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Br. Eötvös József emlékezete.

Irta s a főgimnázium és Művelődési Egyesület november hó 16-án 
tartott közös ünnepélyén felolvasta : flDRMIS GUSZTÁV.

Ünnepi zászlók lengése nem jelzi, harangok zúgása, 
ágyuk dörgése hangosan nem hirdeti s még is ünnep van a szi
vekben, ünnepi érzés hatja át az egész ország társadalmát 
Eötvös születésének századik évfordulóján. Ünnepi érzés 
szállt a mi szivünkre is, kik hódolni jöttünk nagy szellemének 
s megemlékezni áldást fakaszó, korszakalkotó nagy 
munkásságáról. Tudományos intézetek, kulturegyesületek, 
iskolák sietnek hódolatukat nyilvánítani szelleme iránt: 
mi sem maradhatunk el az ünneplők sorából, kik Eötvös 
szellemében a nemzeti kulturális haladás szent jelszavát 
irtuk zászlónkra. Ünnepi ragyogó pompa helyett hassa át 
bensőségteljes meleg érzés sziveinket, ez méltóbb lesz 
Eötvös nagy emlékéhez.

Szülőházának ellentétes hatásai, a család aulikus 
tradíciói, radikális gondolkodású nevelőjének tanításai már 
nagyon korán gondolkodóba ejthették s olyan küzdelem 
szinterévé tették lelkét, melyből végre is a felvilágosodottság, 
szabadság és emberszeretet szent eszméi kerültek ki 
győzedelmesen. Már nyolc éves korában osztálytársai előtt, 
akik a „hazaáruló unokájával“ vonakodtak egy padban 
ülni, szent fogadással felesküdött a magyar haza szolgálatára 
s azóta minden ambíciójával neki látott, hogy elsősorban 
nemzetének nyelvét elsajátítsa.
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És csakugyan be is váltotta szent fogadását, melyet 
nyolcéves kis gyerek eszével még nem is tudott mérlegelni. 
Hisz nem tudhatta még, mit jelent, mennyi áldozatot, 
mennyi önmegtagadást, mennyi gyötrelmet és szenvedést 
a hazának hü szolgálata, mit jelentett főleg abban a sivár 
időben, amikor a nemzet múltjában nem talált a költő 
örömet, jövőjében semmi biztató reményt, amikor a hon
fiúi kebel rettegve várta a nemzetnek nagyszerű halálát, 
vagy remény s kétség között kérte a magyarok Istenét, 
hogy nyújtsa ki védő karját szegény pusztuló nemzete felé, 
szánja meg már egyszer, hisz megbünhödte már kínjainak 
tengerén a multat s jövendőt.

S a magyarok Istene megkönyörült: küldött nemzetének 
Mózest és prófétákat, akik vezették a népet az Ígéret 
földje felé és prófétáltsk szent ihlettel, uj reményt, uj hitet 
öntöttek az elcsüggedt lelkekbe ; mint a hosszú tél után 
a tavaszi szellőnek hatása alatt a kemény jég, engedni 
kezdett a fásultság s a nemzet szivét bántó vétkes közöny ; 
megindult a munka, feltámadt az uj bizalom a jövőben. 
Széchenyi megveti nagylelkű adományával az akadémia 
alapját, egymásután megjelennek korszakalkotó müvei s 
kimondja a megváltó próféciát: „Magyarország nem volt, 
hanem lesz."

A forrongásnak, az uj eszmék áradatának közepébe, 
az uj munka- és életkedv, a kétség és remény ezen 
időszakára esik Eötvös fellépte. Alapos ismeretekkel, kül
földi utján szerzett bő tapasztalatokkal teljesen felkészülve 
lépett ki a politikai küzdőtérre, egész fiatalon, de érett 
ésszel, eszmékkel s ideálokkal tele, főleg pedig hittel és 
rajongó hazaszeretettel.

Hazánk közállapotai vigasztalan képét nyújtották a 
politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális elmaradottság
nak ; a megyei élet a maga sokszerü visszásságaival jogosan 
kihívta maga ellen minden nemesen érző és helyesen
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gondolkodó embernek kritikáját; a nemzet milliói el
nyomatás alatt meg voltak fosztva a szabadabb mozgás, 
a fejlődés lehetőségétől s csak kevesen, de ezek annál 
lelkesebben szálltak síkra ezen állapotok megváltoztatása 
érdekében. Köztük volt az ifjú Eötvös, kinek neve már 
akkor jó hangásu volt saját érdemeinél s nem születési 
előjogainál fogva. „Szegényen lépett a világba s a munkában 
keresett uj birtok- és jogcímet" (Gyulai Pál). Vagyonát 
elvesztette s becsületes lelke tiltakozott az ellen, hogy ügyes 
cselfogással, ravaszkodással megmentse azt, ami még meg
menthető volt, inkább lemondott vagyona minden előnyeiről 
s családját elhagyva a maga erejére támaszkodott ezentúl.

Külföldi utján megismerte a müveit nyugat intézményeit, 
nagy kultúráját. Mily fájó volt rá nézve az összehasonlítás, 
mely önkéntelenül is kínálkozott számára, ha szegény el
hagyatott nemzetére gondolt. Az ég egy kincset ad minden 
hazának . . . tied hazám egy szentelt fájdalom, mondja 
Búcsújában. Ez a szentelt fájdalom pedig áthatotta az ő 
szivét is, felébresztette benne a hazaszeretet szent tüzét, 
munkára serkentette akaraterejét s ettől fogva a hazáé 
szive minden dobbanása, nemes lelke minden érzése, 
minden gondolata.

Mint a reformpártnak a hive az országgyűlésen feltűnt 
beszédeivel, melyekben a haza gondolatán kívül a mélységes 
emberszeretet szent eszméi csillogva ragyognak. Már leg
első politikai műve is az emberszeretet jegyében születik 
meg, amikor sürgeti a fogházak javítását. Még csak 25 
éves volt s munkája máris általános feltűnést keltett. Ennek 
tulajdonítható, hogy az 1840-iki országyülésen beválasztották 
a börtönjavitás ügyében kiküldött bizottságba. „Tekintsünk 
végig hazánk tömlöcein, — mondja ő maga — s váljon 
ha tiz, húsz, sőt ötven gonosztevőt látunk egy-egy szobába 
zárva, a megrögzött gonosztevőt s azt, kit első hibája 
vezetett e szerencsétlen helyre, sőt az ártatlant, kit csak
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vád terhel, mind egyenlő szenvedésnek, egyenlő anyagi s 
erkölcsi megromlásnak kitéve; ha egy megyének tömlöcében 
a rabok megfagynak, tiz más törvényhatóság börtöneiben 
a typhus uralkodik, mig máshol a rabok nagyobb része 
mint konyhás rab, kényelmes szolgálatban tölti napjait oly
annyira, hogy valóban kézrekeritésének helyétől, mint 
vétkeitől függ büntetése, fogjuk-e állítani, hogy ez rendén 
van ?“ (Kelet népe és Pesti Hírlap 27. I.)

Két évvel később megjelent értekezése, A zsidók eman
cipációja, hasonló lelkületnek köszönheti létét s bár e kér
désben elfoglalt álláspontjának az 1848. évi XX. t.-c.-ben 
nem szerezhetett érvényt, 1867-ben élte végén mégis csak 
törvénybe iktathatta, a hazai zsidóság s minden felvilágoso- 
dottan gondolkozó ember igaz örömére, amiért már ifjú 
korában síkra szállt, a zsidók emancipációját.

Ekkortájt, 1841-ben, keletkezett a Pesti Hírlap, Kossuth
nak a lapja, amely a negyvennyolcas események előkészí
tésében oly nevezetes szerepet játszik. Ennek iránya nem 
volt Széchenyinek ínyére, mert attól tartott, hogy Kossuth 
izgató szenvedélye foradalomba sodorja a nemzetet. Különös 
játéka a sorsnak s ebben rejlik Széchenyi nagy tragikuma, 
hogy épen ő kénytelen szembe helyezkedni a lapnak a 
reformokat szolgáló irányzatával, aki a nemzeti reform- 
mozgalomnak tulajdonképeni megindítója volt. De ő már 
nem tudta kielégíteni a haladás után epedö lelkeket, uj 
evangeliomot hirdettek a felébredt nemzetnek, s a nemzet 
nagy része csüggött az uj apostolok ajkán. Eötvös védelmébe 
veszi Kossuthot és a Pesti Hírlapot, kimutatja Széchenyi 
aggodalmainak alaptalanságát s teljes tisztelettel a nagy ember 
iránt, de azért éles kritikával boncolgatja Széchenyi vádjait, 
melyeket a Kelet népe cimü munkájában a Pesti Hírlap és 
Kossuth szemére vetett. És mégis a történelem Széchenyi 
aggodalmait igazolta, látnoki lelke élesen belátott a jövőbe, 
az események csakugyan a foradalmat idézték elő, a
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nagy Széchenyi elméje pedig hazafiui kétségbeesésében 
elborult.

Szorgalmas munkatársa volt Eötvös Kossuth lapjának, 
vezércikkei egymásután jelentek meg benne s majd Kossuth 
távozása után ő lett a Pesti Hírlapnak a lelke. Ekkor alakult 
meg Eötvös politikai barátaiból a centralisták kisded csapata, 
melynek soraiban helyet foglalt rajta kívül Szalay László, 
Csengery Antal s még többen, akik a Pesti Hírlap körül 
tömörülve ebben hirdették központosító elveiket s a képvi
seleti alapon álló parlamentáris kormányrendszert. Ebben a 
küzdelemben Eötvös Szalay mellett különösen a vármegyei 
rendszerre mért csapásaival az első helyet vívta ki magának 
s bátran állta a harcot, amelyben eddigi leghívebb fegyver
társa Kossuth is ellene fordult.

Eötvös lelke mélyében meg volt győződve arról, hogy 
a régi vármegyei rendszer mellett a haladás ki van zárva 
s ennek a meggyőződésének nemcsak a szorosan vett 
politikai küzdelemben, az országgyűlésen és megyegyülése- 
ken, a Pesti Hírlapban adott kifejezést, hanem tán még 
sokkal nagyobb eredménnyel A falu jegyzője cimü regényé
vel, amely halálos csapást mért a régi vármegyére.

Nem is oly sokáig kellett várnia eszméi diadalára. 
Kossuth még 1847-ben Pestmegye gyüléstermében a par
lamentáris kormányrendszernek egyik leghevesebb ellenzője 
Eötvössel szemben s nem is egy év múlva már ő sürgeti 
az elsők közt a felelős minisztériumot. Bár Eötvösnek nem 
jutott az a szerencse, hogy ő valósíthatta volna meg, amiért 
ifjúi lelkesedésének egész hevével, tudásának és gazdag 
tapasztalatainak egész tárházával küzdött, mégis ott illeti a 
kezdeményezés és a bátor vállalkozás dicsősége néhány 
társával együtt. Az idő neki adott igazat, bármennyire is 
céltáblája volt költői idealizmusa a politikában kortársainak, 
akik őt doktrinér politikusnak gúnyolták. Eötvösnek egyedüli 
szerencsétlensége volt, hogy minden kérdésben megelőzte
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korát; mikor egy uj eszme megragadta őt, a közvélemény 
ellene fordult, de már néhány év múlva mindenki a leg
természetesebbnek találta azt, amiért azelőtt még egymaga 
szállt síkra. S ez volt másfelől a szerencséje, mert megérte 
majd mindannyi eszméjének diadalát is, ami ritka embernek 
jut osztályrészül e rövidre szabott földi életben.

