hullám,
Hogy panaszos szónak hangja se bántsa fülünk :

Ott nyomorog Károly, rettentő sorsú királyunk,
Elvesztett koronák iszonyú terhe alatt.

Hasztalanúl panaszolja jogát, nincs, nincs aki hallja,
Hívei elbújtak, senki se szánja szegényt.

Szörnyű a távolság, tüze lankadoz, arca fakó lesz,
S számkivetése alatt zárja magába a s ír . . .

így mérték a halált a fejedre vakúl a hatalmak,
S a mi fejünkre is így szállt a vigasztalan éj.

Ifjú valál, ármányt nem sejtvén szörnyen adóztál;
Szendergő porodat béke lebegje körül!

S hajh, ezt visszavonás okozá és kishitűségünk,
Megtörik egységünk, maszlag emészti erőnk.

A sorvasztó láz így készült árva hazánkra;
Nem, nem az ellenség : önfia vágta sebét . . .

Gyászbaborúlt nemzet! be sok ínség áldoz.táúl 
Prédáltad palotád bánatos oszlopait.

Rác, osztrák, cseh, oláh gőgjét csikorogva viseljük,
S egymást vádolván, csak marakodni tudunk.

Hány magyaré lett már a kivándorlónak a sorsa,
Hány magyar él idegen zsarnoki járma alatt!

Birtok nem vala már; Istent, vallást letiportak,
Kassa, Pozsony, Brassó gyászlobogója sikolt:

Fel, ti komor képek, ha riasztó példaadásúl
Nézzük a régieket, s várjuk az új napokat!

Élj magyar, állj oda még, hol a múltba vezérel a példa,
Égj a honért, vívjad vissza határaidat!

És te vidúlj gyászból diadalra a béke ölében,
Nemzeti nagylétünk büszke csodája, hazánk!

V1ETÓRISZ JÓZSEF.



Moravszky Ferenc.
Legyen e pár sor keresettség nélkül egyszerű méltatója 

Moravszky Ferenc érdemeinek, aki maga is példája a szerény, 
zajtalan, puritán jellemnek, s aki hajdan ebben az intézetben tanult, 
később ugyanezen intézet tanára és igazgatója lett, ma pedig inté
zetünk kormányzó tanácsában foglal helyet.

Harmincnyolc évi kiválóan hasznos működése után is korán 
vonult nyugalomba, hogy a pihenés pamlagával cserélje fel min
dennél jobban szeretett classica-philologiai katedráját. Itt érezte 
magát otthonosan, itt volt elemében, itt szerezte a legmaradandóbb 
sikereket tanítványainak javára, iskolájának díszére.

Veleszületett hajlama, alapos rákészültsége és bizalmat keltő 
egyénisége a tanári pálya hivatott munkásává avatta Moravszky 
Ferencet, aki világos tanításával és okszerű nevelésével evangélikus 
tanárvilágunk legjelesebb képviselőinek sorába állítható s akire 
nagyszámú tanítványainak serege hálásan emlékezhetik mindenkor.

Hajlamának kialakulására kétségtelenül nagy hatással volt 
iskolánk régi mestereinek példája s hagyományos szellemének éltető 
levegője, ő  volt Nyíregyházán az első azok között, akik sorsukat 
életpályájukkal ehhez az iskolához kötötték s már csak puszta 
patriotizmusból is azon fáradoztak, hogy a régi alma maternek 
becsületére váljanak.

Rákészültségét nagy szorgalommal végzett egyetemi tanulmányai 
alapozták meg és soha nem szünetelő önképzése egészítette ki. 
Ennek köszönhette azt az ismerettöbbletet, amelynek birtokában 
mindig lépést tudott tartani a korral, s azt az ösztönzést, amelynek 
hatása alatt az irodalom berkeinek ma is szívesen látott vendége. 
Egyénisége szerencsésen egyesíti magában a bölcs megnyugvás 
kívánalmát a szükséges haladás követelményével. Komoly természet, 
tele mély érzéssel, nagy idealizmussal és sok buzgósággal. Hivata- 
talában pontos, társaságban kedélyes, mindenféle viszonyok között 
kötelességtudó, férfias jellem. Egészben véve harmonikus élete a 
pontos kötelességteljesitésnek mindenek felett önmagával szemben 
felállított szigorúságával lett igazán tartalmassá és értékessé, annyira, 
hogy sem a siker örömei, sem a csalódás fájdalmai nem téríthették 
el őt az egyszer helyesnek felismert irány tántoríthatatlan követésétől.

Izig-vérig pedagógus volt, s mint ilyen elöljáróihoz, tanár
társaihoz és tanítványaihoz való viszonyában a legmagasabbra 
fokozott igényeknek is minden tekintetben megfelelt. Ebből a leg
kevesebbet is csak az tagadhatja meg tőle, aki maga szolgált rá, 
hogy bizalmának, szeretetének és ragaszkodásának részese ne 
lehessen.

Távozása alkalmából szívből kívánjuk, hogy sokáig élvezze a 
jól végzett kötelesség öntudatát s a jól megérdemelt pihenés jutalmát. 
Nemes példájának követése és lelkes munkájának folytatása bizo
nyára sok hasznos munkaerőt fog iskolánk szolgálatába állítani a 
magyar tanügy felvirágoztatására s a magyar haza boldogitására.



Visszapillantás iskolánk múltjára.
A nyíregyházi ág. h. ev. Kossuth-Lajos reálgimnázium felekezeti 

jellegű alapítványi intézet, amennyiben Nyíregyháza városának egy
házközségünk nevére tett alapítványából létesült. Alapítási éve 1861. 
Ezt megelőzőleg 1806. óta volt már városunkban latin nyelvű úgy
nevezett professzori iskola, anélkül azonban, hogy működésének 
észrevehető nyomát hagyta volna hátra.

Intézetünk külső története eseményekben nem gazdag Négy- 
osztályú algimnáziumként kezdte meg működését; később hat- 
osztályu középtanoda, majd 1887-ben főgimnázium lett; 1924. óta 
reálgimnáziummá szervezkedett a francia nyelvnek, mint második 
modern nyelvnek felvételével. Kossuth Lajos nevét 1921. óta viseli. 
Alapító-levelében körvonalazott s 1906-ban szabályrendeletbe foglalt 
szervezete főleg azzal a rendelkezésével, hogy valamennyi rendes 
tanárnak helyet biztosit a kormányzótanácsban, igen szerencsésnek 
bizonyult, s a város mindenirányu roham os fejlődésével együtt java
részben ennek tulajdonítható, hogy az iskola rövid idő alatt hatalmas 
lendületnek indult. Helyiségeink a követelményeknek minden tekin
tetben megfelelnek Tanítványaink száma gyors emelkedéssel az 
500-at is meghaladta; e létszámnak egy része az utóbbi időben 
ugyanitt szervezett kir. kath. főgimnáziumban helyezkedett el. Pár
huzamos osztályok létesítésére irányuló törekvésünket a tanügyi 
kormány eleinte fedezet hiánya miatt, később tanügypolitikai okok
ból nem tám ogatta; emiatt állandó zsúfoltság nehézségeivel kell 
küzdenünk. Egyébként iskolánk a többi nem állami jellegű intézethez 
hasonlóan már évtizedek óta államsegélyt vesz igénybe, ennek 
terhét azonban egyelőre sem szellemében, sem kormányzatában 
nem érzi. Megkülönböztetett figyelemben részesül kezdete óta a 
helyi társadalom részéről, amely adományokkal, segélyekkel, alapít
ványokkal támogatja; az alapítványi tőkék értéke — sajnos — 
nagyon megcsappant a világháború óta, amikor ezen erőforrásaink 
javarészét is hadikölcsönbe fektettük.

Belső történetünk szintén a céltudatos fejlesztésnek és egyen
letes fejlődésnek képét mutatja. A tanártestület hivatásának és fele
lősségének tudatában minden jóravaló eszközt felhasznál a haladás 
biztosítására. Munkánkat kitartó következetességgel végezzük s a 
legveszedelmesebb időkben sem engedtünk se az alkalom csábítá
sának, se a hatalom nyomásának. Ifjúságunk körében, mely tipikus 
alakulata a felekezeti tagozódás szinte egyenletes arányainak, párját 
ritkító testvéri szellem uralkodik s dicséretre méltó nemes buzgóság 
tevékenykedik a nevelés magasabb érdekeinek szolgálatában. Nagy 
gondunk van arra, hogy tanítványaink önművelésére irányuló törek
vése, olvasó hajlama, filmkedvelése, sportszenvedélye, szóval minden 
jogos igénye lehetőleg az iskola intézményeiben nyerjen kielégülést. 
E tekintetben mindent megadunk, amit a rendtartás megenged, a
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józanész javasol és a szükség parancsol. Jellemképző feladatunk 
teljesítését a nemes érzelmekre való neveléssel igyekszünk kiegészí
teni s a tiszta humanizmus templomát az erkölcsiség és a hazafiság 
kettős pillérjére építjük. ]ól esik tapasztalnunk, hogy fáradozásunkat 
közvetetlen tanítványaink ragaszkodása kiséri s a már kikerült és 
elhelyezkedett régieknek hálája jutalmazza. Évről-évre tetemes 
alapítványok mutatják az alma mater nemesitő hatását szellemének 
legtisztább gyümölcsében: a nemzeti szempontból nélkülözhetetlen 
összetartás gondolatának áldozatra is kész ápolásában. Ifjúsági 
gyámintézetünk a protestáns öntudat ébrentartása mellett a jótékonyság 
erényét is fejleszti; egyébként ez irányban valamennyi növendékünk 
megteszi a maga kötelességét.

Ismertetésünk rövidre fogott adatait s ez adatok bizonyítékait 
azok felsorolásával közölhetnők, akik nevelő munkánk következtében 
magas polcra emelkedtek és mint közéleti kiválóságok országos 
nevet szereztek. Ha e nagyon hálásnak ígérkező eljárást mégis 
mellőzzük, két okból tesszük ezt: először azért, mert ez a felsorolás 
a legjobb akarat mellett se lehet teljes s a mindenesetre szándék- 
talan mellőzés sok érzékenységet sértene, hiszen már maga a 
közéleti kiválóság meghatározása is igen nehéz és gyakorlati 
alkalmazásában mindenesetre szubjektív Ítélet eredménye lenne; 
másodszor azért, mert a szóbanlevő kiválóság nem csupán az iskolai 
munka sikere következtében, hanem számos egyéb tényezőtől is 
függő eredmény összhatásán emelkedik magasra. Kiváló tudósok, 
jónevü írók, jeles művészek, magasrangu államférfiak és katonai 
méltóságok nagyszámmal kerültek ki intézetünk falai közül és sohase 
tagadták, hogy ismeretszerzésük módja és jellemük kialakulásának 
útja tekintetében sokat nyertek itt végzett tanulmányaik alatt. Maga 
a tanártestületi egészséges közszellem is nagyban hozzájárul ahhoz, 
hogy tanítványainkban a tisztelet érzelme ébredjen megbecsülésre 
méltó hivatásunk iránt, ami többek közt abban is kifejezésre jut, 
hogy a tanártestület részben az intézet régi növendékeiből nyer 
kiegészítést. Valóban becses hagyományunk ez a közszellem, s 
ennek alapján legyen megérthető az a felfogásunk is, hogy a mindem 
áron feltűnést kereső nyilvánosság nem mindig teljesen megbízható 
mutatója az iskolai munka értékelésének, s hogy minden körülmény 
pontos mérlegelésével az a legjobb iskola, amelyben a legtöbbet 
dolgoznak s amelyről a legkevesebbet beszélnek-

Az intézet kormányzó tanácsa.
Elnök-felügyelő : dr. Bencs Kálmán, m. kir. kormányfőtanácsos’ 

Nyíregyháza város polgármestere, egyházi felügyelő.
Tagjai: a) hivatalból: Geduly Henrik, a tiszai ev. egyház- 

kerület püspöke; Paulik János, igazgatólelkész, egyházkerületi 
főjegyző; b) választás útján: Barzó Pál, iparos; Bogár Lajos, ny. 
városi főjegyző, helyettes felügyelő; Jánossy Miklós, máv. főmérnök; 
Kéler Gyula, takarékpénztári igazgató, gimnáziumi pénztáros; Maurer
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Károly, jegyintézeti főnökhelyettes; Moravszky Ferenc, ny. gimn. 
igazgató; Ruhmann Andor, ny, el. iskolai igazgató; Salzmann Ottó, 
kir. ügyészségi alelnök; Somogyi Gyula, kir. tanácsos, v. közjegyző; 
Szirmay István, kir. törvényszéki elnök; dr. Szopkó Dezső, gyógy
szerész; dr. Vietórisz István, városi tiszti főügyész; c) a gimnázium 
rendes tanárai.

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

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

Az intézet tanártestülete.
a) M űködő tanárok.

1. Dr. Vietórisz József, igazgató; a Szabolcsi Tanári Kör el
nöke; az ev. egyházközség képviselőtestületének, iskolabizottsá
gának és tanácsának, Nyíregyháza város képviselőtestületének és 
több bizottságának, Szabolcs vármegye törvényhatósági bizottságá
nak és több választmányának tagja; az Iparostanonc-iskola fel
ügyelőbizottságának elnöke; a Nyíregyházi Kaszinó titkára; a Buda
pesti Philologiai Társaság választmányának tagja; a Szabolcsvár- 
megyei^ Bessenyei-Kör osztályelnöke; a Debreceni Tisza István- 
Tudományos Társaság és az Országos Gárdonyi Géza Irodalmi 
Társaság tagja. Tanári éveinek száma 36,; heti óráinak száma 3. 
Tanította a bölcselettant a Vili. osztályban.

2. BenigniV Andor, r. tanár, a VII. oszt főnöke, a német tan
folyam vezetője, az ifjúsági segélyző-könyvtár kezelője; a Szabolcsi 
Tanári Kör háznagya. Tanári éveinek száma 7; heti óráinak száma 
21. Tanította a magyar nyelvet az V. VII., német nyelvet a III. V. 
VII-, görögpótló irodalmat a VII. V ili, tornát a VII. osztályban.

3. Dr. Dengpel Lajos, r. tanár, a IV. oszt. főnöke, a tanári 
könyvtár őre; levente-főoktató. Tanári éveinek száma 9; heti órá
inak száma 20. Tanította a latin nyelvet a IV. VIII., görög nyelvet a 
VII. Vili., tornát a IV. osztályban.

4. Hankovszkp Varga Árpád, h. testnevelési tanár, a torna
szertár őre, a sportkör vezetője. Az 1927. évi január hó 20-ik nap
ján lemondott állásáról.

5. Dr. Kiss László, h. tanár az V. oszt. főnöke. Tanári évei
nek száma 3; heti óráinak száma 20. Tanította a vallástant az V., 
latin nyelvet a 111. V., történetet a 111. V., tornát az V. osztályban.

6. Kozák István, r. rajztanár, a rajz-szertár őre, a 88. számú 
Szabolcs Cserkészcsapat parancsnoka; a Szabolcsvármegyei Cser
kész-Szövetség ellenőrző megbízottja, vármegyei levente főoktató. 
Tanári éveinek száma 26; heti óráinak száma 18. Tanította a görög
pótló rajzot a VII. Vili, természetrajzot az 1. 11, rajzoló geometriát 
a IV-, rajzot az 1. 11. 111. V. VI. osztályban

7 Máczay Lajos, r. vallástanár, az egyházi ének tanítója, 
tanárértekezleti jegyző; az ev. egyházközség képviselőtestületének



és tanácsának tagja; a Magyar Nemzeti Szövetség Szabolcs-vár
megyei és Nyíregyházi Köre pénzügyi bizottságának elnöke. Tanári 
éveinek száma 4; heti óráinak száma 20. Tanította az ev. vallástant 
az 1—IV. VI —Vili., mennyiségtant az 1. osztályban.

8 Péter Károly, r. tanár, a földrajzi szertár őre. Tanári éve 
inek száma 14; heti óráinak száma 19. Tanította a történetet a IV 
VI. VII. V ili, földrajzot az 1. 11. osztályban.

9 Dr. Schárbert Ármin, r. tanár, a 111 oszt. főnöke, a termé
szetrajzi szertár őre, az Eötvös Loránt-Természetfudományi Kör és 
az ifjúsági Sakk-kör elnöke; a Szabolcs-vármegyei Bessenyei-Kör 
szabadliceum-osztályának könyv- és szertárosa. Tanári éveinek 
száma 14; heti óráinak száma 19, Tanította a földrajzott a 111., ter
mészetrajzot a IV VI., mennyiségtant a 111. V., tornát a 111. osz
tályban.

10. Szalay Sándor, r. tanár, a Nyíregyházi Villamossági R. T. 
igazgatósági tagja. Tanári éveinek száma 19. Az 1926. évi február 
hó 16-ik napja óta szabadságon.

11. Teltsch Kornél, r. tanár, a VI. oszt. főnöke, a német tan
folyam vezetője, az ifjúsági könyvtár őre; tanácsjegyző. Tanári 
éveinek száma 27; heti óráinak száma 19. Tanította a magyar 
nyelvet a VI. Vili., német nyelvet a 11. IV. VI. Vili, tornát a VI 
osztályban

12. Valent József, r. tanár, a 11. oszt. főnöke, az ifjúsági Besse
nyei Önképzőkör és az ifjúsági Olvasókör tanár-elnöke; a Szabolcs- 
vármegyei Bessenyei-Kör szabadliceum-osztályának titkára. Tanári 
éveinek száma 13; heti óráinak száma 19. Tanította a magyar 
nyelvet a 11. IV., latin nyelvet 11. VI., tornát a II. osztályban.

13 Varga László, r. tanár, az 1. oszt. főnöke. Tanári éveinek 
száma 16; heti óráinak száma 21. Tanította a magyar nyelvet a 1.
111., latin nyelvet az 1. V11-, tornát az 1. osztályban.

14. Zwick Vilmos, r. tanár, a Vili. oszt. főnöke, a természet 
tani szertár őre, az ifjúsági ének- és zenekör vezetője, az ifjúsági 
alap kezelője, a gyüjtő-egyesület vezetője; az ev. egyházi énekkar 
ügyvezető elnöke; a Szabolcsi Tanári Kör pénztárosa. Tanári éve
inek száma 22. heti óráinak száma 22. Tanította a mennyiségtant 
a 11. IV. VI. Vili., fizikát a 111. Vili., tornát a Vili., műéneket az 1—Vili. 
osztályban.

15. Bácskai József, óraadó tanár, a helybeli városi felsőkeres
kedelmi iskola rendes tanára Heti óráinak száma 10. Tanította a 
francia nyelvet ?z V. VI. osztályban.

16. Kuzaila Péter, óraadó tanár, a helybeli áll. elemi tanító
képző-intézet ny- igazgatója. Heti óráinak száma 7. Tanította a 
mennyiségtant és fizikát a Vll. osztályban-

17. Kónya Gábor, ref. hitoktató; az ifjúsági zenekar vezetője. 
Tanít helyben 3 év óta; heti óráinak száma 16. Tanította a ref 
vallásfant az 1—Vili osztályban.

18. Lipovniczky Sándor, r. kath. hitoktató Tanít helyben 2 év 
óta; heti óráinak száma 9. Tanította a r. kath. vallástant az 1—Vili. 
osztályban,

-  9 -
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19. Tamás János, g. kath. hitoktató. Tanít helyben 2 év óta;
heti óráinak száma 2. Tanította a g. kath. vallástant az 1 Vili.
osztályban.

20. Friedländer Rafael, izr. hitoktató. Tanít helyben 7 év óta ;
heti óráinak száma 8. Tanította az izr. vallástant az V—Vili.
osztályban.

21. Friedmann Vilmos, izr. hitoktató. Tanít helyben 18 év óta;
heti óráinak száma 8. Tanította az izr. vallástant az I—IV.
osztályban.

22. Dr. Valent Mihály, iskolaorvos és egészségtantanár. Tanít 
helyben 7 év óta; heti óráinak száma 2. Tanította az egészségtant 
a Vll. osztályban.

b) Nyugalm azott tanárok.
1. Moravszky Ferenc, igazgató, a kormányzó tanácsnak és az 

ev. egyházközség képviselőtestületének tagja, egyháztanácsos, a 
tiszavidéki egyházmegye törvényszéki bírája. Nyugalomban van 
1926. szeptember 1 óta-

2. Dr. Leffler Béla, a modern philologia tanára, egyetemi 
magántanár, a stockholmi svéd követséghez beosztott sajtóügyi elő
adó. Nyugalomban van 1927. julius 1. óta.

Tananyag és tankönyvek.
Reálgimnáziummá átalakuló intézetünk 1. 11. 111. V. VI. osztá

lyában a középiskolák számára a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter 38804- 1926. rendeletével megszabott reálgimnáziumi 
tanterv, a többiben a régi főgimnáziumi tanterv anyagát végeztük 
el. Az 1927—8. tanévben a IV. és Vll. osztállyal bővül új jellegű 
iskolánk, s 1928-9-ben válik teljessé főgimnáziumunknak reálgim
náziummá átalakulása.

Az elvégzett tananyag részletezését s a használt tankönyvek 
jegyzékének közlését ez alkalommal is mellőzni vagyunk kénytele
nek; az utóbbit nemcsak helykímélés céljából, hanem azért is, mert 
a bevezetendő új könyvekre nézve — elegendő választék hiányá
ban — nem hozhattunk határozatot. Használandó tankönyveink 
teljes jegyzékét az új tanév megnyílta előtt bocsátjuk a közönség 
rendelkezésére

Az intézet szertárai.
1. Tanári könyvtár. Ajándékozás és vétel útján tanári könyv

tárunk 111 kötetben 57 művel gyarapodott. A gyarapodás értéke 
733 P 28 f. Könyveket ajándékoztak : a nyíregyházi felső kereske
delmi iskola: Egy szünidő tanulságai 1 k. Moravszky Ferenc: a 
Nyírvidék 1925. és 1926. évfolyamát, a Literatura 1926. és 1927. 
évfolyamát, Riedl Frigyes tanítása Arany Jánosról. Irta Hofbauer
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Aladár 4 k. Dr. Bodor Antal: Száztíz községfejlesztési, gazdasági, 
egészségügyi és kulturkiállitás. Irta dr. Bodor Antal 1 k. Baldácsy- 
alap igazgatósága: Baldácsy Antal báró élete és a Baldácsy alapítvány 
félszázados története. Irta dr. Patay Pál 1 k. Földrajzi Intézet: 
Magyar földrajzi évkönyv 1 k. Lantos R. F .: Általános magyar 
könyvjegyzék (2 pld.), a Literatura almanachja 3 k, M. kir. Egyetemi 
Nyomda: A természet , orvos-, műszaki- és mezó'gazdaságtudományi 
országos kongresszus munkálatai. Szerkesztette dr. Gorka Sándor 
(2 pld.) A magyar tudománypolitika alapvetése. Szerkesztette Magyary 
Zoltán 3 k. Gróf Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi minisz 
té r : Gr. Széchenyi István : A kelet népe Szerkesztette Ferenczi Zol
tán, gr. Széchenyi I. döblingi irodalmi hagyatéka. Szerkesztette Tolnay 
Vilmos, gr. Széchenyi I. naplói. Szerkesztette dr. Viszota Gyula I—II. 
Sándor Lipót főherceg nádor iratai. Kiadta Mályusz Elemér. József 
nádor iratai. Kiadta Domanovszky Sándor. Iratok a magyar állam
nyelv kérdésének történetéhez Szerkesztette : Szekfű Gyula. Beniczky 
L. visszaemlékezései és jelentései az 1848—49-iki szabadságharcról és 
a tót mozgalomról. Szerkesztette Steier Lajos. A szatmári béke tör
ténete és okirattára. Közzétette dr. Lukinich Imre. A magyarországi 
német irodalom története. Irta Pukánszky Béla. A bécsi udvar gaz
dasági politikája Magyarországon Mária Terézia korában. Irta Eckhart 
Ferenc. Auer Jánnos: Ferdinánd naplója. Közzéteszi dr. Lukinich 
Imre. A nyugatra irányuló magyar külkereskedelem a középkorban. 
Irta Pleidell Ambrus 13 k Barzó Pál : Geschichte des k. u. k. 
Infanterieregiments Karl I. 1. k. Szeged városa: A piaristák vezetése 
alatt álló szegedi városi főgimnázium kétszázados jubileumának 
emlékkönyve. Irta dr. Csaba Jene' 1 k. Kiss Ferenc: Reischsverfas- 
sung für das Kaiserthum Oesterreich 1 k.

A könyvtár állománya 4962 mű 7640 kötetben. Az intézet 20 
tudományos és részben szépirodalmi folyóiratot járatott. A tanári 
könyvtár tanulmányi célokra az intézet által megállapított feltételek 
mellett a művelt közönségnek is rendelkezésére állott és fog állani a 
jövőben is. A könyvtár ő re : Dr. Dengyel Lajos.

2. Ifjúsági könyvtár. Ifjúsági könyvtárunk ez évben is szépen 
gyarapodott, úgyhogy tanulóink minden irányban kielégíthetik olvasó 
kedvüket s lelkűk e könyvekből is megtelhetik minden széppel, 
jóval és nemessel. Gyarapodás vétel utján : Jókai műveinek centenná- 
riumi kiadásából 10 kötet, Herczeg Ferenc munkáinak jubiláris dísz
kiadásából 20 kötet. A Petőfi-Társaság jubiláris könyveiből 12 kötet, 
Vollay Ferenc költeményes gyűjteménye: „Nagymagyarországért“, 
Szász Károly : „A szabadfalvi pap leánya“, Mosdóssy Imre : ,,Az eskü“, 
Schmidt Attila : „A lőcsei fehér asszony várkastélya és más egyebek“, 
Magyar Földrajzi Évkönyv 1927. — Ajándék utján : Huszár Vilmos : 
Felelős-e Magyarország a világháborúért ? Ezenkívül beköttettünk 80 
db. könyvet. A könyvtár állománya 1804 mű 1856 kötetben. Értéke 
9280 pengő. A könyvtár őre : Teltsch Kornél.

3. Ifjúsági segélyző-könyvtár. Ezt a rendkívül hasznosnak bizo
nyult intézményünket szegénysorsu tanítványainknak tankönyvvel 
való ellátása céljából létesítettük s állandóan erősíteni igyekezünk. A
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könyvtár állománya 1120 darab tankönyv Az elmúlt évben 893 
darabot osztottunk ki 179 tanuló között igen mérsékelt használati 
díjért. Nagy terhet ró a segélyző könyvtárra a fokozatosan életbe
léptetett új tanterv, amely sok új könyv vásárlását és beköttetését 
teszi szükségessé. A könyvtár kezeló'je : Benigny Andor.

4. Földrajzi szertár. Gyarapodás : vétel utján 2 drb. iskolai fali 
térkép, (Európa és Magyarország legújabb térképe) 80 P értékben 
A szertár ó're: Péter Károly.

5. Természetrajzi szertár. A természetrajzi szertár az 1926—27. 
iskolaévben ajándék utján a következő tárgyakkal gyarapodott: 2 
drb. tavirózsa-termés (Zwick V. tanár ajándéka). 1 drb. fekete gólya 
(Palcsó M. intéző ajándéka). 15 dkg. anyarozs (Steiner Andor IV. o. 
t. ajándéka.) A szertár őre : Dr. Schárbert Ármin.

6. Természettant szertár. Gyarapodás ajándék utján: kaleidosz
kóp, Tóth György Vili. o. t. és vegyszerek Lányi György Vili o. t. 
ajándéka; vétel utján : Egyenlőkaru mérleg. Súlysorozat. Barthel-féle bor 
szeszégő. Cartesius-búvár. 2 drb. Kolbe-féle elektroszkop. Fajsúly- 
minták. Drótspirális a hullámmozgáshoz. Ablakhőmérő. Szférométer. 
Zsebvoltmérő és 4 db kisebb szerszám. Összesen 360 P értékben. 
A szertár ő re : Zwick Vilmos.

7. Matematikai szertár. Gyarapodás ajándék utján; Négyzetes 
egyenes és ferde oszlop, négyzetes gúla pléhből, Sztoklász Gyula
II. o. t. ajándéka. Négyzet és téglaminta fából, Török László I. o. t. 
ajándéka; vétel utján : Indukciós gömb a gömbháromszögtan tanításához, 
Vázoló asztal teljesen fölszerelve, állvánnyal és 20 m-es acél mérő
szalaggal a trigonometria tanításához. Összesen 200 P értékben. A 
szertár ő re : Zwick Vilmos.