Az első felelős magyar minisztérium nem tudta nélkü
lözni sem az ő nagy tudását, sem tekintélyét s odaállította 
őt a legméltóbb helyre, hol hazájának legtöbbet használ
hatott, a kultusztárca élére. Bámulatra méltó tevékenysége, 
mely őt még a zavaros idők hullámzó fergetegében sem 
tudta meggátolni a munkában, sok uj alkotást létesített, s 
még többet tervezett. Humanizmussal áthatott lelkét nem 
hagyta nyugodni az tudat, hogy Magyarországon van sok 
felekezet, amely nem részesül egyformán a törvények áldá
saiban s meghozta az 1848. évi XX. t.-c.-et és ezzel örök 
emléket állított magának főleg a protestáns felekezetek 
mindenkori hálás emlékezetében. Ugyanakkor megvetette a 
népiskolai törvénynek az alapját is, melynek betetőzése 
nyugodtabb időkre maradt s szintén az ő érdeme. Mennyi 
nagy alkotás került volna ki kezei közül, ha a politikai élet 
mind zavarosabbra nem fordul, ami végre őt is visszavo
nulásra kényszeritette.

Ő nem volt a forradalom embere ; a reformok terén 
senki sem munkálkodott nála buzgóbban, de a forradalomba 
nem követte nemzetét, mert felfogása szerint a forradalom 
nem az az ut, amelyen az ember —  előre haladhat. Elköl
tözött a külföldre s csak évek múltán, a nemzeti szenvedés 
sötét napjaiban tért vissza.

Politikai működésre nem nyílt most tere. A haza 
alkotmánya elkobozva, a szabadság eltiporva. Más téren 
kellett ébresztgetni a pusztuló, veszni induló nemzetet. Ismét 
tollához nyúl. Még a külföldön fog hozzá s itthon fejezi be 
nagyszabású müvét : A XIX. század uralkodó eszméinek

s



befolyása az álladalomra, amely méltán keltett feltűnést és 
szerzőjének elismerést a külföldön is. Ebben a müvében 
a XIX. század három uralkodó eszméjét fejtegeti nagy 
tudással : a szabadságot, egyenlőséget és nemzetiséget. Ezen 
eszmék értelmezése körül nagy zavart lát s azt találja, 
hogy ezeknek téves értelmezése veszélyezteti úgy ezeket 
az eszméket, mint az egyes államokat. Ezeknek a helyes 
értelmezése müvének a főcélja, s oly megoldást talál, amely 
mellett az államhatalom érdekei is biztosítva maradnak s 
az állami hatalom védelme alatt ezen eszmék is a polgárok 
körében megvalósulhatnak.

Még egyszer nyílt alkalma a politikai életben aktiv 
részt venni, amikor a kiegyezés után visszakerült a vallás- 
és közoktatásügyi minisztérium élére Munkáját ott folytatta 
ahol negyvennyolcban abbamaradt. Előre megalkotta lel
kében a magyar kultúrának egész épületét s annak kiépí
tésén dolgozott, fáradt lankadatlan buzgalommal. Egész 
századoknak mulasztásait kellett helyrepótolnia s valóban 
rövid néhány év alatt, mig a halál meg nem akasztotta 
munkájában, több emberéletre szóló munkát kezdeményezett. 
Alulról kezdte szervezni a közoktatást. Megalkotta a mai 
népiskolát, a középiskolai rendszert egész más alapokra 
kívánta fektetni s teljesen szakítani az osztrák Entwurf 
tanrendszerével. Szervezte az egyetemi oktatást, megvetette 
alapját a kolozsvári egyetemnek, megteremtette a műegye
temet, törvényt hozott az egyetemi tanrendszerről s biztosította 
annak tanszabadságát. Gondoskodott a tanítóképzésről, a 
tanárok neveléséről, tervbevette a felnőttek oktatását. S 
mindez rövid néhány év müve volt, már előrehaladott korá
ban, amikor életereje is hanyatlásnak indult. S ha még 
hozzá vesszük a vallásügyi politika terén kifejtett tevékeny
ségét, valóban bámulattal kell adóznunk nagy és kiterjedt 
körű munkásságának és örök veszteségnek tartanunk idő
előtti elmúlását.
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Az eddig vázoltak csak az ő politikai működésére 
szorítkoztak, pedig munkásságának egy igen tág tere nyílik 
meg előttünk, ha életének egy másik oldalát vesszük vizsgálat 
alá, értve az ő költői működését.

Költeményei nincsenek nagy számmal, de van köz
tük igen sok számottevő. Kit ne fakasztottak volna már 
könnyekre köztünk az árva kínos panaszai és megható 
sorsa „A megfagyott gyermek “-ben ? Kire nem gyakorolt 
mély hatást a költő „Búcsú“-ja, amikor elhagyja külföldi 
útja előtt a bátrak hazáját, gyermek reményeinek s bána
tának tanyáját, midőn a hazafiui kétségbeesés vonaglásai 
között szent meggyőződéssel, bizalommal hirdeti, hogy él 
még a sir felett is egy remény. Hallottuk-e már a mélységes 
hazaszeretetnek megkapóbb érzéseit, mint mikor lelke egész 
hevével felkiált :

S óh én szeretlek néma bánatodban,
Hazám, szeretlek könnyeid között ;
Égőn szeretlek özvegy fátyolodban,
Nehéz keserved melybe öltözött.

Mohácsban, elődeink siralmas harc helyére vezet 
bennünket, hol zöldebb a fű, a gazda dusabb kalászt arat, 
mert a földet a hősök vére megtermékenyíti s az utódok 
lelkét tettekre inti azok szelleme.

Költői müveinek nagyobb részét jellemzi az ő sajátos 
felfogása a költészetről. Szerinte a költészet nem lehet ön
cél, mert akkor csak kedves játékká sülyed. Már pedig az 
ő kora a lázas haladásnak, a munkának volt az ideje, 
amely nem engedte meg a puszta időtöltést. A gyönyörköd
tetés mellett majd minden müve szószólója az ő politikai 
elveinek s filozófiai felfogásának. Különösen az elnyomott 
jobbágyok sorsa hatja meg őt s az emberi egyenlőséget 
hirdeti „A vár és kunyhó “-ban. Hol van közöttünk különbség, 
mikor „a magas tornyok felett s a kisded ablakon egy
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nap sugára játszadoz", mikor a grófnak s a jobbágynak egy 
sírba temetett gyermekeik feletti bánata „egy könnyűvé 
vegyül “ ?

Még inkább érvényesül ez a felfogás regényeiben. 
Első regényét, „A Karthausi“-t még abban az időben irta, 
amikor a politikai kérdések nem foglalták el egész valóját, 
de i‘t is azért az ő saját filozófiai pesszimizmusát juttatja 
érvényre. Ifjú volt még nagyon, huszonhat évének idealiz
musával és a világ fájdalmával eltelve.

Irodalmunkban egyetlen, azóta sem próbálkozott meg 
senki e műfajban. Cselekménye alig van s nem is az a 
fő benne, de annál inkább megragad bennünket a költő 
szivvilágának bőséges megnyilatkozása, gondolatainak párat
lan gazdagsága. Az egész mű egy prózában irt lírai 
költemény, melybe lelkének keserveit, megpróbáltatásának 
vérző fájdalmait, hitét és kétségeit önti ki. „Sorsunk reményleni 
e földön s csalódni s szenvedni, ha csalódtunk ; ez végzete 
mindennek, mi e földön él ; az egyesé, mint nemzeteké." 
Minden „csak semmisedésre int 0  vanitas vantatum !“ 
Az érző s szenvedő szívnek, a megpróbáltatásokban meg
tört, a világban csalódott léleknek mindenkor szent
olvasmánya lesz e mű, amelyben mint hű tükrében 
szemlélheti saját maga fájdalmát s a rokonsziv bánata, 
szenvedése enyhülést szerez a sebzett kebelnek, viszont 
a feltámadt uj hit boldogító szavai a szenvedő szivet meg
nyugtatják azzal, hogy „bús napjaink el fognak múlni, a 
világ fájdalmát kedveseink ölelései, kedveseink sértését 
a világ ki fogják pótolni, csak az önösnek nincs vigasztalása 
e földön."

Ebben a művében Eötvös mint filozófus áll előttünk tele 
kora pesszimizmusával. „Nehéz a kor, melyben élünk, forró 
egünkön nehéz fellegek tornyosulnak s az ember lankad- 
tan, remegve a közelgő vésztől, halad örömtelen ösvényein. “ 
A vékonyszálu cselekmény csak keret gondolatai számára,
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amelyek művét oly elvonttá, oly nehéz olvasmánnyá teszik. 
Eötvös nagy gondolkodó volt, szinte maga a megtestesült 
gondolat. Ez a jellemvonása adja magyarázatát egy 
gyűjteményes munkája, a Gondolatok, keletkezésének, amely
ben összegyűjtve adta ki azokat az értékes gondolatokat, 
melyeket ifjú kora óta feljegyzett magának. Ezekben egyéb
ként többi munkái is gazdagok.

Politikai célt szolgál egy másik regénye, „A falu 
jegyzője.“ Abban az időben jelent meg e mű, amikor a 
Pesti Hírlapban abba kellett hagynia az ellenzék nyomása 
alatt a vármegyei rendszer támadását. A harc szinterét 
csak áttette a szépirodalom mezejére, de a harcot nem 
adta fel, sőt ez a műve sokkal hatásosabb volt minden 
vezércikknél, minden politikai szónoklatnál; sokkal pusztitóbb 
rombolást vitt véghez az ódon falakon azzal a maró 
szatírájával, amellyel a vármegyei rendszer minden hibáját, 
minden visszaélését ostorozta s azzal a részvétet, rokon- 
szenvet keltő modorával, mellyel e visszaélések szegény 
áldozatának, az ártatlanul börtönbe juttatott Tengelyi 
jegyzőnek, a bűnbe kergetett szegény jobbágynak, Violának 
és családjának siralmas sorsát ecseteli.

Sohasem találja a szeretetet az önérdeknek, a kivált
ságoknak, a születés és rang előítéleteinek világában, 
„amelyek az embereket egymástól születésük első órájától 
kezdve az utolsóig elválasztják.“ A vesztegetésen és 
terrorizmuson alapuló választási rendszer, a vérlázitó 
igazságtalanságokon nyugvó igazságszolgáltatás, a jobbágyok 
kizsákmányolása, a tudatlanság és szellemi vakság, a ki
váltságok okozta gőg nemcsak Taksony megyében voltak 
feltalálhatók, hanem jellemezték mind az ötvenkét vár
megyét. Kétségkívül sokban túlzott a költő s túlságos 
sötét képet festett a vármegyéről s annak tisztviselőiről, 
de e mögött mégis csak ott volt az erős igazság, amely 
végre előidézője lett a régi rendszer bukásának.
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Ez volt az első s máig is az egyletlen számottevő 
irányregény irodalmunkban, melyet rövidesen követett egy 
történelmi regénye, amelynek tárgya a közismert Dózsa-féle 
parasztlázadás; Magyarország 1514-ben. Mint történelmi 
regény az elsők közé tartozik e nemben, mint regény 
az első helyet foglalja el Eötvös regényei között. A cselekmény 
előadásában már kevésbbé gátolják a költőt reflexiói, frissebb, 
élénkebb menetű elődjeinél. De tendencia ép úgy van 
benne, mint „A falu jegyzőjé“-ben s ép úgy beleszólt kora 
heves küzdelmeibe, mint amaz. A költő rámutat arra a 
veszedelemre, amely fenyegeti és pedig kikerülhetetlenül 
az országot, ha a jobbágyságot továbbra is a szolgaság 
jármában elnyomva tartják. És rettenetes lesz a veszedelem, 
amely reá zudul az országra, ha az elnyomottak maguk 
szaggatják szét rabláncaikat és fegyvert kovácsolnak belőlük 
elnyomóik ellen. A történelem azonban ezúttal nem ismétlő
dött meg. A kiváltságos osztályok minden erőszak nélkül 
önként mondtak le előjogaikról, a magyar országgyűlés 
felszabadította a jobbágyságot már a következő év tavaszán 
s aztán nemsokára a jobbágy és földesur egy zászló alatt 
küzdött a jogaiban megtámadott magyar nemzet szabad
ságáért.