8. Rajzszertár. Rajzszertárunk állománya az elmúlt iskolai év
ben néhány újabban beszerzett oktató mintafüzettel, továbbá néhány 
szemléleti látszattani testcsoporttal, illetőleg használati tárggyal sza
porodott. Vétel utján beszereztünk 6 drb. kerámiái edényformát; 
azonkívül a szaktanár ajándékából 12 drb. fából készült szemléleti 
látszattani rajzhoz szolgáló modellel is gyarapodott a szertár. Ugyan
csak vétel utján beszereztük: Gergely János „Magyar motívumok“ 
c. gyűjteményét, továbbá Antal Sándor „Betü-stilus“ c. munkáját és 
4 füzet figurális rajzmintát. Szertári felszerelésünk ahhoz képest, 
hogy benne az oláh megszállás nagy pusztítást okozott, ma már 
eléggé dúsnak tekinthető, úgyhogy minden oktató eszközzel rendel
kezünk, amit a modern rajztanitás megkövetel. A szertár őre : 
Kozák István.

9. Tornaszertár. Gyarapodás vétel u tján : Gyürühinfa 53 P 
értékben.

10. Régiség- és éremgyűjtemény. Alig néhány darabból álló s 
ennélfogva a tanítás céljaira mérsékelten használható régiség- és 
éremgyüjteményünk gyarapítására a következő adományokat kaptuk : 
1 db. falszegély márványlaprész Hadrianus palotájából, 1 amphora- 
darab Pompeiiből, 1 mozaik és 1 márványdarab Tusculanumból, 
Cicero iskolájából, 1 falboritó márványlap-töredék a Forum Roma- 
numról, 1 megszilárdult lávadarab a Vezuvról, mind a hat darab dr.
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ßencs Kálmán felügyelő ajándéka; 25 drb. régi nikkel- és papírpénz, 
Bogár Lajos helyettes felügyelő ajándéka A gyűjtemény ideiglene
sen az igazgató gondozása alatt áll.

11. Felszerelés. Szertáraink és gyűjteményeink sorában külön 
említjük meg iskolai felszerelésünket, amely az elmúlt évben házi- 
telefonnal gyarapodott. Harmóniumunkat a templomi orgona helyre
állítása alkalmából épen városunkban időző Marcell Endre buda
pesti orgonaépitő-mesterrel szakszerüleg kijavíttattuk s ezzel teljesítő 
képességét hosszú időkre biztosítottuk,

A tanárok irodalmi és közművelődési 
munkássága.

Dr. Dengyel Lajos: A görög nyelv és irodalom jelentősége a 
gimnáziumi tanítás terén (tanárértekezleti módszeres előadás)

Dr. Kiss László: Egyházi beszédet mondott kétszer a templomban, 
egyszer az iskolában. Előadást tartott az Árpád-házi királyok koráról a 
csendőriskolában.

Kozák István: Művészi rajzoktatás a reálgimnáziumban (tanár
értekezleti módszeres előadás).

Máczay Lajos: Vallástanitás a középiskolában (tanárértekezleti 
módszeres előadás). Belső munkatársa a Nyírvidék napilapnak.

Péter Károly: A földrajz-tanitás célja és módszere az I. osztályban. 
Hogyan tanítsuk a történelmet a középiskolában? (Mindkettő tanár
értekezleti módszeres előadás.) Az iskolán kívüli oktatás vezetősége 
által rendezett előadások során vetitett-képes szabad előadást tartott 
Petőfi János vitézéről, egyszer a közönség, egyszer a helyőrség részére. 
Ugyanezen előadások során vetített képes előadást tartott ,,A tatárjárásról 
es köveikezményeiról“ a közönség részére. Magyarázó szöveget írt a 
szabadoktalás részére beszerzett, Arany János Toldija cimü sorozat 
diapozitivjaihoz. Ünnepi beszédet mondott az intézet október 6-iki 
gyászünnepén és a város által a hősök emlékére, a hősök temetőjében 
rendezett ünnepélyen

Dr. Schárbert Ármin: A természetrajz tanítása az I., II. osztályban 
(módszertani értekezés a tanárértekezleten és a Szabolcsi Tanári Kör 
nagykállói közgyűlésén).

Telisek Kornél: A német nyelv tanítása a reálgimnáziumban (tanár
értekezleti módszeres előadás).

Valent József: A latin nyelv tanitásmódja az I , II osztályban 
(tanárértekezleti módszeres előadás).

Varga László : A magyar nyelv és irodalom tanítása a reálgimná
ziumban (tanárértekezleti módszeres előadás).

Dr. Vietórisz József: Néhány szó a középiskolai bölcselettanitásról 
(tanárértekezleti módszeres előadás). Az iskolai ifjúsági egyesületekről 
(szülői értekezleti előadás). Elnöki megnyitók és cikkek, közölve az 
Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlönyben és a Protestáns 
Tanügyi Szemlében. Kisebb költemények a Budapesti Szemlében, Uj 
Időkben, Hegyen Épilett Városban és a helyi sajtóban. Ars poetica mea,
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tanköltemény (kézirat). Részt vett a Magyar Nemzeti, Szövetség, az 
Országos Stefánia-Szövetség, a Szabolcsvármegyei Általános Tanító 
Egyesület és a Szabolcsvármegyei Cserkész-Szövetség munkájában.

Zwick Vilmos-. A reálgimnáziumi számtantanitás anyaga és mód
szere (tanárértekezleti módszeres előadás) Rendezte a második szabolcsi 
diák-dalosünnepet Kisvárdán s a kötelező oktató filmelőadásokat vala
mennyi helybeli tanintézet és a helyőrség számára.

Adatok az év történetéhez.
1. Általános viszonyok. Intézetünk a tanügyi fó'hatóságok irányitó 

gondoskodása, a kormányzó tanács hathatós közreműködése s a tanár- 
testület buzgó fáradozása útján átszervezett minó'ségében is sikerrel 
igyekszik betölteni fontos nemzeti hivatását. Az átalakulás kevesebb 
zökkenővel megy végbe, mint amennyire számítottunk. Annak meg
állapítására, hogy nyertünk-e, vagy vesztettünk a változtatással, ma 
még nincs elegendő tapasztalatunk. Annyi azonban bizonyos, hogy 
a humanisztikus gimnázium barátai mélyen fájlalják a klasszikus nyelvek 
háttérbe kerülését s aggodalommal néznek a gyakorlati szempont 
nagyobb érvényesülésének fejleményei elé; viszont nem tagadható, 
hogy társadalmunk az új tantervet megnyugvással fogadta s hogy 
tanítványaink a francia nyelvet kellő eredménnyel tanulták, mig a görög 
tanfolyamra egy tanuló se jelentkezett.

Tanítványaink száma osztályátlagban is majdnem eléri a maximális 
határt, ami iskolánk nagy felvevő képességét igazolja. Ez annyival 
inkább figyelemreméltó jelenség, mert a testvér-gimnázinm szintén 
erős létszám mellett teljes lendülettel folytatja hat évvel ezelőtt meg
kezdett működését. Kívánatos, hogy a két helybeli intézet nemes 
versenyre keljen a magyar nemzeti közművelődés szolgálatában. 
Közös céljaink könnyebb és biztosabb megvalósítása végett alapítottuk 
meg az Órszágos Középiskolai Tanáregyesület Szabolcsi Körét is, 
amely a nyíregyházi, nagykállói és kisvárdai középiskolák tanárait 
tömöritette a haladás eszméjének testvéri közösségébe. A testületi 
közvetlen érintkezés gyakori alkalmat ad nemcsak az egységes köz
vélemény megteremtésére, hanem a társadalom érdeklődésének foko
zására is, aminek hasznát előbb-utóbb az iskola látja.

2. A kormányzó tanács működése. Megbízatásának hatodik évében 
ugyanazzal a jóakaratu buzgalommal intézte kormányzó tanácsunk a 
hatáskörébe eső ügyeket, mint szerencsésnek mondható megalakulása 
első idejében Fontosabb intézkedései a következők: a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter úrnak 49.716 —1927. sz. rendelete értelmében 
latin nyelv és történelem jellegűvé szervezte át az egyik classica- 
philologiai tanszéket; gondoskodott az üresedésben levő állások 
mnnkakörének betöltéséről részint pályázat, részint helyettesítés útján; 
új igazgatót választót!; német társalgási tanfolyamot szervezett; támo
gatta a cserkészmozgalmat; helyiséget adott magántanfolyamokra; elő 
terjesztést intézett felsőbb hatóságainkhoz a tanárok magánóráinak 
újabb szabályozása iránt; megvizsgálta és jóváhagyta a számadásokat;
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megállapította a tandíjmentességet; kiutalta a jutalomdíjakat és á 
segélyeket. Általában teljes éberséggel és hűséggel őrködött iskolánk 
erkölcsi és anyagi érdekei fölött.

Messzeható jelentőségűi, évi március hó I4-én hozott határozata, 
mellyel az intézettel kapcsolatban létesítendő internátus alapját vetette 
meg. Régóta érzett hiányt akart pótolni a kormányzó tanács, amikor 
a városi alapítvány valorizált kamatainak egy részét erre a célra 
különítette el, s bizonyosra vesszük, hogy iskolánk felügyelője egyéb 
forrásokat is megnyit az intézmény létesítésére és fenntartására. 
Az előkészítő bizottság máris megtette a szükséges lépéseket a terv 
megvalósítása iránt, aminek első feltétele az, hogy a tanügyi és nép
jóléti kormánytól lehetőleg kamatmentes építkezési kölcsönt kapjunk. 
Ugyancsak reméljük azt is, hogy érettségi találkozóra összejövő 
régebbi tanítványaink elsősorban ennek az intézménynek támogatá
sával fogják leróni hálájukat az iskola iránt, amelynek további fejlő
dését különösen a jól megalapozott internátus iesz hivatva előmozdítani.

Itt kell megemlékeznem arról, hogy a kormányzó tanács meg
bízatásának ideje lejárt s így újjáalakítása került napirendre. Helyi 
szabályrendeletünk értelmében az egyháztanács ejtette meg a választást 
dr. Händel Vilmos egyházmegyei felügyelő úr hármas kijelölése 
alapján, titkos szavazással, egyértelmüleg akként, hogy ismét dr. Bencs 
Kálmán felügyelő vezetése alatt az előbbi tanács tagjainak túlnyomó 
része a következő hat évre is elnyerte a megbízatást s kipróbált 
ügybuzgóságával bizonyára jó példát fog mutatni az új tagoknak, 
akiket ezen a helyen is tisztelettel üdvözlünk,

Örömmel vettük tudomásul, hogy a kormányzó úr őfőméltósága 
Somogyi Gyula tanácsost a magyar vöröskereszt érdemrendjével, 
Paulik János tanácsost pedig a harmadosztályú érdemkereszttel tün
tette ki. Másfelől mélyen lesujtólag hatott ránk mindjárt a tanév ele
jén az a gyászhir, hogy kormányzó tanácsunk egyik régi tagja s 
iskolánk egykori orvosa :dr. Saáry Sándor városi orvos, egészségügyi 
tanácsos, hosszas betegség után elhalálozott. Meleg érdeklődése, kiváló 
szolgálatkészsége és önzetlen tevékenysége méltóvá teszik őt arra, 
hogy nemes emlékét itt is megörökítsük s hogy jó tulajdonságokban 
gazdag egyéniségére hálás kegyelettel gondoljunk.

3. A tanártestület és a tanári tanácskozások. Hivatásunk átérzése, 
iskolánk szeretete és kötelességünk tudata ez évben is arra ösztönzött 
mindnyájunkat, hogy az intézet jóhirneve, fejlődése és haladása 
tekintetében minden lehetőt megtegyünk s versenyképességünket 
minden irányban biztosítsuk.

Személyi változás a tanártestületben annyiban történt, hogy a 
nyugdíjazás folytán megüresedett igazgatói széket a kormányzó tanács 
bizalma az 1926. évi július hó 1. napjától számított hat évre ismét 
dr. Vietórisz József volt igazgatóval töltötte be. Moravszky Ferenc 
nyugalmazott igazgató érdemei a kormányzó tanács jegyzőkönyvében, 
a múlt évzáró-ünnepen és ennek az értesítőnek vezetőhelyén nyertek 
méltatást; itt csak azt említem meg, hogy a tanártestület díszes 
emlékalbum átadásával vett tőle búcsút s Istennek áldását kívánja 
sikerekben gazdag életének alkonyára.



—  16 —

Hasonlóképen nyugalomba vonult dr. Leffler Béla egykori tanár- 
társunk is, aki ez idő szerint külföldön szolgálja a magyar nemzeti 
érdeket s akinek ezt a munkáját igen megbecsülendőnek tartjuk. 
Dr. Vietórisz József nyugalmaztatásának ideje is elkövetkezett ; a kor
mányzó tanács azonban előterjesztést te t a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úrhoz további tényleges alkalmaztatása iránt.

Moravszky Ferenc megüresedett s időközben átszervezett tanszé 
kére a tanács dr. Kiss László vallástanárt s egyben a latin nyelv és a 
történelem tanítására képesített okleveles szaktanárt választotta meg, 
aki két évi hitoktatói működése után nálunk egyelőre helyettes minő
ségben kezdte meg tanári munkásságát. Kiss László egyénisége, kép
zettsége és sikeres működése érdemessé teszi őt arra, hogy mielőbb 
rendes tanárrá választassák.

Szalay Sándor tanár ügye még mindig folyamatban lévén, a 
kormányzó tanács intézkedése alapján óráinak nagyobbik részét a 
tanártestület, kisebbik felét Kuzaila Péter ny. állami elemi tanitóképző- 
intézeti igazgató látta el. Az ideiglenes új tanerőben lelkiismeretes, 
készséges, odadó kisegítőt nyert az intézet.

A német-francia tanszékre meghirdetett pályázatunk eredmény 
telensége arra kényszeritett bennünket, hogy ebben az évben is óra
adóval végeztessük a francia nyelv tanításával járó munkát. E nehéz 
feladatra ismét Bácskai József városi felsőkereskedelmi iskolai rendes 
tanár vállalkozott, aki buzgó és sikeres közreműködésével mindnyájunk 
megelégedését kiérdemelte.

Hankovszky Varga Árpád testnevelési tanár f. évi január hó 20. 
napján, részben magánokokból, lemondott állásáról. Helyét a kormányzó 
tanács pályázat útján Zágoni Dezső hajdúnánási rendes testnevelési 
tanárral töltötte be, aki 1927. évi szeptember hó 1. napján kezdi meg 
működését a mi iskolánkban. Zágoni Dezsőnek, a testnevelés jónevü 
bajnokának, tanártestületünk keretébe illeszkedését teljes bizalommal 
várjuk.