Még egy regényt irt az elnyomatás idejében „Nővérek" 
címen. Ebben az 1831-iki parasztlázadás idejébe vezet a 
költő bennünket, amikor egy grófi családnak leány gyermeke 
eltűnik s más szerényebb környezetben nő fel, ahol meg
találja boldogságát, mig nővérének boldogtalanság lett az 
osztályrésze. Bár az idők folyása teljesen megváltozott, 
mégis Eötvös visszatér régi témájához s rokonszenves 
melegséggel fordul a szegényebb sorsú néposztály felé, 
ahol gyakrabban fellelhetjük az igazi boldogságot, mint a 
nagy urak fényes palotáiban.

A demokratikus mozgalmak utolsó idejébe esik egy 
közismert vigjátéka: Éljen az egyenlőség, amelyben mindenki



dicsőíti, prédikálja az egyenlőséget, de gyakorlati megvaló
sításától már irtózik.

Az itt vázolt tudományos és költői munkássága már 
huszonkét éves korában megszerezte Eötvös számára az 
akadémiai tagságot ; négy év múlva az akadémia tiszteleti 
tagja, 1855-ben másodelnöke s 1866-ban elnöke lett. Emlék
beszédei, megnyitói eseményszámba mentek s a magyar 
tudományosságnak irányt szabtak. Elnöke volt a Kisfaludy 
Társaságnak is, melynek feltámasztása körül a szabadság- 
harc leveretése után elévülhetetlen érdemeket szerzett.

Csak halvány képét tudtam a nagy embernek megraj
zolni, nem is lehet ily rövid előadásban egész életének 
sokoldalú munkásságát kellőképen méltányolni. Hisz műkö
désének egy-egy iránya, tekintsük őt akár mint államférfiut, 
akár mint kulturpolitikust, akár mint tudóst, irót és költőt, 
már magában véve is becsületet szerzett volna számára 
hazánkban, ő pedig egyesítette magában a nagy államférfiut, 
kulturpolitikust, az alapos tudóst, a mélyen érző irót és költőt. 
Ha végig tekintünk a munkának azon az óriási tömegén, 
amelyet életében szorgalommal összehordott, pedig a sors 
nem áldotta meg hosszú élettel, bámulat fog el ily tevékeny
ség láttára s csodálattal kérdjük, hogy volt képes egy ember 
annyit elgondolni, oly sokat alkotni és tervezni, oly végte
lenül szeretni és annyit szenvedni. Mert a szeretet és szen
vedés is nála a munka forrása volt; szerette hazáját és 
átszenvedte minden fájdalmát, mely érte, szerette az embere
ket és „sebét érezte a szenvedő sziveknek" (Hegedűs J.) 
s ez a szeretet és szenvedés adta kezébe a tollat, hogy 
megvigasztalja s támogassa a szenvedőket és elnyomottakat. 
Bámuljuk nagyságát, lángeszét, szorgalmát, munkaerejét, 
de szeretjük benne az érző embert, azt, aki még holta után 
is folytatja a szeretet müveiben gazdag életét, munkái 
jövedelmével segítve egykori munkatársait, a hazai taní
tókat.
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Áldozzunk hát kegyelettel az ő emlékének, keressük 
fel képzéletünk szárnyán csendes nyugvóhelyét, hol áldások 
őrzik szentelt porait. Igen, áldások őrzik sírja ölében, 
mert áldva emlegeti őt hálás nemzete. Ércszobor hirdeti 
nekünk nagyságát, de ennél is s mindennél jobban eszméi
nek győzedelme, az a folyton meg-megujuló ünnep, amely 
nevét tiszta fényben, dicsőségben ragyogva őrzi meg 
mindaddig, mig „a hazának egy romlatlan gyermeke 
leszen“!



rozsnyói ág. hitv. eV. főgimnázium 
kormányzó testületé.

Elnöke : Dr. Hajcsi Sándor íőgimn. felügyelő.

a) Adamis Gusztáv, igazgató 
Hallay Zoltán, rendes tanár 
Dr. Hazslinszky Rezső, r. tanár 
Dr. Götz István, rendes tanár 
Dr. Freitag János, rendes tanár 
Eisert Árpád, rendes tanár 
Greek Lajos, rendes tanár 
Pásztor Mihály, rendes tanár 
Tichy Gyula, rendes tanár 
Szkalos Emil, rendes tanár

b) A rozsnyói ág. hitv. ev. egyház

felügyelője : Pósch Gyula 
lelkészei: Terray Gyula

Smid István

ügyésze : (Szontagh Aladár a) 
pénztárosa : Gál Miksa 
gondnoka : Egyed Dávid

I.

Bartsch Aurél, rendes tanár 
Csányi András, rendes tanár 
Koppányi Béla, helyettes tanár 
Valent István, helyettes tanár 
Miklóssy János, tornatanitó 
Halmai Gyula, énektanitó 
Szontagh Aladár, ügyész 
Dr. Pósch Dezső, orvos 
Dr. Pósch József, pénztáros

Tagjai:

Az egyházi közgyűlés által 6 évre választott 10 egyháztag:

Fialka Andor 
Halgas Kálmán 
Kirschner Zsigmond 
Kozma Ferenc 
Langhoffer János

Dr Markó János 
Markó Frigyes 
Riedt István 
Schmögner János 
Vanszák János
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c )  A g ö m ö r j  á g .  h itv . ev .  e g y h á z m e g y e

dj Dobsinai egyház felügyelője: Sárkány Kálmán
lelkésze : Poputh Viktor

Martonházai „ felügyelője : Kiriny Béla
lelkésze : Honétzy Pál

Ujvásári „ felügyelője : Szent-Ivány Árpád
lelkésze : Hrúsz József

e) Dobsina város kiküldött képv : Dr. Langhoffer László, polgármester 
Kövi község „ „ —
Nagyrőcze város „ „ Smál József, polgármester
Rozsnyó város „ „ Dr. Pósch József, polgármester
Sajóréde község „ „ Matheidesz István, tanító

Rimamurány-Salgótarjáni vasmű részvényt, kiküldött képviselője :
Krausz Nándor, bányagondnok

Rozsnyói Takarékpénztár kiküldött képv. : Kozma Ferenc, igazgató 
Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank kiküldött képviselője : — 
Rozsnyói izraelita hitközség kiküldött képviselője: —

f) Csisko József
Fekethe Nándor f  1914. IV. 27 
Kalmár Gyula f  1913 VI. 21 
Krausz Nándor 
(Kubinyi Géza c)
Dr. Markó László
Özv. Dr. Maurer Arthurné
Nehrer László
Özv. Pazár Miklósné
Pekár Imre
Polónyi Károly
(Pósch Gyula b)
(Dr. Pósch Dezső a)

Báró Prónay Gábor 
Id. Radwány István 
Dr. Sárkány Albert 
Sárkány Károly 
Schuster Alfréd 
Szontagh József 
(Terray Gyula b) 
Varga József 
Váry Lászlóné 
Ifj. Wallentiny Ottó 
Weiszenpacher András 
Zólyomi Sámuel

felügyelője : Kubinyi Géza 
másodfelügyelője : — 
főesperese : (Terray Gyula b)

alesperesei : Bartholomaeidesz 
László

Hoznék Lajos

Az egyházmegye két egyházi és két világi tagja :

Chalúpka János 
Stempel Lajos

Hevessy Bertalan 
Kolbenheyer Gyula



g)  (Gál Miksa b)
(Dr. Hajcsi Sándor)
Br. Hámos László -j-1914. III. 13. 
Maurer Oszkár 
Pósch Aladár

II.

Hz iskolatanács.

Elnöke : Dr. Hajcsi Sándor főgimn. felügyelő (1903) 1904.

Tagjai :

a) Hivatalból.

Pósch Gyula egyházfelügyelő, 1906.
Terray Gyula lelkész, 1890.
Smid István lelkész, 1904.
Adamis Cusztáv igazgató, (1900) 1910.
Dr. Pósch József pénztáros, ( l 1 03) 1905.
Szontagh Aladár ügyész, 1899.
Dr. Götz István jegyző (1900) 1905.
Dr. Freitag János tápint. gondnok (1902) 1911.

b) Választás utján.

Maurer Oszkár, 1908. 
Schneider Albert, 1909. 
Kozma Ferenc, 1913. 
Dr. Markó János, 1913.

Az évszámok a tisztviselőkké és iskolatanácsosokká történt megválasztás évét 
jelölik

(Dr. Pósch József a) 
Schneider Albert 
Sziklay Géza -j- 1914. IV. 11. 
(Szontagh József f)
Tichy Mihály

Dr. Pósch Dezső, 1881. 
Varga József, 1895.
Gál Miksa, 1897.
Tichy Mihály, 1900.

A tanári testület részéről:

Dr. Hazslinszky Rezső, 1911. Greek Lajos, 1911.
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1

fldamis Gusztáv
r. tanár.

Latin 1. 
Görög Vili. 10 14 Igazgató

Hallay Zoltán
r. tanár.

Latin 11. 
Görög VI. Vll. 16 18

A 11. oszt. főnöke, 
a filológiai muzeum 

őre.

3 Dr. hazslinszky R.
r. tanár.

Latin Vll. 
Görögpótló Vll. 

Történelem VI. Vll Vili
17 2 3

A V II. oszt. főnöke, 
az é rem gyü jtem ény  
és fö ld rajz i s ze rtá r  
ő re , a/, isko la tanács  

tag ja

4 Dr. Götz István
r. tanár.

Földrajz 1. 111. 
Természetrajz 
1. 11. IV VI.

38 14

A te rm észe tra jz i sze r
tá r  őre, a seg itőegye- 
sü le t p én z táro sa  és 
k ö n y v tá rá n a k  őre, az 
isk o la tan ács  jegyző je

5 Dr. Freitag János
r. tanár.

Latin HI. VI. 
Görög V. 
Szépírás 11.

17 13 A III. oszt. főnöke, 
eforus.

6 Eisert Ŕrpád
r. tanár.

Magyar 111. 
Német 111. VI - Vili. 

Szépírás 11. 17 16 A VI. oszt. főnöke, 
a tanári könyvtár őre.

7

8

Greek Lajos
r. tanár.

Mennyiségtan 
1. 111. V. Vll. 

Természettan Vll.
17 12

A fiz ika i s z e r tá r  őre, 
az in téze t gondnoka 

és tandijkezelő je .
Az iskolatanács tagja.

Pásztor Mihály
r. tanár.

Magyar 11 V. Vll Vili. 
Görögpótló VI. 17 9

A Vili. oszt. főnöke, 
az önképzőkör elnöke, 

az ifjúsági könyvtár 
őre

9 Tichy Gyula
r. tanár.

Rajzoló geom. I-  IV. 
Görögpótló rajz V -  VIII. 18 5 Az 1. oszt. főnöke. 

A rajzszertár őre.

10 Szkalos Emil
r. tan á r. ^

Vallástan I—VIII. 
Szépírás I. 17 4

Az intézet lelkésze, 
az ifj. gyámintézet, 
ev. egyesület és a 

zenekör elnöke
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11 Bartsch Aurél
r. taDár.

Latin V. Vili.
Német IV. V. 

Filozofia Vili.
19 7 Az V. oszt. főnöke, 

az ifj. könyvtár őre

12 Csányi András
r  tanár.

Mennyiségtan 
11. IV. VI. VIII. 

Természettan Vili.
17 9 A tanári értekez- 

_ letek jegyzője.

13 Koppányi Béla
oki. h. ta n á r

Görögpótló V. Vili. 
Történet 111. IV. V. 

Földrajz 11.
17 3

14 Valent István
oki. h . tanár.

Magyar 1. IV. VI. 
Latin IV. 18 2 A IV. oszt főnöke.

15 Miklóssy János
r .  to rna tan itó .

Torna 1-V ili. 
Játék I — Vili. 16 2 A tornaszertár őre, 

a tornakor elnöke

Bejáró hitoktatók :
1. Réz László ref. lelkész, tanította a ref, vallástant.
2. Wahlner Géza r. kath. vallástanár, tanította a kath. vallástant.
3. Lemberger Izsó rabbi, tanította az izr. vallástant.

Rendkívüli tantárgyak:

Dr. Pósch Dezső iskolaorvos, tanította az egészségtant.
Halmai Gyula tanította az egyházi és a müéneket.
Dr. Hazslinszky Rezső, tanította a francia nyelvet.
Dr. Freitag János, tanította a vivást.
Tichy Gyula, tanította a szabadkézi rajzot.
Müller János karmester, tanította a hegedűt.
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Nyugalmazott tanárok :
Krausz Lajos, lakik Kassán.
P n l ^ m i i  k i m l t i  R n H a n p c t p n

Váry László, lakik Rozsnyón. 
Maszny Pál,



IV.

Bz 1913—14-ik iskolai évben elvégzett tananyag.

a) Rendes tantárgyak.

Első osztály.

Osztályfőnök: TICHY GYULA.

1. Vallástan, heti 2 óra. 0  szövetségi jellemképek, különös 
tekintettel a Messiás eljövetelének előkészítésére. Izrael története Jézus 
születéséig, élete, szokásai. Tízparancsolat. Ünnepi perikopák. Énekek 
s imák. Tankönyv: Bereczky Sándor ószövetségi jellemképek. Biblia, 
Győri énekeskönyv. Tanár : Szkalos Emil.

2. Magyar nyelv, heti 5 óra. Nyelvtan : Az egyszerű mondat 
fajai, a mondat lészei, helyesírás, főbb hangtani és szótani jelenségek. 
Olvasmányok : A róka, kis madár és szennyes agár, A vadgalamb 
és a szarka, Az Igazság és Hamisság, Az már nem igaz ! A kis 
gömböc, Szemelvények a János vitézből, A csodaszarvas, A tárnokvölgyi 
és cezimóri csata, Attila, Vendégség Attilánál, A catalaunumi csata, 
Aquiléja veszedelme, Attila és Leo pápa, Attila halála, A hun biro
dalom vége, Almos vezér és a vérszerződés, A fehér ló mondája, 
A magyarok Szent-Gálban, Az ágostai vereség, Botond, A magyar 
szent korona, Korona és kard, A cserhalmi ütközet, Salamon háborúja 
a hercegekkel, Salamon halála, Szent László füve, Az első keresztes 
hadjárat vitézei Magyarországon, Istenítéletek Magyarországon, A tatár
járás, A magyar nép jellemző tulajdonságai, A Tisza eredete, A tiszai 
szigetek, Az alföldi ház, Az orvhalász, Bálványos vár, Gyilkos tó, 
A görögök hadbavonulása, Achilles haragja, Patroklos halála, Hektor 
halála, Priamos Achillesnél, Trója pusztulása, Odysseus és Polyphemus, 
Odysseus hazatérése. Költemények könyv nélkül : János vitéz
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(25 versszak), Kőmives Kelemenné, Falu végén kurta kocsma, A füle- 
mile, Nyalka huszár, Hadnagy uram, A Tisza, Téli virág, Füstbe ment 
terv, Anyám tyúkja, A három fiú. Kéthetenként iskolai dolgozat. 
Tankönyv : Balassa J., Kis magyar nyelvtan 1. Góbi I., Magyar olvasó
könyv I. T anár: Valent István.

3. Latin nyelv, heti 6 óra. Nyelvtan : névragozás, melléknevek 
fokozása, elöljárók, számnevek, névmások, igeragozás az activumban. 
Olvasmányok : Italia, Agricola et terra, Populus Romanus, Pannonia 
et Dacia, Miles Romanus, De mundo, De temporibus anni, De exer
citibus populorum antiquorum, De re publica Romana, De Hungária, 
patria nostra, De situ urbis Romae, De anno, Omnes homines sua 
bona laudant, De praeclaris ducibus Graecorum, Monita nonnulla, 
Epistula, Monita nonnulla, De Homero, Exercete vires, Parete praeceptis 
parentum, De educatione Lacedaenioniorum, Haedus et lupus. Ezen
kívül fordítási és beszédgyakorlatok latinul. Havonként két iskolai 
írásbeli doldozat. Tankönyv : Schuster A , Elemi latin nyelvtan inductiv 
alapon I. Tanár: Adamis Gusztáv.

4. Földrajz, heti 3 óra. Földrajzi alapfogalmak. Magyarország 
földrajza részletesen. Táj és néprajzi képek bemutatása. Térképvázlatok 
készítése. Tankönyv: Scholtz—Schürger, Földrajz I. Tanár: Dr. Götz 
István.

5. Természetrajz, heti 2 óra. A közönségesebb gyümölcsfajok. 
Az ismeretesebb fenyők. Házi emlős állatok. A ház körül, a mezőn 
és erdőn élő közönségesebb emlős állatok. Házi szárnyasok. Néhány 
tavaszi növény leírásával kapcsolatban a növények szervei. Kirándu
lással kapcsolatban növénygyüjtés és megnevezés. Tankönyv : Pasz- 
lavszky, Kis természetrajz I. Tanár: Dr. Götz István.

6. Számtan, heti 4 óra. A számok Írása és olvasása, római 
számok Egész számok és tizedes törtek összeadása, kivonása, szor
zása és osztása. Időszámítás. Oszthatóság, legnagyobb közös osztó és 
legkisebb közös többes. Közönséges törtekkel való műveletek, törtek 
átalakítása. Havonként iskolai dolgozat. Tankönyv: Dr. Lévay, Szám
tan. T anár: Greek Lajos.

7. Rajzoló mértan, heti 3 óra. Alapfogalmak. Hosszúság és 
területmérés. A négyzet, téglalap, rhomboid, deltanégyszög, trapéz és 
trapezoid, a háromszögek tárgyalása. Sokszögek és a körvonal. 
Szimmetria, összeillőség, hasonlóság. Sik díszítmények rajzolása és 
festése. Tankönyv: Szuppán Szirtes, Planimetriai alaktan. Tanár: 
Tichy Gyula.
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8. Szépírás, heti 1 óra. Magyar kis- és nagy betűk, ütenyezés, 
folyóírás. Tanár: Szkalos Emil.

9. Testgyakorlás, heti 2 óra. Szabadgyakorlatok : állások, kar- 
és lábmozdulatok, törzshajlitások, fejmozgatások. A járás különböző 
nemei. Rendgyakorlatok: állás, igazodás, fedezés, sorakozás. sor
bontás, rendekbe fejlődés, menetelés, lépésrakás, kanyarodás. Szer
gyakorlatok : Ugrások : magas- és távolugrás, pózna- és kötélmászás, 
egyszerű könnyű gyakorlatok a függélyes, vízszintes és rézsútos létrán, 
korláton, nyújtón, fabotokkal való gyakorlatok. A svéd gyakorlatok 
elemei, a svéd tornászatból azon gyakorlatok, melyeknek gyakorlásai 
meglévő szereinken végezhetők. Játékok : hetenkint egy délután leg
inkább azon játéknemeket űzve, melyek futással vannak egybekötve : 
fogó, fehér-fekete, frissítő, dupleksz, egy- és hármaskapó, hosszuméta, 
kotló és kánya, gyere pajtás, kint a bárány bent a farkas, szembekötő, 
róka megyen, kakasviadal, úsztató stb. Tanár: Miklóssy János.

Második osztály.

Osztályfőnök: HALLAY ZOLTÁN.

1. Vallástan, heti 2 óra. Jézus születése, élete, tanítása. 
A tanítványok s Pál apostol élete, működése. Palesztina földrajza. 
Énekek s imák. Tanköny : Bereczky Sándor: Jézus élete és tanítása. 
Biblia. Győri énekeskönyv. T anár: Szkalos Emil.

2. Magyar nyelv, heti 5 óra. a) Nyelvtan : Az összetett mondat 
és fajai. Igenévi kifejezés. Többszörösen összetett mondat elemzése, 
körmondat. Hangsúly és szórend. A beszédrészek és szóalkotás. Az 
egyes beszédrészek, b) Olvasmányok: Görög és római monda és 
történet. Magyar monda és történet. Mesék, költemények. A következő 
költemények könyv nélkül is : Kont, Szibinyáni Jank, Mátyás anyja, 
A puszta télen, Caládi kör, Az ó torony, A szegény asszony könyve, 
Az együgyű paraszt, A tintás üveg, A rab oroszlán, A hamis tanú és 
A gazdag. Havonta két dolgozat. Tankönyv : Balassa József: Magyar 
nyelv, Góbi Imre: Olvasókönyv II. rész. Tanár: Pásztor Mihály

3. Latin nyelv, heti 6 óra. a) Nyelvtan : Az első osztály anya
gának átismétlése és kibővítése után a szenvedő igeragozás, álszenvedő
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és félálszenvedő igék, conjugatio periphrastica, perfectum és supinum 
képzés, rendhagyó, hiányos és személytelen igék, szóösszetétel és 
szóképzés. A mondattan főbb fejezetei. A nyelvtani rész és szókincs 
begyakorlására gyakorlatok fordítása latinra és beszédgyakorlatok, b) 
Olvasmányok: Colloquium inter patrem et filium Carolum, Com
mentarii diurni de itinere Caroli, De monte Palatino, De excidio 
urbis Trojae, Aeneas in Italiam pervenit, Aeneas cum rege Latino 
foedus facit et urbem Lavinium condit, Ascanius, filius Aeneae, Albam 
Longam condit, Romulus et Remus, Mars deus servat geminos, 
Romulus Romam condit, Roma, urbs aeterna, Colloquium, Forum 
Romanum sive magnum, Forum Traiani, Colloquium, Mons Capitolinus, 
Templum Iovis et arx, Saxum Tarpejum, Circus Maximus, Ludi 
circenses, Amphitheatrum Flavii, Ludi gladiatorii, Venationes, Androclus, 
De arcubus triumphalibus, De triumpho, Pantheon et Mausoleum 
Hadriani, Epistula, Via Appia, Sepulcra in via Appia, Aquaeductus. 
Kéthetenkint iskolai Írásbeli dolgozat. Tankönyv: Schuster Alfréd : 
Latin nyelvtan. Tanár: Hallay Zoltán.

4. Földrajz, heti 3 óra. Európa államainak vízszintes és függő
leges tagozottsága, vízrajza, éghajlata, ásvány, állat- és növényvilága, 
lakossága. Az államok szervezete. Európa összefoglaló áttekintése. 
Ázsia és Afrika természeti, néprajzi és politikai viszonyainak ismertetése. 
A nevezetesebb földrajzi munkák bemutatása. Térképvázlatok készítése. 
Tk. Scholtz-Schürger : Földrajz II. Tanár: Koppányi Béla.

5. Természetrajz, heti 2 óra. Néhány ősszel virító növény 
tárgyalása. Az állatországból: a majmok, tengeri emlősök, erszényesek, 
madarak, hüllők, kétéltűek, halak, puhatestűek, ízeltlábúak és férgek 
közönségesebb alakjai. Néhány tavasszal virító növény ismertetése 
az iskolában. Kirándulásokkal kapcsolatosan bogárgyüjtés és meg
nevezés. Tankönyv : Paszlavszky : Kis természetrajz II. Tanár : Dr. 
Götz István.

6. Számtan, heti 4 óra. Számolási rövidítések. Korlátolt pon
tosságú összeadás, sorzás és osztás a régi és uj mértékek átszámí
tása köréből vett példákban. Az arány fogalma, nemei, közép arányos. 
Arányiatok. Egyenes és fordított arány, egyszerű hármasszabály meg
oldásai. Százalékszámítás és alkalmazásai: adás-, vétel-, súly-, skontó-, 
rabatt-, alkuszdij-, provízió- és statisztikai számításoknál. Összetett 
következtetések. Egyszerű kamatszámítás. Havonként iskolai dolgozat. 
Tankönyv : Dr. Lévay Ede : Számtan. T anár: Csányi András.