Meg kellett válnunk Huray Gyula énektanitó óraadónktól is, mert 
a kormányzó tanács akként intézkedett, hogy az egyházi ének tanítását 
a mindenkori vallástanár végezze. Hosszabb időn át kellő igyekezettel 
működő kartársunk kétségtelenül rászolgált a tanártestület és kor
mányzó tanács hálás köszönetére.

A testvéri érzés őszinte melegével üdvözöltük tanári pályájának 
25-ik évfordulóján Kozák istván rajztanárt, kinek működését úgy a 
kormányzó tanács, mint a tanártestület a legnagyobb elismerés hangján 
méltányolta. Teljes joggal; mert Kozák István azok közé tartozik, akik 
a puszta kötelességet messze lúlhaladó mértékben akarnak és tudnak 
megfelelni minden téren, ahova őket hivatásuk, vagy a közbizalom 
állította. Ad multos annos !

Egyébként a tanári kar, mint testületileg tagja az Országos 
Középiskolai Tanáregyesület Szabolcs Körének s az Országos 
Evangélikus Tanáregyesületnek, részt vett ezeknek az intézményeknek 
mozgalmaiban, közelebbről a Protestáns Tanügyi Szemle megalapí
tásában, továbbá a Körnek nagykállói közgyűlésében és kisvárdai 
dalosünnepén. Mindkét helyen feledhetetlenül szíves fogadtatásra
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találtunk s hagyományos vendégszeretetben részesültünk — A tanév 
folyamán huszonnégy értekezleten tanácskoztunk az iskola tanulmányi 
és fegyelmi ügyeiről, véleményeztük a kormányzó tanács elé kerülő 
tárgyakat, szerveztük és ellenőriztük az ifjúsági egyesületeket s gondos
kodtunk az új tantervnek egységes szellemű végrehajtásáról. A még 
ki nem adott Utasítás hiányában szükségét éreztük annak, hogy 
beható megbeszélés tárgyává tegyük úgyszólván az egész tananyag 
módszeres kezelését. Megbízott előadóink, akiknek értekezéseit más 
helyen soroljuk fel, egészben véve tiszteletre méltó munkát végeztek 
e feladat vállalásával és megoldásával.

4. Tanulmányi rend. A tanévet a főhatóságok rendelkezése 
értelmében a szokásos időponttól eltérőleg szeptember hó lóik nap
ján nyitottuk meg, fennakadás né kül folytattuk az egész éven át és 
június hó 27-ik napján fejeztük be. Bizonyára egészségügyi és gaz
dasági okokból történt a munkaidő némi megrövidítésével járó intéz
kedés, ámbár kétségtelen, hogy inkább csak a fővárosi, mint az 
összes tanulók érdeke tette szükségessé.

A tanárok személyi viszonyai következtében az év folyamán 
tantárgy- és órarendváttoztatással kellett dolgoznunk, ami a tanár- 
testület tagjainak túlnyomó részére nézve munkatöbblettel járt. A 
helyettesítést a lehetőséghez képest óraadók segítségével a tanár- 
testület végezte, s csupán a tornatanitásnál volt érezhető hiány a 
redukált óraszám miatt s egyben azért is, mert erre a feladatra nem 
volt minden igény kielégítésére alkalmas szakemberünk.

A német nyelv könnyebb elsajátítása céljából ez évben is meg
szerveztük a német társalgó tanfolyamot; régebben virágzó gyors
író egyesületünket azonban nem sikerült életre ébresztenünk.

A szülőkkel való érintkezést a kötelező leckenapló útján és a 
szülői értekezletek folytatásával rendszeresitettüK. Sürgős esetben a 
szükséghez képest minden óraközben készséggel állottunk az érdek
lődők rendelkezésére.

Oktató és fegyelmező eljárásunkban egyaránt egységes szellem 
meghonosítására törekedvén, sűrűn látogattuk egymás óráit, aminek 
egészséges hatását a magánérintkezés szempontjából is örömmel 
érezzük.

lsmeretterjesző anyagukkal hathatós tényezőknek bizonyultak 
kötelező oktató film előadásaink, amelyek sikerét nagyban fokozta a 
megfelelő szaktanárok értékes kisérő magyarázata.

Nagy köszönettel tartozunk Duszik Lajos miskolci ev. lelkész 
úrnak, iskolánk egykori tanítványának, aki az intézet iránt érzett 
hálájának és ragaszkodásának bizonyítékául négy alkalommal ismer
tette olasz , francia , holland és németországi utazását, s egyéni 
felfogásával és szívreható előadásával maradandó nyomokat hagyott 
az ifjúság, a tanártestület s az érdeklődő közönség lelkében.

Tanítványaink felvételéről, számáról, vallás, kor, illetőség, elő 
menetel és magaviselet tekintetében mutatkozó megoszlásáról nem
különben a mulasztott órákról statisztikai kimutatásunk ad számszerű 
tájékoztatót. __
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5. Valláserkölcs és fegyelem. Mennél jobban érezzük elsősorban 
nemzeti szempontból a közelmúlt áldatlan idők romboló hatását, 
annál inkább kötelességünk, hogy az ifjúságnak valláserkölcsön ala
puló hazafias nevelésére különös gondot fordítsunk. E tekintetben a 
legkisebbet se tarthatjuk fölöslegesnek s a legnagyobbat se elegen
dőnek. Lépten-nyomon küzdenünk kell, ha törekvésünk nem mindig 
sikerül is, a rajtunk kivül álló tényezők káros befolyása ellen az 
ifjúság jellemének helyes kialakulására. Hogy ezt ellensúlyozhassuk, 
felhasználtunk minden alkalmat iskolában és iskolán kivül egy
aránt, s módot nyújtottunk arra, hogy tanítványaink serege ne csak 
ismeretekben, hanem erényekben is gyarapodjék.

A tanítást mindennap alkalmi imával s a Magyar Hiszekegy 
elmondásával kezdtük és végeztük. Megköveteltük, hogy a testvéri 
szellem érdeke senki részéről kárt ne szenvedjen. A tanártestület az 
ifjúsággal együtt vett részt valamennyi vallásos és hazafias ünnepen. 
Erkölcsi téren az erős fegyelem gyakorlása s különösen az önfegye
lemre szoktatás utján igyekeztünk tanítványainkból férfias jellemeket 
nevelni. Javarészben ennek köszönhetjük azt az eredményt, hogy 
feltűnő erkölcsi vétség miatt egyetlenegy tanulóval szemben se kel
lett eljárnunk, vagy a fegyelmi büntetések magasabb fokait alkal
maznunk. Kérjük a szülőket, legyenek továbbra is segítségünkre az 
egyéniségen át nemzetnevelő munkánkban.

A felekezeti béke fenntartása és a vallástani oktatás sikere 
érdekében fenntartottuk azt a helyesnek bizonyult régi intézkedést, 
hogy a hitoktatók az intézet helyiségeiben tanítsák a kezükre bízott 
ifjúságot. Adventtól húsvétig a helybeli ág. h. ev. leánygimnázium 
tanártestületével és növendékeivel közös házi istentiszteletet tartot
tunk, az év többi részében a tanulók tanáraik vezetése alatt a 
templomba mentek. Ugyancsak együtt járultunk az Úr asztalához is, 
módot adván konfirmandusainknak, hogy akadály nélkül vehessenek 
részt az előkészítő oktatásban. A tanártestület, amennyiben alkalma 
nyílik rá, szívesen vesz részt az egyházi közélet tevékenységében is.

6. Egészségügyi állapot. Úgy a tanárok, mint a tanulók egész
ségi állapota általában véve kielégítő volt. Rövidebb-hosszabb ideig 
tartó megbetegedés, sőt könnyebb lefolyású járvány is előfordult 
iskolánkban, de mégse olyan mértékben, hogy megakaszthatta volna 
a tanítás munkáját. Ha kimutatásunkban mégis elég nagynak mond
ható mulasztási óraszám szerepel, ennek az a  magyarázata, hogy 
egyes tanulók minden különösebb ok nélkül távol maradtak néha 
egy-két óráról is, szüleiktől, különösen szállásadóiktól pedig köny- 
nyen kaptak igazolványt arról, hogy esetleg lappangó betegség 
gyanúja miatt voltak kénytelenek idejüket otthon tölteni. Követke
zetes ellenőrzéssel s az igazolás szigorításával arra igyekszünk, 
hogy e rossz szokás elharapózásának lehetőleg idejekorán elejét 
vegyük s ezzel az igazolatlanul mulasztás óraszámát csökkentsük.

Fájdalommal emlékezem meg Valentik Tibor I. oszt. tanulónak 
1926. december 28-án bekövetkezett elhúnytáról, akinek az isteni 
gondviselés kifürkészhetetlen rendelkezésére nagyon korán kellett
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rövid életét befejeznie. A vídámlelkü, törekvő gyermeket szüleinek, 
tanulótársainak és tanárainak bánatára egy hétig tartó szenvedéstől 
váltotta meg a halál, de végső küzdelmében mégis hagyott számára 
annyi időt, hogy magához kívánt vallástanára kezéből felvehesse 
az Űr szent vacsoráját. Temetésén osztályfőnökének és cserkész
parancsnokának vezetése alatt teljes számban cserkésztársai jelen
tek meg s ravatalánál az ifjúság nevében Teltsch István VI. oszt. 
tanuló mondott búcsúbeszédet. Kedves kis halottunk emlékének itt 
is kegyelettel adózunk s a vigasztalhatatlan szülők veszteségérzeté
ben őszinte részvéttel osztozunk.

7. Iskolai ünnepek. Hagyományos hűséggel, minden alkalmas té
nyező felhasználásával és szemmellátható sikerrel tartottuk meg eb
ben az évben is évről-évre ismétlődő s az alkalomhoz mérten újak
kal kiegészített nemzeti és egyéb ünnepeinket, amelyek kétségtele
nül alkalmas eszközöknek bizonyúlnak a hazafias és egyházias ér
zelem ápolására.

Évnyitó ünnepünket szeptember 15-én énekszámokkal, a val
lástanár imájával, az igazgató beszédével és értesítőnk elején kö
zölt költeményével főleg a mohácsi veszedelem négyszázados év
fordulójának méltatására szenteltük.

Október 6-án nemcsak az aradi tizenháromnak, hanem a vi
lágháború és a proletárdiktatúra áldozatainak, továbbá intézetünk 
hősi halottainak és Kovács István nemzetőrfőhadnagynak emlékét 
is megújítottuk az tfjusági vegyeskar, az igazgató, Péter Károly ta
nár s Pilászy György és Furman Tamás VIII. oszt. tanulók közre
működésével. Ünnepünk után mindannyian a templomba vonúltunk 
a szokásos gyászima meghallgatására.

A reformáció emlékünnepén, október 31-én, a templomban je
lentünk meg s a gyülekezettel együtt elevenítettük fel lelkűnkben 
nagy Lutherünk szellemalakját. Ez a'kalommal iskolánk részéről 
Balla István VII. és Teltsch István VI. oszt. tanulók szerepeltek ifj. 
Porkoláb Gyula „A wormsi kihallgatás“ cimü dialógusának elő
adásával.

Gyóni Géza-emlékünneppel kapcsolatban rendezett ifjúsági 
hangversenyünket február 13-án tartottuk meg a közönség élénk ér
deklődése mellett a következő műsorral:

1. Them K .: Dalünnepen. Énekli a reálgimnáziumi vegyeskar. 2. 
Gyóni és Petőfi. Irta és előadja : Pilászy György VIII. oszt. tanuló.
3. Liszt F .: Szózat és Himnusz. Zongorán előadja : Negro Ernő VIII. 
oszt. tanuló. 4. Gyóni G .: Levelek. Szavalja: Jancsik János Vili. 
oszt. tanuló. 5. Raff J . : Cavatina. Hegedűn előadja: Hoffmann 
Gábor Vili. oszt. tanuló. Zongorán kiséri: Negro Érnő Vili. oszt. 
tanuló. 6. Gyóni Géza élete és költészete. Irta és felolvassa : Hart
mann Gábor Vll. oszt. tanuló. 7. Irredenta dalok : a) Kárpáti fenyők
ből . . .  b),Irom ezt a, levelemet. Énekli a reálgimnáziumi vegyeskar.
8. Gyóni-Árokháty: Álom a sátorban, melodráma. Szavalja: Kiár 
Dezső Vll. oszt. tan- Zongorán kiséri: Balkányi Pál Vll. oszt. tanuló, 
harmóniumon Zwick Vilmos tanár. 9. a) Moskovszki: Spanyol tánc.,

2*
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b) Chovan K : Magyar tánc. Zongorán előadják: Balkányí Pál és 
Keller Andor Vll. oszt. tanulók. 10. Gyóni G .: Csak egy éjszakára. 
Szavalja: Furman Tamás Vili. oszt. tanuló. 11. Kuruc dalok. Elő
adja a reálgimnáziumi zenekar.

Az estély jövedelmét részben a  Gyóni-emlékhez való hozzá' 
járulásra, részben az ifjúsági segitő-alap gyarapítására használtuk fel.

Március tizenötödikét nemcsak az intézetben, hanem a város 
nagyközönségével együtt is megünnepeltük. Az iskolai ünnep mű
során Jancsik János, Furman Tamás, Jármy László és Dávid Gyula 
Vili. oszt. tanulók szavalattal, Pilászy György VIII. és Friedmann 
Pál VII. oszt. tanulók beszéddel, illetve költeménnyel szerepeltek; 
részt vett továbbá az énekkar, zenekar és Bodor András VIÍ. oszt. 
tanuló, akinek hegedű-játékát Negro Ernő VIII. oszt. tanuló kisérte. 
Felhasználtuk ezt az alkalmat arra  is, hogy Vasvári Pál emlékét, 
születésének századik évfordulóján, hálás kegyelettel véssük a mai 
nemzedék leikébe. A Kossuth-pályázat két megdicsért munkát 
eredményezett, amelyeknek szerzői Furman Tamás és Bartsch 
Miklós Vili. oszt. tanulók ; a Petőfi-pályázat díját Pilászy György 
VIII. oszt. tanuló nyerte meg, Kovács Gyula VIII. oszt. tanuló pedig 
ugyanezen a pályázaton jutalmat kapott sikerült dolgozatáért. A 
dijakat lelkes buzditó-beszéd kíséretében Bogár Lajos h. felügyelő 
osztotta ki a nyertes ifjak között.