7. Rajzoló mértan, heti 3 óra. Kocka, négyzetes hasáb, tégla
lapu test, piramis, csonka piramis ábrázolása, felszíne és köbtartalma.
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Forgástestek : a henger, kúp és gömb ábrázolása, felszine és köb
tartalma. Festési gyakorlatok. Tankönyv : Szuppán—Szirtes : Stereo- 
metriai alaktan. Tanár : Tichy Gyula.

8. Szépírás, heti 1 óra. Magyar és német irás. Tanár : Dr. 
Freitag János.

9. rlestgyakorlás, heti 2 óra. Az I. osztály tananyaga, nagyobb 
ügyességet kifejtve. Játék : hetenként egy délután az I. osztállyal 
együtt. Tanár: Miklóssy János.

Harmadik osztály.

Osztályfőnök : Dr. FREITAG JÁNOS.

1. Vallástan, heti 2 óra Az apostolok kora, üldözés, a kérész- 
tyénség diadala, terjedése. Izlam, keresztes háborúk. A kér. egyház 
megrontása. A pápaság. A reformáció előkészítése. Luther élete s 
működése, a protestáns egyház kialakulása, küzdelmei. Az egyház- 
javitás hazánkban s a magyar protestantizmus története napjainkig. 
A bibliából elolvastuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvet. 
Tankönyv : Bereczky Sándor : A kér. egyház rövid története. Biblia. 
Győri énekes könyv. Tanár: Szkalos Emil.

2 Magyar nyelv, heti 4 óra. Nyelvtan : a hangtan, szótan és 
mondattan rendszeres áttekintése. Helyesírás. Olvasmányok : Perikies, 
Alkibiades, Hannibal, Lucullus. Budavár elfoglalása 1541-ben, Kedves 
atyafiak, Kötél áztatva jó, Czuczor „Szondi“-ja. A magyarokhoz. 
Könyv nélkül : Himnusz, Szózat, Talpra magyar, Fiamnak, Fohász
kodás, Egy gondolat bánt engemet. Az olvasókönyv többi olvasmányai 
házi olvasmányul. Két hetenkint egy iskolai írásbeli dolgozat. Tan
könyv : Balassa : Rendszeres magyar nyelvtan. Góbi: Magyar olvasó
könyv III. Tanár: Eisert Árpád.

3. Latin nyelv, heti 6 óra. a) Nyelvtan. Az előző osztályok 
tananyagának renszeres ismétlése után az alany és állítmány, a jelző, 
az értelmező, az esetek használata, igeidők és módok használata, 
igenevek. A nyelvtani szabályok begyakorlása a gyakorlókönyvből 
vett mondatok fordításával. Retroversio b) Olvasmány. 1. Cornelius 
Nepos történeti müveiből: Miltiades, Themistocles 1—5 , Aristides
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Alcibiades 1—3. 2. Phaedrus meséiből : Lupus et agnus, Ranae 
regem petierunt, Graculus superbus et pavo, Canis per fluvium carnem 
ferens, Vacca, capella, ovis et leo, Lupus et gruis, Passer ad leporem 
consiliator. Cervus ad fontem, Asinus ad senem pastorem, Canis 
fidelis, Vulpes et ciconia. Lupus ad canem. Több mese könyv nélkül 
is. Havonként két iskolai dolgozat. Tankönyv: Pirchala Imre: Latin 
olvasókönyv I. II. kötet, Dr. Hittrich Ödön : Latin nyelvtan II. rész. 
Tanár: Dr. Freitag János,

4. Német nyelv, heti 4 óra. Olvasmány: Die Schule. Der 
Unterricht. Im Turnsaale. Auf dem Spielplätze. Das Haus. Unsere 
Wohnung. Der Hof. Der Garten. Das Dorf. Die Stadt. Der Tag u. 
die Stunde. Die Woche, der Monat, das Jahr. Die Kirche. Unser 
Körper. Unsere Kleidung u. Nahrung. Wie ich meinen Tag zubringe. 
Költemények könyv nélkül i s : Die grüne Stadt. Rätsel. Nyelvtan : 
névelő, főnév ragozás, praepositiók, a legfontosabb névmások, a 
számnév, az igék praesense, a szórend elemei. Kéthetenkint iskolai 
Írásbeli dolgozat. Tankönyv : Schuster: Német nyelvtan I. Tanár : 
Eisert Árpád.

5. Történelem, heti 3 óra. Magyarország történelme a legrégibb 
időtől a mohácsi vészig. Tankönyv : Szádeczky Lajos : Magyarország 
története I. rész. Tanár: Koppányi Béla.

6. Fizikai földrajz, heti 2 óra. I. Amerika és Ausztrália föld
rajza. Térképvázlatok. II. A viz általános tulajdonságai és az azokon 
alapuló közönségesebb készülékek A tenger vize. A levegő általános 
tulajdonságai. Halmazállapot változások. Mágneses és elektromos 
alapjelenségek. A föld alakja és mozgásai. Időszámítás. Tankönyv : 
Scholtz — Schürger II. Makay : Fizika és fizikai földrajz. Tanár: Dr. 
Götz István.

7. Mennyiségtan, heti 3 óra. Összetett hármasszabály. Kamat
számítás, értékpapírok számítása és váltódiszkontálás, egyszerű és 
összetett arányos osztás. Átlagos és középértékszámitás, középpercent 
és középhatáridő. Vegyitési szabály és éremszámitás. Havonkint iskolai 
dolgozat. Tankönyv : Dr. Lévay : Számtan. Tanár: Greek Lajos.

8. Rajzoló geometria, heti 2 óra. Szerkesztési feladatok a 
planimetria köréből Axiális és centrikus szimmetria. Szögekre vonat
kozó szerkesztések. A feladatok megoldhatóságának feltételei. Össze- 
illőség, hasonlóság. Magyar stilü ékítmények rajzolása, festése, egy
szerű tervezési feladatok. Tankönyv: Szuppán—Szirtes: Konstruktiv 
planimetria. Tanár: Tichy Gyula.
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9 Testgyakorlás, heti 2 óra. Szabadgyakorlatok : állások, lépő, 
támadó, védő, roham és lebegő állások, támasz, fekvő támasz. Tag
szabadgyakorlatok : különböző kargyakorlatok, lökés, vágás, ütés, 
csuklóforgatás. Járó szabadgyakorlatok : a járás és futás különböző 
nemei. Rendgyakorlatok : az I. II. osztály tananyaga tovább fejlesztve 
pontos kivitelben, rendek és kettős rendekbe való fejlődés, szakado- 
zás, szakaszképzés, mikép a katonaságnál, elé, mögé és mellé sora- 
kozás, körképzés, csiga- kígyó- és szögvonulás, 4-es és 8-as sorokban 
ellenvonulás, arc és szárnyváltoztatás. Szergyakorlatok : Ugrás, magas, 
hosszú és hosszumagasugrás, ablakugrás, pózna, és kötélmászás után- 
fogás- és tulfogással. Könnyebb korlát és nyujtógyakorlatok, alacsony
bak ; lovon való gyakorlatok ; támaszgyakorlatok, üléscserék, vetődé
sek és guggolások. Létra és gyűrűs hinta. Körhinta, járás, futás. 
Kéziszerek: fabotok Játék hetenkint egy délután : üsd a harmadikat, 
csalogató, hosszuméta, állóduplex, macska, labdahajszolás és kergetés, 
kötélhúzás, bakugrás stb. Tanár: Miklóssy János.

hegyedik osztály.

Osztályfőnök : VALENT ISTVÁN.

1. Vallástan, heti 2 óra. Kér. hit- és erkölcstan. A vallásról. 
A vallások különféleságe. Az egy Isten imádás. A kijelentés. A sym- 
bolikus könyvek. Istenről, Krisztusról s a Szentiélekről szóló tan. 
Szentségek. Megigazulás. Kötelességeink Isten, önmagunk és ember
társaink iránt. Váltanok. Szertartásaink. Az újszövetségből az evan- 
geliomok olvasása. Tankönyv: Bereczky Sándor: Hit- és erkölcstan. 
Biblia és győri énekeskönyv. Tanár: Szkalos Emil.

2. Magyar nyelv, heti 4 óra. a) Stilisztika : Bevezetés, képes 
beszéd, trópusok, figurák. A stilus főbb tulajdonságai. Verstan. Fon
tosabb polgári ügyiratok b) Olvasmányok : Arany János Toldijának 
tárgyi, tartalmi és stilisztikai fejtegetése. Heltai meséiből, Mikes: 
„Törökországi levelei“-ből, Faludi F. Téli éjszakáiból szemelvények ; 
Kazinczy : Ferenc király megkoronáztatása, Gyulay : Vörösmarty éle
téből, Kemény Zs. : A két Wesselényi, Jókai : Jakli, Attiha temetése, 
Vaskapu, Kisfaludy K. : Mátyás deák, részlet a Zrinyiászból, Szalay
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L .: Szent István uralkodásának vége. Petőfi: Magyar vagyok, Okato- 
otáia, Czuczor: Szondi, A legszebb ének, Kisfaludy K. : Budai harc
játék, Eötvös: A megfagyott gyermek. Könyv nélkül : Arany Toldijának
I. II. III. és VIII. éneke, Berzsenyi: A magyarokhoz, Az én osztály
részem, Bajza : Sóhajtás, Vörösmarty : Magyarország cimere, Arany: 
Mátyás anyja, Petőfi : Rózsavölgyi halálára. Kéthetenként írásbeli dol
gozat (iskolai és házi, felváltva.) Tankönyv : Góbi J. : Stilisztika és 
verstan, Lehr A.: „Arany Toldi“-ja. Tanár: Valent István.

3. Latin nyelv, heti 6 óra. Nyelvtan : A III osztály anyagának 
átismétlése, igenevek, az igeidők és igemódok használata, consecutio 
temporum, mellé- és alárendelt mondatok, oratio obliqua, szórend, 
megfelelő példák fordítása . Verstani alapismeretek, különösen a hexa
meter pontos ismerete. Római naptár. Olvasmány : Qu Curtius Rufus : 
Historiarum Alexandri Magni Macedonis libri X. c. müvéből: Alexander 
ketté vágja a gordiumi csomót, Dárius számba veszi seregét és ki
végezteti a hiúságát sértő Charidemust, Alexander súlyosan meg
betegszik, de hü orvosa megmenti, Alexander Issus mellett legyőzi 
Dáriust, Hephaestion a szegény Abdalonymust teszi Sidon királyává 
(ex abrupto). Ovidius Metamorphosisából: Quattuor aetates mundi, 
Az özönviz, Deucalion et Pyrrha, Philemon et Baucis. Egyes részek 
könyv nélkül is. Curtius Rufus és Ovidius életrajza. Havonként két 
iskolai írásbeli dolgozat magyarról latinra a nyelvtani anyag begya
korlására. Tankönyv: Hittrich : Latin nyelvtan II., Pirchala: Latin 
olvasókönyv. Tanár : Valent István.

4. Német nyelv, heti 3 óra. A III. osztály teljes anyagának 
ismétlése. Nyelvtanból az egész alaktan, szórend. Olvasmány : Unser 
Körper. Unsere Kleidung und Nahrung. Der alte Grossvater und 
der Enkel Das Pferd. Das Rind. Seltsamer Spatzierritt. Die beiden 
Ziegen. Der Frühling. Der Star in der Tasche. Der Winter. Minden 
olvasmány könyv nélkül. Költemények : Wind und Sonne. Der betro
gene Teufel. Beszédgyakorlatok az olvasmányok és a szemléltető ké
pek alapján. Kéthetenként iskolai Írásbeli dolgozat. Tankönyv : Schus
ter : Német nyelvtan I. Tanár : Bartsch Aurél.

5. Történelem, heti 3 óra. Magyarország története a mohácsi 
vésztől a kiegyezésig. Magyarország politikai földrajza. Tankönyv : 
Dr. Szádeczky Lajos : Magyarország története II. rész. Tanár; Kop
pányi Béla.