Április 23 -án a Kovács István-emléktábla leleplezésén vettünk 
részt, amikor az alkalmi beszédet Szohor Pál városi főjegyző tar
totta ; azután a temetőbe vonultunk ugyancsak ünnepelt vértanunk 
sírjához, ahol Geduly Henrik püspök méltatta sz ünnep jelentőségét.

Ünnep keretében nyert felavatást az a két emléktábla is, amelyet 
egyházközségünk a világháborúban elesett hiltestvéreink emlékére 
az evangélikus elemi iskola épületének díszesen kiképzett előcsar
nokában helyezett el. Alkalmi beszédet itt is Szohor Pál városi főjegyző 
mondott, Geduly Henrik püspök pedig megáldotta az utókornak 
nemes példát mutató hősök szép emléktábláit. Az ünnepet meg
előzőleg teljesen helyreállított orgonánkat avatta fel Geduly Henrik 
püspök; alkalmi beszédet Paulik János lelkész tartott.

Május 22-én ifjúsági énnekkarunkkal Kisvárdára rándultunk át, 
hogy részt vegyünk a Szabolcsi Tanári Kör által rendezett második 
szabolcsi diák-dalosünnepen, Erről részletesebben az ifjúsági egyesü
letek ismertetésénél emlékezünk meg.

Május 28-án a Magyar Nemzeti Szövetség ünnepén vettünk 
részt, amelyet a pályadíjak kiosztása alkalmából a központi kikül
döttek, a helybeli középfokú intézetek és a nagy közönség jelenlé
ben dr. Szesztay Zoltán kormányfőtanácsos, a szövetség vezetése 
alatt a helyi bizottság rendezett.

Hőseink emlékét május 29-én a hősök temetőjében városunk 
egész társadalmának részvételével rendezett nagy ünnepen Péter 
Károly tanár dicsőítette.

Tavaszi kirándulásunkkal kapcsolatosan június 1-én Vajda 
János-ünnepet tartottunk a Bessenyei-önképzőkör előkészítése szerint 
az énekkar, Heller Ferenc VIII., Balla István VII. és Teltsch István VI. 
oszt. tanulók közreműködésével. Sikerült majálisunk a hagyományos
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Programm keretében folyt le s örömet szerzett nemcsak az ifjúságnak, 
hanem a résztvevő közönségnek is, amely szeretetének számos 
megnyilatkoztatásával árasztotta el az intézetet és képviselőit. 
A rendezés munkájában Teltsch Kornél tanár vezetése alatt részt 
vett az egész tanártestület.

8. Tanulmányi kirándulások. A Balaton vidékére a nagy szünidő 
első napjaira tervezett kirándulást, megfelelő számú résztvevő hiánya 
miatt, szeptember hó elejére kellett halasztanunk. Sajnálattal jelentjük 
ezt, mert az a benyomásunk, hogy az ifjúság szívesebben jelentkezik 
olyan kirándulásra, amelyet a szorgalmi időben, mint olyanra, amelyet 
a vakációban élvezhet. így annak megemlítése után, hogy a Vili. 
osztály tanulói Zwick Vilmos osztályfőnök vezetésével Hűnek Emil 
városi vegyész úr szakszerű magyarázata kíséretében meglátogatták a 
helybeli jéggyárat és hűtő-kamarákat, továbbá hogy ugyanez az 
osztályrészt vett egy csilagászati estén, amikor az intézet teleszkópjával 
a  Juppitert és a holdat figyelték meg, csak arról a két kisebb 
tanulmányi kirándulásról számolhatunk be, amelyet a szóbeli érett
ségi vizsgálatok ideje alatt az I—VII. osztály tanulóival az érettségi 
vizsgálaton el nem foglalt tanárok vezetése alatt rendeztünk.

Június 14-én a felső három osztály 135 növendéke 5 tanárral 
Nyírbátorba rándult át, ahol megtekintették a Bóni-gyártelepet, és a 
gyár mérnökeinek vezetése és szakszerű magyarázata mellett meg
ismerkedtek a szappangyártás, szeszgyártás, olajgyártás és mész- 
homoktéglagyártás elméletével és gyakorlati megvalósításénak fon
tosabb mozzanataival; így közvetlen szemlélet útján egészítették ki 
azokat az ismereteket, amelyeket alapelemeikben az iskolában a 
chemia tanulása közben már elsajátítottak, de amelyeknek szemlél
tető bemutatása a tanteremben nehézségekbe ütközik. Utána részben 
szakszerű magyarázat kíséretében megtekintették Nyírbátor két régi 
templomát: a minoritákét, amely a XIII. század első negyedéből 
származik s régi gót stílusban épült, s a református templomot, a 
Báthoriak családi templomát, mely a XVI. századból való s az 
újabb gót stílust mutatja. Mindkét templom hajójában megfigyelhették 
a  csúcsíves gót stilus építészeti sajátságait, a belső berendezésben 
a  minorita templomban a jóval későbbi eredetű barokk-stilü 
faragott oltárokat, a másikban pedig a művésziesen faragott s 
intarziákkal díszített padokat. A délutánt a község erdejében töltötték 
játékkal, mint Nyírbátor községnek ifjúságunkat reggelivel és ebéd
del is ellátó vendégei; este pedig egy tanulságos és kellemesen 
töltött nap emlékével tértek haza. A rendkívül szives fogadtatásért 
és elláttásért ezúton is hálás köszönetét mondunk.

Június 15-én az alsó négy osztály 200 növendéke rándult át 
szintén 5 tanárral Tokajba. Mindvégig verőfényes, napos időben 
megszemlélték a Bodrog és Tisza egyesülését, a Tisza árterét, a 
tokaji Nagyhegy alakulatát ; azután a hegy alján árnyékos helyen 
letelepedve a magukkal vitt ebédhez láttak. Délután az ifjúság egy 
része Kozák István tanár vezetése mellett játékkal töltötte az időt, 
másik része, az erősebbek, akik a hegyi utat jobban bírják, dr. 
Schárbert Ármin tanár vezetése mellett felmentek a Kopaszra, ahol
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megfigyelték a növénytakaró jellegzetes változásait a változó magasság 
szerint, gyönyörködtek a hegy tetejéről eléjök táruló pompás kilá
tásban, lemenőben pedig a kőbányákban folyó munkát, az andezit 
fejtését és szállítását szemlélték meg. Este az egész kiránduló csapat 
minden baj nélkül hazaért.

9. Államsegély. Felekezeti középiskoláink fenntartása csak 
úgy lehetséges, hogyha továbbra is igénybe veszik az államse
gélyt, amely intézetünkben nem éri ugyan el a békebeli színvonalat, 
mindamellett nagyban hozzájárul háztartásunk egyensúlyának biz
tosításához. Államsegély címén a tanári fizetés 92.5%-át élvezi isko
lánk ; ehhez járult az elmúlt évben 291.80 P összeg, amelyet rész
ben a nyugdíjjárulék-teher csökkentésére, részben fenntartási állam
segély címén tett folyóvá intézetünk részére a magas tanügyi 
kormány.

10. Hivatalos látogatás. Az állam  főfelügyeleti és ellenőrzési 
jogának gyakorlására miniszteri megbízottul kiküldött Ady Lajos 
debreceni tankerületi kir. főigazgató úr intézetünkben az 1926. évi 
október 25—7. napjain végezte hivatalos látogatását s a tanártestü
let értekezletén közölte a tanítás módszerére és a fegyelem gyakor
lására vonatkozó észrevételeit. A tanártestület úgy az észrevételeket, 
mint a főigazgató úrnak a stilus módszeres tanítására vonatkozó 
fejtegetéseit hálás köszönettel fogadta.

11. Érettségi vizsgálatok, a) Az 1926. évi szeptember havi tel
jes érettségi vizsgálatra jelentkezett 7 tanuló. Ezekből érett lett 2, 
javító vizsgálatra utasittatott 4, a teljes érettségi vizsgálat megismét
lésére utasittatott 1 tanuló. Javító érettségi vizsgálatot tett 3, érett lett 
3 tanuló. Kiegészítő érettségi vizsgálatot tett sikerrel 1 tanuló.

b) Az 1926. évi december havi javitó érettségi vizsgálatra 3 
tanuló jelentkezett; ezek közül 2 tanuló érett lett, egy pedig 
második javitó érettségi vizsgálatra utasittatott. Sikeres különbözeti 
érettségi vizsgálatot tett 1 tanuló.

Mind a két érettségi vizsgálaton az elnöki tisztet Hronyecz 
József püspöki titkár töltötte be, kormányképviselői minőségben 
pedig dr. Mikler Károly e. m. tanár, egyházkerületi főjegyző jelent meg.

c) Az 1927. évi június havában tartott teljes érettségi vizsgá
latra jelentkezett 49 tanuló. A követelményeknek jelesen megfelel
tek : Goldmann Imre, Hoffmann Gábor, Jancsik János, Negro Ernő, 
Pilászy György, Rájk László. A követelményeknek jól megfelelt 17, 
érett 25, két hó múlva teendő javitó vizsgálatra utasittatott 1 tanuló. 
Javitó vizsgálatot tett sikerrel 2 tanuló.

Az érettségi vizsgálat elnöke dr. Mikler Károly e. m. tanár, egy
házkerületi főjegyző volt. A kormány képviseletében Saskó Samu 
szarvasi ev. főgimnáziumi igazgató jelent meg.

Az érettségi vizsgálatokon megjelentek Geduly Henrik püspök 
úr, dr. Bencs Kálmán kormányfőtanácsos, gimnáziumi felügyelő úr 
és más tanügybarátok is.
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Ifjúsági egyesületek.
1. Ifjúsági gyámintézet. Az egyházi és iskolai téren nélkülöz

hetetlen s nevelő hatású jótékonyság gyakorlására kezdettől fogva 
működő gyámintézet tagjai a reálgimnázium ev. vallásu növendékei. 
Részt vettek az ev. egyházközség által rendezett ünnepélyeken, a 
felekezeti főhatóság engedélyével részben mint szereplők is. A gyám
intézet részére 37 P 73 f-t gyűjtöttek; az összeget rendeltetéshelyére 
juttattuk, Az egyesület élén Máczay Lajos tanár állott.

2. Filléregylet. Szegény tanulóknak kisebb méretű segélyezé
sére szolgál. Bevétel volt 98'76 P, kiadás 98 P, maradvány 76 f. A 
kiadást részben jutalomdíjakra, részben jutalomkönyvek vásárlására 
használtuk fel. Kezelője : Teltsch Kornél tanár.

3. Bessenyei-Onképzőkör. Az ifjúsági Bessenyei-önképzőkör 
1926. október 9-én alakult meg Valent József tanárelnök vezetése 
alatt. Tisztviselői : Jancsik János Vili. o. t. alelnök, Pilászy György 
VIII. o. t. titkár, Kovács Gyula Vili. o. t. főjegyző, Máczay Gyula 
VII. o. t. aljegyző, Furman Tamás VIII. o. t. háznagy, Jármy Meny
hért VIII. o. t. zászlótartó, Kovácsy Ferenc VII- o. t. alzászlótartó, 
Kozák István VIII. o. t. pénztáros.

Tartott a kör 1 alakuló, 10 rendes, 1 rendkívüli és 1 záró
ülést ; ezeken kívül díszűlésen hódolt Gyulai Pál emlékének s tevé
keny részt vett a március 15-iki, továbbá a Gyóni- és Vajda-ünnep 
rendezésében.

A rendes üléseken 11 szavalat hangzott el. Három sza
valat dicséretes fokot nyert, 6 sikerült, 1 kevésbbé sikerült, 1-et 
ujraszavalásra utasított a kör. Négy szabadelőadás közűi kettő jegy
zőkönyvi dicséretben részesült, 1 dicséretes. 1 pedig sikerűit. Négy 
felolvasás közül 3 dicséretes, 1 sikerült fokot érdemelt. Több zon
gora- és hegedü-szám a múltak szokásához híven változatossá tette 
az ülések tárgysorozatát. A március l5.-i beszéd díját Pilászy 
György VIII. o. t. nyerte, Hartmann Gábor VII. o. t. dicséretet ka
pott. Az óda díját Friedman Pál Vll. o. t. nyerte e l ; dicséretet ka
pott : Pilászy György, Dávid Gyula, Vass János Vili. o. t.

A kör titkárához 2 jeligés költemény és 1 műfordítás érkezett. 
A két költemény közűi egyet dicséretesnek fogadott el a kör, a má
sikat visszavetette, a műfordítás sikerült.

Pilászy György titkárt, mint a kör legszorgalmasabb előadó 
tagját, 8 P jutalomban részesítette a kör, mig Hoffmann Gábor Vili.
o. tanulót, a kör legmunkásabb tagját, 4 P-vel jutalmazta meg.

Az Olvasókör hetenként három délután állott a tagok rendel
kezésére ; 2 folyóiratot járattunk; könyvtárunkat Arany János leg
újabb kiadásával, Gyóni és Szász Károly egy-egy művével gyara
pítottuk 102 P értékben.

4. Báró Eötvös Lóráni-Természettudományi Kör. A természet- 
tudományi kör október 12-én alakult meg dr. Schárbert Ármin tanár
elnök vezetésével. Tisztviselői karának tagjai voltak : ifjúsági elnök : 
Negro Ernő Vili. o. t., alelnök : Szauer László Vili. o. t., főtitkár : 
Pilászy György Vili. o. t., titkár: Tóth Béla Vili. o. t., főjegyző ;
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Goldmann Imre Vili. o. t., aljegyzők : Fusz Pál Vili. o. t. és Pe
csenye Zoltán Vili. o. t., pénztáros : V ass János Vili. o. t., ellenőr : 
Máczay Gyula Vili. o. t., háznagyok : Kovács Gyula Vili. o. t. és 
Kozák István Vll. o. t., főkönyvtáros : Kállay László Vili. o- t., al- 
könyvtárosok: Balogh József és Fazekas György Vll. o. tanulók.

A kör tagjainak száma 54 volt. Tartott 1 alakuló, 9 rendes és 
1 záróülést. Az üléseken elhangzott 3 felolvasás és 6 szabadelő
adás. A körnek január hóban kitűzött pályatételeire 3 munka érke
zett be, amelyek közül a kör Pilászy György Vili. o. t. „Az elek
tronelmélet mai állása“ cimü munkáját 10 P pályadijjal jutalmazta, 
Ehrenstein Sándor Vll. o. t. „Az atomok szerkezete“ cimü munkáját 
jegyzőkönyvi dicséretben részesítette- A harmadik pályamű a köve
telményeknek nem felelt meg s így figyelmen kívül maradt.