6. Természetrajz, heti 3 óra. Növénytan. Néhány őszkor virító 
növény tárgyalása. A növények alaktana. A szervetlen és szerves 
vegytan elemei. A sejt és szövettan mikroszkopiumai bemutatásokkal
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és rajzokkal. Élettan kísérletekkel. A rendszertan főbb vonásokban. 
Kirándulásokkal kapcsolatban növénygyüjtés és meghatározás. Tan
könyv: Dr. Szterényi H Növénytan Tanár: Dr. Götz István.

7. Mennyiségtan, heti 3 óra Az algebra feladata, műveleti és 
zárójelek. Számlálás, összeadás, szorzás és hatványozás pozitív egész 
és tizedes törtszámokkal. Kivonás és a negativ számok. Osztás és 
törtek. Oszthatóság : legnagyobb közös osztó és legkisebb közös töb
bes. Elsőfokú egyenlet egy ismeretlennel. Arányok és arányiatok. 
Havonként iskolai dolgozat. Tankönyv : König—Beke : Algebra. Tanár: 
Csányi András.

8. Rajzoló geometria, heti 2 óra. Kűpszelelek, kör, elipszis, hyper
bola, parabola, az alapvető szerkesztési feladatok alapján. Egyszerűbb 
festési és tervezési gyakorlatok. Tankönyv : Szuppán—Szirtes : Con
structs planimetria. T anár: Tichy Gyula.

9. Testgyakorlás, heti 2 óra. A harmadik osztály tananyaga 
kellő pontossággal és szabatossággal keresztül vive, játék mint a III. 
osztályban. Tanár : Miklóssy János.

Ötödik osztály.

Osztályfőnök: BARTSCH AURÉL.

1. Vallástan, heti 2 óra. Izrael története egyes korszakainak 
ismertetése, a keresztyénség előkészítése. Izrael Jézus korában. Az 
Ó szövetség könyveinek ismertetése A keresztyénség megalapítása. 
Jézus személyének és vallásának jellemzése. A keresztyénség első 
terjesztői. Az újszövetségi könyvek ismertetése. Tankönyv: Frenyo 
Lajos : A keresztyénség megalapításának története. Biblia. Győri énekes
könyv. T anár: Szkalos Emil.

2. Magyar nyelv, heti 3 óra. Retorika, a prózai Írásművek 
szerkezete és fajai iskolai és házi olvasmányok alapján. Olvasmá
nyok : Erkölcs és jellemrajzok. Értekezések, leírások. Történeti elbe
szélések. Szónoki beszédek. Mikes levelei. Nagyobb olvasmányok: 
Az üj földesur, Toldi szerelme, Toldi estéje, írásbeli dolgozatok: 1. 
Wesselényi szenvedélyességének káros következményei. 2. Toldi esté
jének rövid tartalma. 3. Az ifjú és az öreg Toldi. 4. Egy jelenet
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„Az uj földesúriból. 5. Az én karácsonyi vakációm. 6. Városunk és 
a török uralom (Salamon F nyomán ) 7 Gondolatmenet és érvelés 
Kossuth beszédében. 8. Mire oktat Körösi Csőm i élete ? (Iskolai) 9. 
Egy kirándulás leírása levélformában. Tankönyv : Góbi : Retorika. 
Tanár: Pásztor Mihály.

3. Latin nyelv, heti 6 óra. Prózai olvasmány: Cicero, De 
imperio Cn. Pompei I—XII. és Pro A. L. Archia poéta I—III. Költői 
olvasmány: Ovidius Fastijából : Janus, Lupercaliák eredete, Róma 
alapítása, Romulus halála, Hercules legyőzi Cacust. Egyes részek 
könyv nélkül. Nyelvtan : Az alaktan és mondattan rendszeres átismét
lése és kibővitése. Stílusgyakorlatok: 1, 2, 3, 4, 13, 25, 26, I. II. 
III. Kéthetenként iskolai Írásbeli dolgozat. Tankönyvek : Köpesdi : 
Cicero De imperio Cn. Pompei et Pro Archia poéta, Cserép: 
Szemelvények Ovidiusból. Hittrich: Latin alaktan és mondattan. 
Köpesdi—Cserép: Sttilusgyakorlatok. Burián szótára. Tanár: Bartsch 
Aurél.

4. Görög nyelv, heti 5 óra. Hangtan, a névelő, a névszók 
ragozása, fokozás, határozószók, névmások, számnevek, az omega 
végű igék ragozása, A főbb mondattani jelenségek. A nyelvtani rész 
begyakorlása összefüggő görög és magyar olvasmányok fordításával. 
Szótanulás. Tankönyvek Maiwaldtól. Tanár: Dr. Freitag János.

5. Görög nyelv helyett választott irodalmi olvasmány, heti 
3 óra. Olvasmányok: 1. Homérosz Iliásza és Odysszeiája elejétől 
végig olvasva az iskolában. Rövid tartalmukat Írásba foglalták az 
ifjak óráról-órára. Homérosz életrajza, a homéroszi époszok sorsa, a 
homéroszi kérdés, az Iliász és Odysszeia szerkezete. 2. Hérodotoszból 
a tankönyv összes szemelvényei ; Hérodotosz életrajza, történeti müve 
és szerkezete ; az iró világnézete és stílusa. Szemelvények Heltai, 
Kemény János, Bethlen Miklós gróf, Cserei Mihály történeti müveiből, 
valamint Apor Péter metamorphosisából. Időszakonkint egy-egy írás
beli doldozat a tanultak köréből. Tankönyvek : Csengeri : Homérosz 
Iliásza, Gyomlay : Homérosz Odysszeiája, Geréb : Szemelvények Héro
dotosz történeti müvéből. Tanár : Koppányi Béla.

6. Görög nyelv helyett választott szabadkézi rajz, heti 2 
óra. Szemléleti rajz, geometriai testcsoportok, edények rajzolása és 
festése. Levelek és virágok rajzolása és festése, ezek alapján terve
zés. Egyszerűbb tájképmotivumok felvétele a szabadban. Az ó-kori 
műemlékek bemutatása és méltatása. Egy-egy érdekesebb klasszikus 
festmény rögtönzött leírása. Tanár: Tichy Gyula.



7. Német nyelv, heti 3 óra. a) Olvasmányok: Der Weinberg, 
Das Riesenspielzeug. Deutsche Kaisersagen. Der Hufnagel. Der 
Weisen Sprüche. Sankt Peter mit der Geige. Anekdoten von Friedrich 
d. Grossen. Gutenberg und die Erfindung der Buchdruckerkunst. Az 
összes olvasmányok könyv nélkül, b) Költemények : Die drei Zigeu
ner. Die Riesen und die Zwerge. Der Alpenjäger. Der Jäger, 
c) Nyelvtan. Az alaktan ismétlése és gyakorlása. Módok és idők 
használata. Szórend, d) Beszédgyakorlatok az átvett anyag alapján. 
Kéthetenként iskolai Írásbeli dolgozat. Tankönyv : Kemény F. : Olva
sókönyv. Tanár: Bartsch Aurél.

8 Történet, heti 3 óra. Keleti népek, A görög nép eredete, 
története, műveltsége, hatása a saját korára és az utókorra. A római 
nép története a nyugatrómai birodalom bukásáig. Tankönyv : Mika 
Sándor: Ó-kor. Tanár: Koppányi Béla.

9. Természetrajz, heti 3 óra. Állattan. A természetben előfor
duló testek és azok különböző tulajdonságai. A sejt és a fontosabb 
szövetnemek, mikroszkópiumi bemutatásokkal. Az ember külső taka
rója, csontváza, izom- és idegrendszere, érzékszervei. A táplálkozás, 
vérkeringés, lélegzés és kiválasztás szerve és folyamata. Emberfajták. 
Az állatrendszer főbb vonásokban, különös tekintettel a csoportok 
belső szervezetének jellegzésére és ily alapon való összehasonlítására. 
Az állatföldrajz rövid vonásokban. A tárgyalással kapcsolatosan rajzok 
készítése. Tankönyv : Dr. Szterényi H. : Állattan. Tanár: Dr. Götz 
István.

10. Mennyiségtan, heti 3 óra. Egyenlet rendszerek megoldá
sai. Az irracionális szám fogalma, gyökmennyiségekkel való művele
tek, négyzetgyökvonás. Másodfokú egyenletek megoldása. Imaginer és 
komplex számok. Számtani és mértani sor. Műveletek vonaldarabok
kal és szögekkel. Háromszögek, négyszögek és sokszögek. A sugár
sor törvényei, hasonlóság, mértani középarányos. Területszámitás. A 
kör kerülete és területe. Havonként egy iskolai dolgozat. Tankönyv : 
König—Beke: Algebra. Sárkány: Mértan. Tanár: Greek Lajos.

11. Testgyakorlat, heti 2 óra. Szabadgyakorlatok: különböző 
állások, az alsóbb osztályok tananyaga rendszeresen feldolgozva. 
Tagszabadgyakorlatok kézi szerekkel, vasbotokkal, egyen- és ellen- 
oldalulag is 4-es és 8-as ütemben, birkózás. Rendgyakorlatok : a 
„Gyakorlati szabályzat a m. kir. honvédség részére“ megfelelő §-ai 
14, 16, 18, 19, 20, 21. a szakasz képzés, húzódások, vonulások, 
rendek és kettősrendek képzése, fejlődések stb. Szergyakorlatok : Az 
ugrás különböző nemei, nyújtó korlát, létragyakorlatok. Gyürüshinta,



mászás és függeszkedés, súlyemelés és dobás stb Játék heteiként 
egy délután. Tanár: Miklóssy János.

hatodik osztály.

Osztályfőnök : EISERT ÁRPÁD.

1. Vallástan, heti 2 óra. A keresztyén egyház története. A keresz
tyén egyház megalapítása, terjedése. Üldözések kora. Nagy Konstan
tin. Hitviták. Eltérés a Krisztus tudományától. A pápaság fejlődése. 
Nagy Károly. A pápaság emelkedése és hanyatlása. Egyházjavitási 
kísérletek. Luther. A reformáció terjedése Németországban. Svájczi 
egyházjavitás. A római kath. egyház küzdelme a reformáció ellen. A 
30 éves háború. Tankönyv : Bereczky Sándor A keresztyén egyház 
története. Biblia. Győri énekeskönyv. Tanár: Szkalos Emil.

2. Magyar nyelv, heti 3 óra. Poetika. A művészetekről általában, 
a költészet felosztása, a lírai epikai és drámai műfajok főbb tulaj
donságai, történeti fejlődése és kiválóbb művelői iskolai és házi ol
vasmányok, vagy legalább tartalmi ismertetések alapján. Nagyobb 
költői olvasmányul szolgáltak : Zrínyi Szigeti veszedelme, Vörös
marty : A két szomszéd vár. Arany balladái, Sophokles Antigonéja, 
Shakespeare Julius Caesara és Kisfaludy K. : Kérők. Írásbeli felada
tok : 1. Természet és művészet. 2. Mire intenek bennünket a lehulló 
falevelek? 3. Berzsenyi: „A magyarokhoz“ c. ódájának méltatása. 
(Iskolai). 4. Mennyiben felel meg a Zrinyiász a történeti valóságnak.
5. Szondi alakja a magyar balladaköltészetben. 6. Miben mutatko
zik a Urai elem Petőfi: „A csárda romjai“ c. festő elbeszélésében? 
(Iskolai.) 7. Sophokles Antigonéjának tragikuma. 8. Szivet cseréljen 
az, aki hazát cserél. (Tompa.) 9. Szabadon választott táj leirása. 
(Iskolai) Tankönyv : Góbi Poetika. Tanár: Valent István.

3. Latin nyelv, heti 5 óra. Prózai olvasmány: Livius II. 1, 2, 
XXI. 1, 2, 4, 18. XXII. 4 —18, 23, 44—46, 51. XXVI. 7 — IT. XXX. 
37, 43, 44, fejezet. Költői olvasmány : Vergilius Aeneiséből: I. 1—209, 
494—630. II. 2—267, 506—558. Egyes részletek könyv nélkül. Az 
olvasmányokkal kapcsolatosan Livius élete és munkájának méltatása, 
Vergilius élete és müvei, az Aeneis meséje. A régiségtani ismeretek
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fokozatos kibővítése, a nyelvtan rendszeres ismétlése, retroversio, a 
tartalom elmondása latinul, stílusgyakorlatok. Havonként két iskolai 
Írásbeli dolgozat. Tankönyvek: Kalmár: Szemelvények T. Livius 
római történetéből, Cserép : Szemelvény P. Vergilius Maró Aeneisé- 
ből, Szabó—Kálmán—Wirth : Latin stílusgyakorlatok. Tanár: Dr. 
Freitag János.

4. Görög nyelv, heti 5 óra a) Nyelvtan : Az V. osztály tan
anyagának rendszeres átismétlése, a mi-végü igék ragozása, erős 
aoristosok és perfectumok kötőhangzó nélkül, az V—VIII. osztályhoz 
tartozó igék ragozása, főbb mondattani szabályok az olvasmánnyal 
kapcsolatban, b) Olvasmány : Xenophon Anabaziszának első könyve 
nyomán a tankönyv gyakotlataiból az 1—3, 5—6, 11—12, 14 —15, 
17 — 18, 20—21, 25—26, 30—31, 34 — 35, 39. fejezetek. Eredeti 
szöveg szerint: 1—V, Vll—VIII. sz. A Memorabiliából: III—IV., VI. 
sz. A görög lírikusokból a tankönyv szemelvényei. Xenophon és a 
görög lira. Havonként két iskolai írásbeli dolgozat magyarból görögre. 
Tankönyv Maywald Józseftől. Tanár: Hallay Zoltán.

5. Görög nyelv helyett választott irodalmi olvasmány, heti 
3 óra. Olvasmány: Szemelvények a görög lírai költészetből és a 
klaszikus versmértékü magyar Urai költészetből, Sophokles Elektrája 
és Aischylos : Choephoroi ja. Az olvasottak alapján a görög lira törté
nete, a magyar klaszikus irányú lira története. Sophokles élete és 
művei. „Elektra“ forrásai, tárgya, jellemei, cselekvénye, szerkezete, 
nyelve, verselése, zenéje es előadása Athénben, a görög dráma fejlő
dése, a dráma előadása, színház, kar. Két írásbeli dolgozat a tanultak 
köréből. Tankönyv : Badics olvasókönyve és Losonczi Elektra kiadása. 
Tanár: Pásztor Mihály.

6 Görög nyelv helyett választott szabadkézi rajz, heti 2 
óra. Renaissance díszítmények, építési részletek (talapzat és párkány
részletek) rajzolása és festése plasztikus mintákról ceruza, szén és 
ecsetkezeléssel. Festészeti elvek és technikák ismertetése reprodukciók 
alapján. Tanár: Tichy Gyula.

7. Német nyelv, heti 3 óra. Prózai olvasmány : Mörus u. Selinun- 
tius. St. Meinrads Raben, Polykrates, Die klare Sonne bringťs an den 
Tag, Dieudonné de Gozon, Schädlichkeit des Alkoholgenusses, Der 
Schwarze Husar. Kleine Züge aus dem Leben Rudolfs v. Habsburg. 
Költemények : Der Handschuh,* Die Teilung der Erde,* Der Ring 
des Polykrates,* Der Taucher, Die Kraniche des Ibykus, Die Bürgschaft, 
Heine: Frühlingslied,* Wo ?* Uhland : Die Kapelle.* A csillaggal jel
zettek könyv nélkül is. Beszédgyakorlatok az olvasmányok kapcsán.
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A nyelvtan főrészeinek ismétlése és gyakorlása. Kéthetenkint iskolai 
Írásbeli dolgozat. Tankönyv: Kemény : Olvasókönyv. Heinrich G. : 
Schiller balladái és románcai. Tanár: Eisert Árpád.

8. Történelem, heti 3 óra. Népvándorlás. A nyugatrómai császár
ság bukása. Nagy Károly kora. A Karoling birodalom bukása. A pápa
ság és császárság küzdelmei. A középkori intézmények bukása. A 
renaissance és a humanizmusz. A felfedezések kora. A reformáció és 
ellenreformáció és a harminc éves háború. Tankönyv: Mika Sándor 
II. Tanár : Dr. Hazslinszky Rezső.

9. lermészetrajz, heti 3 óra. Ásványtan: A levegő és a viz. 
A közönségesebb ásványok fizikai és vegyi tulajdonságainak tárgya
lásával kapcsolatosan a kémiai alapfogalmak. Kristály rendszerek. A 
közönségesebb szerves vegyületek. A viz geológiai működése és ezzel 
kapcsolatosan az üledék kőzetek és geológiai korszakok. A vulkani
kus és az összetett kristályos kőzetek. A levegő és az élet geológiai 
működése. Képek bemutatása. Tankönyv : Dr. Szterényi H .: Ásvány
tan és Chemia. Tanár: Dr Götz István.

10. Mennyiségtan, heti 4 óra. A „zéró“-, neg -, tört- és irracio
nális hatvány kitevők értelmezése. A logarithmus számolás elmélete 
és gyakorlati alkalmazásai. Kamatos-kamat és járadék számítás. Expo
nenciális egyenletek, áttérés más alapú log. rendszerre. A függvény 
fogalma, nemei, néhány rationális egész és törtfüggvény ábrázolása. 
A szögfüggvény fogalma, nemei. Goniometriai főbb tételek. A szög
függvények számítása és ábrázolása. Derékszögű, egyenszáru három
szögek, szabályos sokszögek megoldása. Ferdeszögü háromszögek 
megoldása. Távolság és magasság mérések. Tankönyv: König—Beke: 
Algebra, Sárkány: Mértan, Lutter: Ötjegyű logarithmusok. Havonként 
iskolai dolgozat. Tanár: Csányi András.

11. 1 estgyakorlás, heti 2 óra. Anyag ugyanaz, mint az V-ik 
osztályban csapatokba osztva erő és ügyesség szerint. Játék: heten- 
kint egy 'délután, az V-ik, VII-ik és Vlll-ik osztállyal együtt, különösen: 
a football, hosszú méta és füles labda. Nagy labdával : a labdahaj
szolás és kergetés. Tanár: Miklóssy János.

Hetedik osztály.

Osztályfőnök : DR. HAZSLINSZKY REZSŐ.

1. Vallástan, heti 2 óra. Egyetemes egyháztörténet a west- 
fáliai békétől korunkig s a magyar ev. egyház története. Pietismus.
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Kisebb prot. felekezetek. Visszahatás a jezsuiták vallási irányával s 
a pápai hatalom tultengésével szemben. Felvilágosodás, vallási meg
újhodás. A magyar ev. egyház története a reformáció első nyomaitól 
napjainkig. Egyházunk szervezete, alkotmánya, intézményei. Biblia 
olvasás. Tankönyv: Bereczky Sándor: A kér. egyház története. 
Magyarhoni ev. egyház története. Biblia. Énekeskönyv. Tanár: 
Szkalos Emil.

2. Magyar nyelv, heti 3 óra. A magyar irodalom története 
Kisfaludy Károlyig. A magyar nyelv rendszere és rokonai. Idegen 
hatások a nyelvre, tájszólások. Mondattan. Olvasmányok: Szemel
vények az ismertetett irók müveiből. Nagyobb olvasmányok : Csokonai : 
Dorottya ; Kazinczy : Pályám emlékezete ; Katona Bánk bánja. írás
beli dolgozatok: 1. Magyarok a honfoglalás korában. (Művelődés
történeti tétel.) 2. Az ember mint társas lény. (Szociológiái tétel.)
3. Balassi 3 dalának méltatása. (Esztétikai tétel.) 4. Miért volt nép
szerűtlen Zrínyi s népszerű Gyöngyösi ? (Irodalomtörténeti tétel.) 5. 
Mikes. (Jellemrajz.) 6. Ép testben ép lélek. (Egészségtani tétel.) 7. 
Mit köszönhetünk a költői iskoláknak ? (Irodalomtörténeti tétel.) 8. 
a) A gyarmatosítás jelentősége. (A politikai földrajz köréből, b) 
A francia nagy forradalom következményei. (Történeti tétel.) 9. 
Szabad tétel az irodalomtörténet köréből. Tankönyv : Góbi Irodalom
története I. r. Szinnyei : A magyar nyelv. T anár: Pásztor Mihály.

3. Latin nyelv, heti 5 óra. Olvasmány: Vergilius Aeneiséből 
VI. 42 — 901 a tankönyv szerint, IX. 176—449; Sallustius „Bellum 
Iugurthinumjából“ az 1 — 36; Cicero „Oratio in Catilinam I.“ c. beszéde. 
Vergilius, Sallustius, Cicero élete és munkáik méltatása. Vergilius 
VI. énekéből és Sallustius müvében olvasott beszédekből egyes 
részek könyv nélkül. A vallási, állami és hadi régiségek. Havonként 
két iskolai dolgozat felváltva magyarból latinra és latinból magyarra. 
Tankönyvek: Cserép Szemelvények P. Vergilius M. Aeneiséből ; 
Hittrich C. Sallustii Crispi Bellum Iugurthinum, Köpesdy M. T. Cice
ronis in L. S. Catilinam orationes IV. ; Wagner—Horváth Római 
régiségek. Tanár: Dr. Hazslinszky Rezső.

4. Görög nyelv, heti 5 óra. Költői olvasmány: Homérosz 
Odysszeiájából I. 1—95, V. 1—493, XI. 1—224, XII. 145—457, 
XXI. 245 — 434, XXIV. 477 — 548. Prózai olvasmány : Hérodotoszból 
a tankönyv I., II., VI., VII., XI., XV., XVI., XVII. szemelvényei. 
Az eposz, történetírás és szónoklat története. A nyelvtan folytonos 
ismétlésével kapcsolatban az ion nyelvjárás. Havonként egy iskolai 
dolgozat. Tankönyv : Kempf Homérosz Odysszeiája, Vietórisz: Hero-
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dotosz tört. munkája, Schill: Görög irodalomtörténet. Tanár: Hallay 
Zoltán.

5. Görög nyelv helyett választott irodalmi olvasmány : 
heti 3 óra. a) Olvasmányok: Thukydides történeti müvéből a tan
könyv összes szemelvényei ; Demosthenes olynthosi beszédei és 
philippikái. Jancsó tankönyve alapján a magyar történetírás és leg
újabb képviselőinek müvei szemelvényekben és a legkiválóbb újkori 
szónokaink közül Kölcsey F. : A magyar nyelv ügyében, Kossuth L. 
„A nevelésügy tárgyában,“ Deák Ferenc: „A húsvéti cikk“ cimü 
szónoklatai kapcsolatban az Írók ismertetésével, b) Görög irodalom- 
történet : Lira, dráma és történetírás ; időnként Írásbeli dolgozatok 
a tanultak köréből. Tankönyvek: Szilassy M. Thukydides ; Schill 
görög irodalomtört. ; Földi: Demosthenes válogatott beszédei ; Jancsó : 
Görögpótló irod. olvasmányok III. Tanár: Dr. Hazslinszky Rezső.

6. Görög nyelv helyett választott szabadkézi rajz, heti 2 
óra. Az emberi fej rajzolása, antik szoboröntvények és lapminta után, 
szigorú formakereséssel és a képhatás szem előtt tartásával, különös 
tekintettel a különböző technikákra. A renaissance méltatása, egyes 
kimagaslóbb müvek kissé részletesebben. T anár: Tichy Gyula.