5. Matematikai Szeminárium. A középiskolai mennyiségtani 
anyag kiegészítése és a differenciál — integrálszámítás elemeinek 
megismerése volt a tárgya azoknak a  szemináriumszerü összejöve
teleknek, amelyeket a Vili. osztály önként vállalkozó 5 növendé
kével Zwick Vilmos tanár kéthetenként tartott. A tanulók a Közép
iskolai Matematikai és Fizikai Lapok gyakorlatait és feladatait oldották 
meg, a vezető tanár pedig az infinitezimális számítás elemeibe ve
zette be őket.

6. Ének- és Zenekör. Az ifjúsági vegyeskar 102 taggal alakult 
meg és heti 2 órában tartott próbákat. Közreműködött: a helybeli 
ev. templomban az október 6-iki gyászünnepen és okt. 31-én a 
reformáció emlékünnepén; a Bessenyei-önképzőkörrel együtt febr. 
13-án a Korona-szálló nagytermében, műsoros estét rendezett, amely 
egyúttal Gyóni Géza-emlékünnep volt.

Közreműködött továbbá a vegyeskar az intézet március 15-iki 
nemzeti ünnepén, az ev. hősök emléktáblájának leleplezésén, továbbá 
az orgonaavatás ünnepén és a majálissal egybekötött Vajda János- 
emlékünnepen. Külön megemlítendő szereplése volt az énekkarnak 
a Szabolcsi Tanári Kör által május 22-én, Kisvárdán rendezett második 
szabolcsi diák-dalünnepen való részvétele. Szabolcs vármegyének 8 
középfokú iskolája vett ezen részt, mintegy 800 énekessel, akiknek 
zászlóit Kisvárda közönsége hímezett, nemzeti szalaggal ékesített, 
koszorúval díszítette fel. Ugyanez alkalommal szerepelt vegyeska
runk az evang. és ref. templomokban rendezett ifjúsági istentiszte
leteken is. Az ünnep sikerét Sabján János igazgató vezetése alatt 
álló helyi rendezőség és hölgyközönség biztosította. Az ének- és 
zenekör elnöke, egyúttal a vegyeskar vezetője : Zwick Vilmos tanár.

A zenekar 12 taggal alakult meg; a febr. 13-iki Gyóni-emlék- 
ünnepen és a március 15-iki ünnepen működött közre Kónya Gábor 
ref. hitoktató, zenekarvezető vezetésével.

7. Cserkészet. 88. számú „Szabolcs“ cserkészcsapatunk az el
múlt 1926—27. iskolai évben Kozák István parancsnoksága alatt 
serényen folytatta cserkész-munkáját am a gazdag tapasztalatok bir
tokában, amelyeket az előbbi év Nemzeti nagy táborában igyeke
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zett megszerezni. Csapatunk létszáma az év elején 53 cserkészből 
állt, e szám a második félévben jelentkezőkkel együtt 60 főre sza
porodott- Újonc-avatást kétizben tartottunk, amikor összesen 21 
cserkész tett fogadalmat. Az év folyamán 1. osztályú próbát tett 7,
II. osztályú próbát pedig 20 cserkész, azonkívül többen külön pró
bákat is tettek.

A csapat minden Örse hetenként egy örsi órát és egy csapat
összejövetelt, vasárnaponként pedig rajösszejöveteleket tartott. Az 
otthoni órákon eleggé gazdag cserkészkönyvtárunk állott a fiúk 
rendelkezésére. Csapatunk több alkalommal vonult ki nyilvános 
hazafias ünnepélyekre. Részt vett a helybeli volt 14-ik huszárezred 
emlékoszlopának leleplezésén, egy őrsvezetői tanfolyamon, Kovács 
István nemzetőr-főhadnagy vértanunk emlékünnepén, a hősök teme
tőjében tartott ünnepélyen, a Sóstón tartott kerületi cserkész-tiszti 
gyűlés alkalmával, március 15-én Nyíregyháza város által rendezett 
ünnepélyen, Nagykállóban a cserkészavató-ünnepen, a helybeli 
nagy laktanyában, a kormányzó úr őfőméltóságának születése nap
ján tartott katonai ünnepélyen és a Szt.-László-cserkészcsapat 
ujoncavató ünnepélyén. A csapat több kisebb kirándulást is tett 
őrsönként vagy egész létszámmal.

A csapat szervező bizottságának elnöke Dr. Vietórisz József 
igazgató, tagjai: Dr. Schárbert Ármin, Zwick Vilmos, Teltsch Kor
nél és Máczay Lajos tanárok, a cserkész-szülők részéről pedig : 
Gaál Elek városi irattáros, Lator István kir. ügyész és Dr. Nagy- 
máté András ügyvéd.

8. Ifjúsági Vöröskereszt-Egyesület. A megbízott elnök lemon
dása következtében ennek az egyesületnek munkája már az előbbi 
tanévben szünetelt, újjászervezését pedig a tanártestület nem látta 
múlhatatlanul szükségesnek, mert célja többi egyesületünk körében 
is megvalósítható. Annyit mégis megtettünk, hogy dr. Kiss László 
tanár vezetése alatt alsóbb osztálybeli tanítványaink bevonásával 
megfelelő módon viszonoztuk a tacomai (Washington, Északameri
kai Egyesült-Államok) Lovel-School növendékeinek barátságos hangú 
levélgyüjteményét és figyelmes kézimunka-gyűjteményét.

9. Sportkör. Ifjúságunk a tanév elején lelkesen tömörült a sport
körbe és szorgalmasan készült a Kisosz által elrendelt kerületi tor
naversenyre, amelynek rendezése is a mi iskolánk feladata volt. 
A testnevelési tanár eltávozása következtében sajnálatunkra nem
csak a rendezésről, hanem a versenyben való részvételről is le kel
lett mondanunk. Mindamellett a tanév végén Kozák István tanár 
vezetésével sikerült házi-tornaversenyt tartottunk.

Kard- és tőrvivó-csapatunk Szathmáry László helybeli kir. kath. 
fógimnáziumi testnevelési tanár előkészítésével csapat-bajnokságot 
nyert a debreceni kerületi tőrvivó-versenyen, Balkányi Pál Vll. o. t. 
pedig ötödik helyezést az egyéni versenyben. Ugyanez a csapat 
részt vett a kisvárdai intézetközi versenyben is, amikor a csapat 
második, Bodor András Vll. o. t. második, Fazekas György Vll. o. t. 
negyedik, a kardversenyben pedig Hartmann Gábor Vll. o. t. ötödik 
helyezést kapott.



A ping-pong csapat (Klein Pál VIII., Hartstein Pál VIII., Fü
redi István VII., Hartmann Gábor VII.. Miselbach József VII. o. t.) 
a Kisvárdán rendezett intézetközi versenyben első helyezést, a pá
ros versenyben Füredi-Hartmann első, Klein-Miselbach második 
helyezést nyert.

Egyénileg kiváló sikert ért el Murányi Tamás VII. o. tanuló, 
aki a főhatóság engedélyével részt vett a Nyíregyházi Lawn Tennis- 
Club országos tennis-versenyén s az ifjúsági férfi-egyes számra be
nevezett nyolc tanuló közül, mint első helyen győztes, a Steaua 
kőolajkereskedelmi r. t. tiszteletdijául ezüst-szobrot nyert, amely 
tenniszező férfit ábrázol.

10. Sakk-Kör. A  tanuló ifjúság óhajára a tanári kar által enge
délyezett ifjúsági sakk-kör 1926. október havában alakult meg 
ár- Schárbert Ármin tanárelnök vezetése alatt 69 taggal. Titkárrá 
Pilászy György Vili. o-, jegyzővé Friedmann Károly VII- o., pénz
tárossá Kelemen Ferenc VII. o.. ellenőrré Galfsky István VÍ. o., 
szertárosokká Fintor Béla és Soós János V. o., háznagyokká Klein 
Pál VIII. o. és Friedmann Pál VII. o. tanulókat választotta meg. A 
kör hetenként egy összejövetelt tartott, amikor tagjai a sakkjátékot 
gyakorolták ; a felső osztályok mindegyikében osztályversenyt ren
dezett az osztály bajnokság, ezeknek befejezése után pedig osztály
közi mérkőzést a gimnáziumi bajnokság eldöntésére. Osztálybajnok
ságot nyertek : Gerő Sándor V. o., Altmann Endre VI. o., Friedmann 
Károly VII. o. és Oláh Sándor VIII. o. tanulók. A gimnázium baj
nokságát Friedmann Károly VII. o. t. nyerte el, aki a nyári szün
időben Kecskeméten rendezendő országos középiskolai bajnoki ver
senyen is részt vesz. Ezenkívül a kör válogatott csapata virágvasár
nap összemérte erejét a kisvárdai reálgimnázium sakk-körének csa
patával, mely mérkőzés 17V2 : I8V2 arányban Kisvárda javára dőlt 
el, mig a június 19-én Kisvárdán tartott revánsmérkőzés 18 : 18 
arányban eldöntetlenül végződött.

11. Gyűjtő-Egyesület. Az ifjúság szerteágazó gyűjtési hajlan
dóságának irányítása, a gyűjtemények szakszerű kezelése és gyara
pítása : ez a kettős cél lebegett a Gyüjtő-Egyesület megalkotásakor 
szemünk előtt. 70 taggal alakult meg az egyesület Zwick Vilmos 
tanárelnök vezetése mellett. Tisztviselői voltak: alelnök Teltsch 
István VI. o., titkár Galfsky István VI. o , pénztáros Varga Károly 
VI. o., ellenőr Kiss Endre IV. o. tanulók. Az egyesület csoportjai : 
bélyeggyűjtő csoport, vezetője Galfsky István VI. o. t . ; pénz- és 
éremgyüjtő csoport, vezetője Jakab György VI. o. t . ; természetrajzi 
gyűjtők csoportja, vezető Schön Arnold IV. o. t. és vegyes gyűjtők 
csoportja, vezető Simkovics Gusztáv III. o. t.

Az egyesület pünkösd két ünnepnapján az iskola rajztermében 
szépen látogatott gyűjtemény-kiállítást rendezett, amelyen a legszebb 
gyűjtemények tiszteletdijakat és elismerő okiratokat nyertek. Első 
díjban részesültek : Kutenics Vilmos VII. o., Teltsch István VI. o., 
Makranczy Béla VI. o., Lichtblau László VII. o„ Varga József IV. o. 
és Zwick Albert II. o. tanulók gyűjteményei.

—  26 —
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Tanulótársak találkozója.
Örömmel vettük tudomásul, hogy június hó 30-án huszonöt

éves, július hó 2-án harmincéves találkozóra jönnek össze régi tanít
ványaink, akiket szeretettel várunk iskolánk falai közé, a múlt kö
déből aranyosan csillogó emlékek felújítására. E találkozók kedves 
alkalmul szolgálnak arra is, hogy megerősítsék a kapcsolatot az in
tézet és tanítványai között,, amiből tisztesség háramlik a tanítványra, 
megbecsülés az iskolára. Értesítőnk korábbi kiadása miatt a beje
lentett két találkozóról csak a jövő tanév végén adhatunk bővebb 
tudósítást.

Jutalom- és segélyforrások.
1. Intézetünk alapítványai. Az általános gazdasági leromlás 

következtében régibb alapítványaink tőkéje úgyszólván teljes értékét 
elveszítette s csak az újabbak után jutunk kamatjövedelemhez. A 
kormányzó tanács elhatározta, hogy kérelemmel fordul az alapit- 
ványozók családtagjaihoz egykor nemes célt szolgáló alapítványaik 
értékének visszaállítása iránt, s addig köszönettel fogadja azokat az 
adományokat, amelyek a kamatjövedelem megváltása címén folynak 
be iskolánk pénztárába. Betétkamatokból 347 P-t osztottunk ki ér
demes tanítványaink között.

2. Adományokból hasonlóképes szorgalmas és jómagaviseletü 
tanulók jutalmazásbra 461 P-t fordítottunk. Készpénzjutalmunkat a 
segitő-alap és a filléregylet pénztárából 335 P-vel toldottuk meg ; 
ezenkívül a segitő-alap terhére 210 P-t adtunk ki jutalomkönyvek 
vásárlására.

3. Kimutatás az intézethez érkezett adományokról. A  helybeli 
pénzügyi tisztviselők Tóth Bálint pénzűgyigazgató úr útján 1Ö P-t 
küldtek karácsonyi segélyül két tanuló részére. — A budapesti Szé- 
nási-cég a segitő-alapnak 215'84 P-t. — Dr. Furman Lajos ügyvéd 
úr egykor élvezett ösztöndíjának visszatérítése cimén tanulók jutal
mazására 93 P-t. — A Nyíregyházi Takarékpénztár-Egyesület a táp
intézetnek 150, a segitő-alapnak 80, továbbá két helybeli és két 
szabolcsvármegyei illetőségű tanuló jutalmazására 80 P-t. — A 
Nyíregyházi Cementárugyár a  segitő-alapnak 96 P-t. — A Nyíregy
házi Termény- és Áruraktár a  tápintézetnek 80 P-t. — Dr. Schön 
Géza úr tanulók jutalmazására 40 P-t. — A nyíregyházi mérnökök 
Nagy Elek vérosi főmérnök úr útján műegyetemre menő tanuló ösz
töndíjára 128 P-t. — Moravszky Ferenc nyugalmazott igazgató úr 
alapítványa kamatainak megváltására 20 P-t, ugyanilyen célra Nyír
egyháza város a Bencs László alapítvánnyal kapcsolatban 20 P-t., 
Bodor Zsigmond úr 10 P-t. — Dr. Bencs Kálmán felügyelő úr 
pályadij-kiegészitésre 20 P-t., ugyanilyen célra Bogár Lajos h. felü
gyelő úr 5 P-t. — Pap János úr a természetrajzi szertár javára 10 P-t.. 
— Ezenkívül a Baldácsy-alap igazgatósága 8 drb., Ferenczi József 
úr 4 drb., Fábián Pál úr 4 drb., az Ujságbolt 4 drb., az igazgató
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3 drb. jutalomkönyvet adott. — Egyéb adományok a szertáraknál 
és az ifjúsági segitő-alapból nyertek elszámolást.

4. Ösztöndíjban, illetőleg pénzjutalomban részesültek : Vili. 
osztály: Balla Miklós 10, Goldmann Imre 40, Halmágyí Iván 10, 
Heller Ferenc 20, Jancsik János 128, Pilászy György 40 és Rajk 
László 30 P.

V//. osztály : Balkányi Pál 20, Balla István 20, Dobay Sándor 
10, Fazekas György 10, Heller Pál 30, Kovácsy Ferenc 30, Kozák 
István 40, Máczay Gyula 30, Murányi Zoltán 10, Pecsenye Zoltán 30, 
Puskás Jenő 30 és Szabó Ferenc 10 P.

VI osztály: Makranczy Béla 20, Rácz Tibor 10, Scher László 
20, Teltsch István 30 és Varga Károly 10 P.

V. osztály: Bónis László 20, Kopácsy Tibor 20. Kovács János 
10, Kulcsár Pál 20, Löffler István 10, Pecsenye Béla 30, Petrohán 
Béla 10, Sarudi István 10, Schwartz György 20 és Tatár László 
10 P.

IV. osztály : Balogh Ignác 5, Csik József 5, Deutsch Péter 10, 
Margócsy Emil 10, Mikler Sándor 20, Murányi Árpád 10, Orosz 
László 15, Sinka Lajos 15, Skolnyik Pál 20 és Varga József 30 P.

III. osztály: Gara György 15, Görömbey Béla 15, Guttmann 
László 5, Kiss Tibor 15, Krecsák Kálm án 15, Orosz Olivér 5, Szolár 
Pál 10, Szőllőssy Sándor 5 és Varga László 10 P.

il. osztály : Balla Gábor 5, Gergely Mihály 5, Kádár Tihamér 5, 
Murányi Nándor 5, Nagy Béla 5, Schmidt Gyula 5, Szalay László 10, 
Tamáska István 5 és Zwick Albert 15 P.

I. osztály: Balla György 5, Barth László 5, Csiky László 10, 
Friedmann Miklós 5, Gaál Gábor 10, Jakab  Béla 5, Jánossy Miklós 10, 
Márkus Jenő 5 és Török László 15 P.

Jutalomkönyveket kaptak: VIII. osztály : Bartsch Miklós, Dá
vid Gyula, Furman Tamás, Hoffmann Gábor, Jármy Menyhért, 
Kovács Gyula, Negro Ernő, Pilászy György, Szauer László és Tóth 
Béla.

VII. osztá ly: Balla István, Blau Pál, Friedmann Pál, Hart
mann Gábor, Kiár Dezső, Kozák István és Nagymáté György.

V/. osztály : Altmann Endre, Farkas Andor, Gábor László, Lá
nyi György, Pándy József, Rácz Tibor, Teltsch István és Varga K.

V. osztály : Kerekréthy Iván és Kulcsár Pál.
IV. osztály: Csik József, Kazár Gyula, Kmotrik Sándor, Lator 

György, Schön Arnold, Tamáska Endre és Ungár János.
III. osztály : Balla István, Gottdiener Miklós, Hartstein Gábor, 

Krecsák Kálmán, Nagy József, Nyerges Pál és Landau László.
II osztá ly: Balla Gábor, Gábor Dénes, Kun Szabó Lajos, 

Mauritz Sándor. Miklós József, Tam áska István és Zwick Albert.
I. osztály : Jánossy Miklós, Sándor István és Vay Miklós.
Ezenkívül, mint a Bessenyei önképzőkör legszorgalmasabb elő

adója, Pilászy György Vili. o. t. 8 P-t és mint ugyanezen kör leg
munkásabb tagja, Hoffmann Gábor Vili. o. t. 4 P-t. Végül Balogh 
Ignác IV. o. t. szorgalma elismeréséül egy zsebórát kapott jutalmul.

A jutalomdijak összege 1175 P, a  jutalomkönyvek értéke 210 P.
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5. A Magyar Nemzeti Szövetség pályázatán jutalmazott tanít
ványaink közül első díjat nyertek : Kozák István VII., Rácz Tibor
VI., Tamáska Endre IV., Tamáska István II. oszt.; , második díjat: 
Furman Tamás VIII., Teltsch István VI., Murányi Árpád IV., Zwick 
Albert II. o sz t; harmadik dijat: Jancsik János VIII., Pecsenye Zol
tán VII., Kulcsár Pál V., Schwartz György VI., Harstein Gábor III., 
Török László I. oszt. tanulók. Ezenkívül elismerő iratot kapott 17 
tanuló-

6. Tandíjkedvezmény. Az 1926—27. tanév első felében 47, 
második felében 50 tanuló részesült tandíjkedvezményben. Az el
engedett tandíj összege 1644 P. Tandíjmentességre csak igazoltan 
szegénysorsu, példás magaviseletü és legalább általános jó előme
netelő tanulók tarthatnak számot.

7. Ifjúsági Segitő-Alap. E derék jóléti intézményünk a  lefolyt 
iskolai évben is megfelelt emberbaráti hivatásának. Szegény, érde
mes tanulókat tandíjjal, a kisvárdai dalosünnep, a nyírbátori és 
tokaji tanulmányi kirándulások alkalmával útiköltséggel segített meg, 
ingyenes iskolai füzetekkel, szótárakkal és írószerekkel látta el 
őket és jutalomdíjakban részesítette a tanári kar javaslata alapján 
azokat a jeles növendékeket, akik részben elértéktelenedett iskolai 
alapítványaink kamataiból már nem részesülhettek volna jutalom
díjban. A kiosztott segélyek és jutalmak összege meghaladta az 
500 pengőt.

Segitő-alapunk tőkéjét egyesek adományaiból és iskolai ünne
peink jövedelméből is gyarapítottuk. Pénzbeli adományokkal támo
gatták a Segitő-alapot az adományoknál kimutatott jóltevőkön kívül: 
Erdey Radó Gyula 100.—, Oláh Sándor VIII. o. t. 16.—, 
Kmotrik Lajos 2.08 P-vel továbbá a február 13-iki hangverseny jö
vedelmeiből 160.— és a majális jövedelméből 554 Pengőt juttattunk 
az alapnak. — A segitő-alap kezelője : Zwick Vilmos tanár.

8. Tápintézet. Kellő számú jelentkező hiányában nem volt 
megnyitható. A reálgimnáziummal kapcsolatosan tervbe vett inter- 
nátus valószínűleg ezt az intézményünket is új életre fogja kelteni.

9. Új alapítványok és tőkeemelések. 1. Az 1896-ban érettségi
zett tanítványok 30 éves találkozójuk örömünnepe alkalmából egy
kori igazgatójuk, Martinyi József emlékének megörökítése céljából 
Juhász Sándor Takarékpénztári ügyész és Kelemen Gábor törvény- 
széki biró urak kezdeményezésére 560 pengős alapítványt létesí
tettek intézetünknél. 2- Hasonlóképpen 560 pengős alapítványi betét
könyvet adott át az igazgatónak az 1905-ben érettségizett tanítványok 
nevében Sikorszky István kir- ipari főfelügyelő úr, aki dr. Szőllőssy 
Pál ügyvéd úrral együtt buzgólkodott az alapítvány létesítésén. 3. Dr. 
Martinyi László szegedi ügyvéd úr a néhai Martinyi József és 
neje nevére tett alapítvány tőkéjét 100 P hozzáadásával 500 P-re 
emelte fel. 3. Dr. Leffler Béla ny. tanár úr az édes atyja nevét viselő 
alapítvány tőkéjét 105 P-vel emelte, hogy tervezett további újabb 
hozzájárulásaival régi célját sikeresen szolgálhassa a nemes alapít
vány. 4. Somogyi Gyula v. közjegyző úr 1 db. nyíregyházi takarék
pénztár-egyesületi résyvénnyel és 1 '60 P készpénzzel, Láng Ernő
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bankigazgató úr 1 db. nyírvidéki takarékpénztári részvénnyel emelte 
alapitványtőkéjét. Az Eltscher Simon-emlékalapitvány tőkéje újabb 
hozzájárulás útján 7'92 P-vel emelkedett.

*

Alapítóinknak s minden jóltevőnknek úgy az intézet, mint a 
tanulóifjúság nevében hálás köszönetét mondok.

A tanulók névsora*)
I. OSZTÁLY.

Adriányi György ref. 1916., Almási Pál ref, 1915., Balla György 
izr. 1916., Baranyai Endre ref. 1916., Barth László ref. 1916, Barta 
Mihály ev. 1916., Barta Ferenc ref. 1916., Benya László r. k. 1915., 
Boronkay József r. k. 1916., Boronkay László r. k. 1914., Buhaj 
Antal r. k. 1915., Czirka Zoltán ev. 1916., Cselle József ref. 1916., 
Csiky László unit. 1915., Engel Tibor izr. 1916., Farkas Oszkár r. k.
1914., Ferencz István ev. 1914., Földesi István izr. 1916,, Friedmann 
Miklós izr. 1916., Friedmann Pál izr. 1916., Gaál Zoltán ref. 1914., 
M. Gál Gábor ref. 1916., Gottdiener Andor izr. 1916., Grosz Imre 
izr. 1916.. Grünfeld Zoltán izr. 1915., Haáz István izr. 1916., Halász 
József ref. 1915., Horváth Zoltán ref. 1915., Hrabovszky László ev.
1915., Huczman Gyula ev, 1917., Jakab Bálint ref. 1916., Jakab 
Béla ref. 1916., Jánossy Miklós ev. 1916., Karasz József ev. 1916., 
Kántor József ref. 1915, Klafter László izr. 1916., Kmotrik Gyula 
ev. 1916., Koczogh András ref. 1913., Kodácsi János ref. 1914., 
Kriston Lajos ref. 1915., Kusnyerik Dániel ev. 1913., Márkus Jenő 
ev. 1916., Márton András ref. 1915., Mihalkó János ev. 1914., Pan- 
kotay György ref. 1915., Potos Sándor r. k. 1912., Pócsik József ev.
1916., Racskó András ev. 1916., Rosenstein Károly izr. 1916,, Rubin 
Árpád izr. 1916., Sándor István izr. 1916., Schatz Mihály ev. 1915., 
Scher Imre izr. 1915., Szabó László ref., 1916., Szabó Lajos ref.
1914., Székely Alán r. k. 1914. ism., Sztoklász Mihály ev. 1917., 
Sztupjár István ev. 1915, Toldy József ref. 1916., Török László ref.
1914., Vajda Márton izr. 1915., Vay Miklós ref. 1916., Veress Balázs 
ref. 1914., Veres József ref. 1915. — Magántanulók: lnántsy Pap 
József ref. 1916., Kálmán Gábor izr. 1916. — Kimaradt: Sipkay 
Tibor ev, 1915. — Meghalt: Valentik Tibor ev. 1914. — Összesen: 68. 
Osztályfőnök: Varga László.

II. OSZTÁLY.

Bacsóka Péter g. k. 1914., Balla Gábor izr. 1914., Balla Miklós 
izr, 1915., Balogh Pál ev. 1914., Barta István ev. 1915., Barta Mi
hály ev. 1914., Bartha Pál, ev. 1913., Bihari Ernő izr. 1912., Bónis 
István izr. 1915., Böhm Béla izr, 1913., Buús Lajos ref. 1915., Csen-

*) A jelesrendü tanulók nevét kövérebb betűk jelzik.
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geri János ref. 1914., Csiskó László ev. 1914., Dienes Barnabás ref.
1914., Fedor Elemér r. k. 1914., Forró László ref. 1915., Gábor Dénes 
izr. 1915., Gergely Mihály ref. 1914., Grűnfeld Jenő izr. 1915., Győry 
Béla ref. 1913., Hódy Imre ref. 1913., Jaksa Béla r. k. 1913., Kádár 
Tihamér ref. 1915., Kertész István izr. 1915., Klein Adolf izr. 1914., 
Klein Miklós izr. 1915,, Kohn Sándor izr. 1915., Kovács András ev.
1913., Kovács László ev. 1914., Kron Tibor izr. 1914., Kán Szabó 
Lajos ref. 1915., Leuchter Zoltán izr. 1915., Lukács Béla ref. 1914. 
ism., Magics Elemér ref. 1913., Magyar Balázs gk. 1914., Mauritz 
Sándor ev. 1914., Márton Imre ref. 1914., Miklós József izr. 1915., 
Munkácsy György ref. 1914., Murányi Nándor ref. 1915., Nagy Béla 
ev. 1915., Reich József izr. 1913., Rippel Tibor r. k. 1913., Ruhmann 
Béla ev. 1915., Schütz László ev. 1912., Schmidt Gyula r. k. 1914,, 
Sorosi József r. k. 1913., Spitz Márton izr. 1915,, Szalay László ev.
1915., Szőllősy Lajos ref. 1914., Sztoklász Gyula ev. 1915., Szuchy 
Jenő ev. 1914., Tamáska István ref. 1915., Török József ev. 1914., 
Varga Márton r. k. 1913., Varga Pál r. k. 1914., Vass László ref.
1915., Weisz Endre izr. 1914., Weisz László izr. 1915., Wiezner 
László izr. 1915., Zwick Albert ev. 1915. — Magántanulók: Engel 
Béla izr. 1915., Mandel Ede izr. 1914., Beregszászi Nagy Lajos 
ref. 1915., Scholz Oszkár ref. 1915. — Kimaradt: Kovács Fabula 
Mihály ev. 1914. — Összesen: 66. — Osztályfőnök: Valent József.

III. OSZTÁLY.

Asztalos Géza rk. 1913., Asztalos István rk. 1913., Balla István 
izr. 1914., Blum Sándor izr. 1914., Bőhm Miklós izr. 1914., Darmay 
István ref. 1913., Deutsch Miklós izr. 1915., Dobai Pál ref. 1913., 
Durchschlag Ferenc izr. 1914., Eördögh Béla ev. 1914., Földes Ist
ván izr. 1914., Franki Endre izr. 1913., Friedmann Jenő izr. 1914., 
Gallasz József r. k. 1914., Gara György izr. 1915., Glück László 
izr. 1915., Gottdiener Miklós izr. 1915., Görömbey Béla ref. 1914., 
Guttmann László izr. 1914., Hartstein Gábor izr. 1914., Herczeg Kál
mán rel. 1914., Jakab Lajos ref. 1914., Karácsony Béla ref. 1914., 
Karácsony Jenő ref. 1913., Kató Sándor ref. 1914., Kiss Tibor ref.
1915., Kozsár István ref. 1911. ism., Krausz Ferenc izr. 1914., Kre- 
csák Kálmán ev. 1914., Landau László izr. 1914., Lefkovits László 
izr. 1914., Lieber András izr. 1914., Marcsek György ev. 1913., 
Medveczky Lajos r. k. 1914., Nagy József ev. 1913., Nyerges Fe
renc Pál ref. 1914., Cs. Orosz Olivér r. k. 1914., Rácz Gábor ref. 1914., 
Schmidt László r. k. 1913., Simkovics Gusztáv ev. 1913., Szántó 
László izr. 1914., Szikszay Menyhért ref. 1913., Szitha Gyula ref.
1914., Szokol István ev. 1910., Szolár Pál ev. 1913., Szőllősy Sándor 
ref. 1913., Takács Miklós ref. 1911., Ujlaky Jenő ref. 1914., Ungár 
Károly izr. 1914., Varga László ev. 1914., Veress Sándor ref. 1913.
— Magántanulók: Diószeghy Lajos ref. 1912., Kálmán Tamás 
izr. 1914. — Kimaradt: Mestyán ,András r. k. 1913. — Összesen 54.
— Osztályfőnök : dr. Schárbert Ármin.
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IV. OSZTÁLY.

Balkányi János izr. 1914., Balog Ignác ref. 1912., Barta György 
ref. 1911., Bencs László ev. 1913., Boronkay Ferenc r. k. 1913., 
Boronkay István r. k. 1911. ism., Bozsik Béla r. k. 1910., Bruck 
Ferenc izr. 1912., Csendes József ref. 1914., Csik József , ref. 1911., 
Csorna Lajos ref. 1911 , Deutsch Péter izr. 1912., Dietz Ádám unit.
1913., Döme István izr. 1913., Ferenczi Sándor r. k. 1913., Filipo- 
vics Lajos izr. 1914., Fodor István g. k. 1913., Fülöp Pál izr. 1912., Gál 
György izr. 1913. Gellért Tibor izr. 1913. Grünfeld József izr. 1913., 
Havasi Győző izr. 1914., Karácsony Géza ref. 1912., Kazár Gyula 
ev. 1913., Kinyik László ref. 1913., Kiss Endre ref. 1913., Kmotrik 
Sándor ev. 1913., Kotráncz Sándor g. k. 1910., L. Kovács András 
ev. 1913., L. Kovács József ev. 1913., Kovács Kornél ev. 1913., 
Krausz Endre izr. 1911., Lator György ref. 1913., Margócsy Emil 
ev. 1913., Mikler Sándor ev. 1913-, Moldványi Antal r. k. ,1911., 
Molnár László ref. 1913., Molnár Sándor ref. 1911., Murányi Árpád 
ref. 1913., Cs. Orosz László r. k. 1912., Papp Sándor g. k. 1912., 
Rappaport Andor izr. 1914., Rosenberg Dezső izr. 1913., Schön 
Arnold izr. 1913., Sinka Lajos ref. 1912., Skolnyik Pál ev. 1909., 
Szatkievicz Elek ev. 1912., Staub László izr. 1913., Steiner Andor 
izr. 1912. Tamáska Endre ref. 1913., Toldy Gyula ref. 1912., Török 
László r. k. 1910., Török Pál ev. 1912., Ungár János izr. 1913., 
Varga József ref. 1913., W asserlauf Gyula izr. 1910- — Magánta
nulók : ifj. Beregszászi Nagy József ref. 1911., Bródy László izr.
1913., Varjas István izr. 1914. — Ö sszesen: 59. — Osztályfőnök: 
Dr. Dengyel Lajos-

V. OSZTÁLY.

Álmos László gör. kath. 1911., Bakó Gyula ref. 1909., Bal- 
denvegh Béla róm. kath. 1910., Bercsényi Pál ev. 1910., Berkovics 
Imre izr. 1909., Blau László izr. 1912., Bónis László izr. 1912., Cser- 
nák Dezső Károly ev. 1912., Csernyik József ev. 1912., Csécsy Pál 
ref. 1908., Csoba Miklós ref. 1910., Czomba András ref. 1910., De
meter Sándor ref. 1912., Fintor Béla ref. 1912., Gacsályi Károly ref.
1912., Gacsályi Pál ref. 1912., Gergely Tibor ref. 1912., Gerő Sán
dor izr. 1912., Grosz Andor izr. 1912., Grósz Mihály 1910. izr. ism., 
Groszmann László izr. 1912., Grünvald Sándor izr. 1913., Holek 
László ev. 1912., Horvát István izr. 1912., Kádár Gyula ref. 1912., 
Kálmán Károly r. k. 1912., Kerekréthy Iván ev. 1912., K opácsy Ti
bor ref. 1912., Kovács János ref. 1912., Kulcsár Pál ev. 1912., Lévy 
János ref. 1910,, Löffler István izr. 1912., Nádasi András ev. 1910., 
Olchváry Miklós ref. 1910., Pecsenye Béla ref. 1912., Petrohán Béla 
ref. 1912., Porhammer József ev. 1911., Povazsanyecz János ev.
1910., Puskás Tibor ref. 1911., Sarudi István ref. 1912., Schvartz 
Andor izr. 1912., Schvartz Ernő izr. 1911., Schvartz György izr, 1912., 
Soós János ref. 1910., Tatár László ref. 1911., Tímár András ev.
1912., Ungár Miklós izr. 1913., V ajda László izr- 1911., Vatamány 
Bertalan gör. kath. 1911., Wirtschafter András izr. 1912. — Magán
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tanulók: Hajduska Barna László izr. 1911., Kerekes Menyhért ref.
1910., Nemes István ref. 1912., Vrabecz Béla ev. 1908. — Kimaradt : 
Grosz Imre izr. 1911. — Összesen: 55 tanuló. — Osztályfő: Dr. Kiss 
László.

VI. OSZTÁLY.

Altmann Endre izr. 1911-, Biró László ref. 1911., Csengery Pál 
ev. 1910., Erőss László r. k. 1908,, Farkas Andor izr. 1911., Ferenczi 
Lajos ev. 1910., Fried Dániel izr. 1909., Galfsky István izr. 1911., 
Gábor László izr. 1911., Gerda László ev. 1910., Goldmann György 
izr. 191L, Haissinger Victor r. k. 1910., Hajduska B. László izr.
1911., Huray Gyula ev. 1908., Iván János ref. 1910., Jakab György 
ref. 1911., Karasz István ev. 1910., Kiss Sándor ref. 1911., Kiss 
Zoltán ref. 1911., Klein Endre izr. 1911., Kubinyi Tibor ref. 1911., 
Lányi György izr. 1911., Makranczy Béla ev. 1912., Moravszky An" 
drás ev. 1911., Pándy József ref. 1910., Perlmann Imre izr. 1911., 
Perlstein István izr. 1911., Puskás György ref. 1910., Rácz Tibor izr.
1911., Riczu Pál g. k. 1909., Scher László izr. 1909., Steiner László 
izr. 1911., Szilágyi Károly ref. 1910., Szopkó István ev. 1911., Szűcs 
Róbert ref. 1908., Teltsch István ev. 19H., Varga Károly ev. 1911. 
— Magántanuló : Vrabecz Béla ev. 1908. — Vizsgálatlan maradt 
magántanuló : Munkácsi Dezső r. k. 1908. — Kilépett: Mayzler 
György r. k. 1911. — Összesen: 40 tanuló. — Osztályfőnök: 
Teltsch Kornél.

VII. OSZTÁLY.

Balkányi Pál izr. 1911., Balla István ev. 1911., Balla László 
r. k. 1907., Balogh József ref. 1908., Berzátzy Sándor r. k. 1909., 
Blau Pál izr. 1910., Bodor András izr. 1910., Déry Pál ev. 1908., 
Dobai Sándor ref. 1909., Ehrenstein Sándor izr. 1910,, Eötvös Pál 
r. k. 1909-, Fazekas György ref. 1910., Friedmann Károly izr. 1909., 
Friedmann Pál izr. 1910., Fusz András ref. 1910., Füredi István izr.
1910., Hartmann Gábor izr. 1911., Heller Pál izr. 1910., Hutschen- 
reiter Frigyes r. k. 1909., Kecskeméthy Mihály ref. 1910., Kelemen 
Ferenc,r. k. 1910-, Keller Andor r. k. 1910, Kiár Dezső ref. 1911., 
Klein Éliás izr. 1910., Klein István izr. 1910., Kohn Dezső izr. 1909., 
Koleszár József g. k. 1907., Komjáthy László r. k. 1908., Kovácsy 
Ferenc ref. 1910., Kozák István ref. 1910., Kutenics Vilmos ev. 1910., 
Kürthy László ref. 1910., Lichtblau László izr. 1909., Lingvai Jenő 
ref. 1909., Makó Béla ref. 1907., Marsálek László ref. 1910., Máczay 
Gyula ev. 1908., Máthé Jenő ref. 1910., Miselbach József izr. 1910., 
Moldoványi Ferenc r. k. 1910., Mrenkó Mihály r. k. 1908., Murányi 
Tamás r. k. 1911., Murányi Zoltán ref, 1910., Nagymáté György ref.
1911., Papp Zoltán r. k. 1908., Pecsenye Zoltán ref. 1910., Puskás 
Jenő r. k. 1910., Ravics Dezső izr. 1910., Sándor Géza r. k. 1907., 
Sándor Lajos r. k. 1909., Schőnwald Sándor izr. 1910., Sorosi Antal 
g. k. 1907., Szabó András ref. 1908., Szabó Ferenc r- k. 1910., 
Takács Aladár r. k. 1907., Uray László ref. 1908. — Magántanulók:

3
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Gr. Dessewffy Gyula r. k. 1909., Káljay Béla ref. 1902., Lengyel 
Viktor ev. 1907, — Kim aradt: Füsthy Ödön ref. 1910. — Összesen: 60. 
— Osztályfő: Benigny Andor.

Vili. OSZTÁLY.

Balla Miklós izr. 1909, Bartók László ref. 1908., Bartsch Miklós 
ev. 1909., Burdó József ref. 1906., Buzinkay Sándor ref. 1905., 
Csillag László izr. 1908., Dávid Gyula ref. 1908., Deák János ref.
1906., Fedor József g. k. 1909., Fisch Pál izr. 1909., Flóhr Géza izr.
1908., Furman Tamás ref. 1909., Fusz Pál ref. 1909., Glück Károly 
izr. 1909., Goldmann Imre izr. 1909., Gönczi László ev. 1908., 
Halmágyi Iván ref. 1908., Hartstein Pál izr. 1910., Heller Ferenc izr.
1909., Hoffmann Gábor r. k. 1909., Hönsch Elemér ev. 1908., Huber 
Károly r. k. 1909., Jancsik János g. k. 1908., Jármy László ref.
1908., Jármy Menyhért ref. 1909., Kállay László ref. 1908., Kiss 
Antal ref. 1908., Klein Pál izr. 1909., Kovács Endre izr. 1909., 
Kovács Gábor ref. 1909-, Kovács Gyula izr. 1909., Lányi András 
izr. 1909., Lieber Zoltán izr. 1909., Margitics Gyula g. k. 1909, 
Moldoványi E5éla r. k. 1906., Negro Ernő ev. 1909., Oláh Sándor 
g. k. 1909., Pilászy György r. k. 1908., Rájk László ref. 1909., 
Reich Miklós izr. 1909., Reök István ev. 1909., Ritli Gyula r. k.
1908., Szabó Gábor r. k. 1910., Szabó István ref. 1907., Szauer 
László r. k- 1909., Szikra Dezső r. k. 1909., Tóth Béla r. k. 1909., 
Tóth György g. k. 1909., Vass János r. k. 1908., Weisz Gyula izr.
1909., Zoltán Tibor ref. 1908. — Vizsgálatlan maradt: Bartha László 
ev. 1906- — Magántanuló: Czimbolinecz György g. k. 1903. — 
Összesen: 53. — Osztályfő : Zwick Vilmos.

A tanulók statisztikája.
Felvétetett 435 nyilvános-, 21 magán-, összesen 456 tanuló. 

Vizsgálatot tett 426 nyilvános-, 20 magán-, összesen 446 tanuló, 
vagyis 11'5%-kai több. mint az előbbi évben- A vizsgálatot tett ta
nulók közül helybeli 302, megyebeli 106, más megyebeli 32, meg
szállt területre való 6. Vallásra nézve 85 ev., 147 ref., 57 rk., 17 
gk., 2 unit. és 138 izr. Előmenetelre nézve 35 jeles, 102 jó, 219 elég
séges, 77 javító és 13 osztályismétlésre utasított tanuló. Magavise
letre nézve 339 példás, 83 jó, 4 tűrhető magaviseletű nyilvános 
tanuló. A nyilvános tanulók által mulasztott órák száma 17771 iga
zolt és 159 igazolatlan. Egy-egy nyilvános tanuló átlagos igazolt óra
mulasztása 42.
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Értesítés a jövő tanévre.
Az engedélyezett javító, pótló és magánvizsgálatokat az 1927. 

évi augusztus hó 30—31. napjain tartjuk meg.
Azok a tanulók, akik két tárgyból kapott elégtelen érdemje

gyük miatt osztályismétlésre utasittattak, kellően megokolt és 1 '60 
P bélyeggel felszerelt kérvényüket javító vizsgálati engedély nyerése 
céljából Geduly Henrik püspök úrnak címezve július hó 10-ig 
az igazgatóhoz nyújtsák be.

Az 1927—28. tanévre a tanulókat julius 1., 2., továbbá folyta
tólagosan szeptember hó 1., 2., 3. napjain vesszük fel az előző osz
tály sikeres elvégzését igazoló bizonyítvány alapján.

A beírás alkalmával felvételi díj címén minden tanuló 40 P-t 
fizet be, amely kötelezettség alól senki fel nem menthető. Ugyan
ekkor fizetendő az I. félévi tandíj címén 24 P, közalkalmazottak 
gyermekei után 12 P. A hely biztosítása szempontjából kívánatos, 
hogy a tanulók julius hó első napjaiban jelentkezzenek a felvételre.

Az írásbeli érettségi vizsgálatokat szeptember hó 5 — 7 napjain, 
a szóbelieket szeptember hó 9. napján tartjuk meg; ez utóbbi na
pon lesz a javító, esetleg kiegészítő vizsgálat is.

Az új iskolai évet szeptember hó 4-ik napján nyitjuk meg, ha 
időközben nem történik más intézkedés, amiről az érdekelteket a 
hirdető-táblán és a helyi lapban fogom értesíteni.

Lakást és ellátást adni és elfogadni csak az igazgató vagy 
osztályfőnök tudtával és hozzájárulásával szabad.

Bővebb felvilágosítást az érdeklődőknek mindig szíves kész
séggel ad az igazgató.

Ü V
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