7. Német nyelv, heti 3 óra. A német nyelv rokonai. A Nibe- 
lungének tartalma, részletek. Az Artus-, Grál- és Károlymonda. 
A Parzival tartalma. Lohengrin. Lessing élete és müvei. A 17 Lite
raturbrief. A Laokoon-ból szemelvények. A 3 gyűrű története. Állat- 
meséiből. Minna v. Barnhelm-ből 10 jelenet s az egésznek cselekvénye. 
Hermann u. Dorothea-ból a II. ének és az egésznek cselekvénye és 
jellemzése. Havonként egy iskolai Írásbeli dolgozat. Tankönyv : Schuster: 
Német irodalomtörténeti tankönyv I. Endrei: Stílusgyakorlatok. Tanár: 
Eisert Árpád.

8. 1 örténelem, heti 3 óra Európa története a wesztfáliai béké
től az 1870—71-iki német-francia háborúig. A politikai földrajzból 
Európa államai és külgyarmataik. Az amerikai Unió; Brazília ; 
Mexiko. Japán és China. Utóbbival kapcsolatban a legújabb kor ese
ményei, gyarmatosításai és gyarmatositási törekvései. Az 1877/78. 
orosz-török háború, az entente hatalmak. Tankönyv : Mika Sándor : 
Újkor és legújabb kor. Tanár: Dr. Hazslinszky Rezső.

9. Jermészettan, heti 4 óra. A pont kinematikája és dinami
kája. Szilárd-, cseppfolyós és légnemű testek mechanikája. Hangtan. 
Fénytan. Tankönyv : Szíjártó M. Fizika. Tanár : Greek Lajos.

10. Mennyiségtan, heti 3 óra. Függvény fogalma, nemei, ábrá
zolás. A függvényzéró helyeinek keresése, evvel kapcsolatban a má-
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sodfoku- és erre visszavezethető magasabb fokú egyenletek megoldása. 
Grafikus megoldások. A pont, az egyenes és a kúpszeletek analitikája. 
A diff. hányados fogalma, jelentései műveleti szabályok. Másod- és 
magasabb rendű diff. hányadosok. A diff. hányados alkalmazása: 
érintő szerkesztésénél, szélső értékek keresésénél, függvények Taylor- 
sorba fejtésénél és fizikában. Határozatlan integrálok számítása a 
helyettesítés és a parciális integrálás elvével. Tankönyv : König—Beke : 
Algebra, Sárkány : Mértan. Lutter A. Ötjegyű logaritmusok. Havonként 
egy iskolai dolgozat Tanár: Greek Lajos.

11. 7estgyakorlás, heti 2 óra. Szabadgyakorlatok: Tagszabad
gyakorlatok : kézi szerekkel, buzogány és vasbotokkal. Rendgyakor
latok : katonai rendgyakorlatok, amint azt a „Gyakorlati szabályzat“ 
§-ai megkívánják. Szergyakorlatok ; a fejlettebb testi erőt és ügyes
séget megkívánó gyakorlatok : a gimn. tanitástervben előirt tananyag 
kimutatása szerint, ügyelve a gyakorlatok szabályos és szabatos ki
vitelére. Magas nyújtó s magas korlát, nemkülönben lógyakorlatok 
magas-, távol- és rúdugrás. Súlyemelés, diszkosz, gerely és sulydobás, 
birkózás stb. Játék mint a VI. osztályban. Tanár: Miklóssy János.

Nyolcadik osztály.

Ossztályfőnök : PÁSZTOR MIHÁLY.

1. Vallástan, heti 2 óra. A vallás jelentősége. A kinyilatkoz
tatás. A főbb történeti vallások áttekintése (kínaiak, egyptomiak, indek, 
perzsák, germánok, görögök, rómaiak, babyloniaiak, assyrok és Izrael 
vallása) A kér. vallás. Jézus személyisége. A keresztyénség mint 
világnézet. Katholicismus és protestantismus. A dogmák jellentősége. 
Symbolikus könyvek. Vallás és tudomány. Vallás és művészet. Hittan: 
Az Istenről szóló tan, az ember az Isten országa számára való ren
deltetésében. Jézus Krisztus. Szenlélek. Az egyház s kegyelmi eszközei. 
Erkölcstan: Fogalma. Vallás és erkölcsiség. Az erkölcsi törvény. 
A kötelesség fogalma. Erény és bűn. Isten, önmagunk s felebarátaink 
iránt való kötelességeink. Keresztyénség és házasság. Keresztyénység 
és állam. Keresztyénség és kultúra. Államok egymáshoz való viszonya. 
Egyház és állam. Socialismus. Tankönyv: Dr. Szelényi Ödön. : Az
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evangéliumi keresztyénség világnézete. Biblia. Győri énekeskönyv. 
Tanár: Szkalos Emil.

2. Magyar nyelv, heti 3 óra. A magyar irodalom története 
Kisfaludy Károlytól napjainkig. Szemelvények a nevesebb írókból és 
az íróknak ezen szemelvények alapján való ismertetése. Nagyobb ol
vasmányul szolgált: Eötvös : A falu jegyzője, Gyulai P á l: Vörösmarty 
életrajza és Madách : Az ember tragédiája. írásbeli dolgozatok : 1. A 
reformkorszak törekvései. 2. Bajza és a kritika joga. 3. Regény- 
irodalmunk. 4. Szabad téma a Petőfi irodalom köréből. 5. Kossuth 
és Deák (jellemrajz.) 6. Szabad téma a filozófia köréből. 7. a) Novella- 
kísérlet. b) Nemzetünk küzdelme a létért. 8. A nő szerepe „Az ember 
tragédiájáéban. Tankönyv: Góbi : Irodalmunk története. II. rész. 
Tanár: Pásztor Mihály.

3. Lalin nyelv, Olvasmány : a) Horatiusból Carminum I. 1, 14, 
22, II. 3, III. 1, 13, 30. Epodon 2. Satirarum I 4. Ars poética 1—201. 
b) Tacitus Annaleseiből I. 1—8, c) Az irodalom tárgyaltatott műfajok 
szerint csoportosítva, d) Római imgán régiségek. Kéthetenként iskolai 
írásbeli dolgozat felváltva magyarról latinra és viszont. Tankönyv : 
Cserép: Horatius; Schmidt Attila: Szemelvények Tacitus Annaleseiből; 
Wagner—Horváth Római régiségek és irodalomtörténet vázlata. Tanár: 
Bartsch Aurél.

4. Görög nyelv, heti 4 óra. Olvasmány : a) Homeros Iliasából:
1 1—365, 413-535 , VI. 237—529 XVIII. 46 8 -6 1 7 . XXII. 376—515, 
XXIV. 200 -237 , 3 06 -348 , 4 7 6 -5 9 5 ,7 0 4  — 804. A kihagyott rész
letek tartalmilag. A homerosi költeményekre vonatkozó ismeretek 
összefoglalása, b) Sophokles Antigonéjából: 1—99, a parodos for
dításban, 162—331, az első stasimon fordításban, 376—525. c) 
Platon Apológiájából I—XV. Kritonból I—VII Az irodalomtörténetből 
a dráma és a filozófia története. Előbbivel kapcsolatban olvastunk 
részleteket Aristophanes Felhők cimü darabjából. Havonként egy is
kolai írásbeli dolgozat. Tankönyv : Kempf: Homeros Iliasa ; Simon : 
Szemelvények Plafonból ; Schill: Görög irodalomtörténet. Tanár: 
Adamis Gusztáv.

5. Görög nyelv helyett választott irodalmi olvasmány, heti
2 óra. Olvasmány : Platon Apológiája, Kriton és a Politeia. A görög 
bölcselet története. Görög művészettörténet: Archaikus szobormüvek, 
Pheidiasz, Szkopasz és Praxitelész iskolája; a hellenisztikus kor 
szobrászata, Atléta és harcos szobrok, szoborképmások, síremlékek ; 
építészet és festészet. Időszakonként egy-egy írásbeli iskolai dolgozat. 
Tankönyv : Alexander : Szemelvények Platon és Arisztotelész
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müveiből; Zsámboki: Görög művészettörténet. T anár: Koppányi 
Béla.

6. Görög nyelv helyett választott szabadkézi rajz, heti 2 
óra. Az emberi test részeinek rajzolása gipsz és lapminta után. Egész 
alak rajzolása gipszminta után, különböző előadási mód szerint. 
Csendélet festés, a képhatás szem előtt tartásával. A magyar művé
szet, modern művészi áramlatok tárgyalása bő szemelvények alapján. 
Grafikai technikák: a fametszés, rézmetszés, litografia. Tanár: 
Tichy Gyula.

7. Német nyelv, heti 3 óra. irodalomtörténet: Herder, Sturm- 
und Drang-korszak, Goethe és Schiller élete és müvei, a romantikus 
iskola, Uhland, Heine, Lenau, Grillparzer. Hermann und Dorothea és 
Wilhelm Teli cselekvénye és keletkezése. Olvasmány : Hermann und 
Dorothea II. ének, Wilhelm Teli III. 3. Goethe : Heidenröslein,* Wan
derers Nachtlied i—II., Karl August v. Weimar,* Der König in 
Thule,* Aus den Xenien, Der Schatzgräber. Schiller: részletek a 
„Lied von der Glocke“-ből (a tűzvész könyvnélkül) ; Chamisso : Die 
Sonne bringt es an den Tag, Der Szekler Landtag ; Uhland : Die 
Kapelle,* Das Schloss am Meere,* Der Wirtin Töchterlein ;* Lenau : 
Die drei Zigeuner;* Die Heideschenke; Heine: Im Oktober 1849,* 
Die Lorelei,* Du bist wie eine Blume,* Die Wallfahrt nach Kevlaar 
és más költemények. A csillaggal jelzettek könyvnélkül is. Havon
ként egy iskolai írásbeli dolgozat. Tankönyv: Schuster A. : Német 
irodalomtörténeti tankönyv II. Endrei : Stílusgyakorlatok. T anár; 
Eisert Árpád.

8. Történelem, heti 3 óra. Római korszak Magyarország föld
jén. A magyarok vándorlása, letelepedése mai hazájukban. A magyar 
nép alkotmányos, kulturális és gazdasági élete napjainkig. A politikai 
földrajzi rész átismétlése a VII. oszt. anyag kibővítéseként. Tankönyv : 
Mangold Lajos A magyarok oknyomozó történelme. Tanár: Dr. 
Hazslinszky Rezső.

9. Bölcsészet, heti 3 óra. Bevezetés a filozófiába. A lélektan 
fogalma tárgya, felosztása. A lelki jelenségek megismertetése, ma
gyarázása. A logika fogalma, tárgya. Gondolkodásformák; fogalom, 
ítélet, következtetés. A rendszeres gondolkodás formái. Módszerek. 
Tankönyv : Szitnyaitól. Tanár. Bartsch Aurél.

10. 7ermészettan, heti 4 óra. Hőmérséklet fogalma, hőmérők. 
A hő okozta térfogat és halmazállapot változások. A levegő nedves
sége. A hő lényege, mechanikai egyenértéke. Gőzgépek. A hő forrása 
és terjedése. Mágneses jelenségek, a föld mágnessége. Elektromos
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alapjelenségek, elektrosztatikai alapmennyiségek és mérésük. A töltés 
energiája és a kisülés nemei. Elektromos áramlás, Galvani és Volta 
alapkisérletei. Állandó elemek és battériák. Ohm és Kirchoff törvé
nyei. Az áram mágneses, hő, vtgyi, dinamikai és indukciós hatá
sai s alkalmazások, különösebb tekintettel a táviró, telefon, villanyos 
világítás és dinamogépekre. Elektromos hullámok, Hertz és Tesla 
kísérletei. Drótnélküli táviró. Kisülés ritkított gázokban, katód- és 
röntgensugarak. A radioaktivitás és az ionizáció elmélete. A kozmo
gráfia elemei. Tankönyv: Kovács Zoltán: Fizika. Tanár: Csányi 
András.

11. Mennyiségtan, heti 2 óra. A kapcsolástan elemei. Két- 
taguak pozitív egész hatványai. Egyenes, kör, parabola, hiperbola. 
A gömbháromszögtan sinus és cosinus tétele. Havonként iskolai 
írásbeli dolgozat. Tankönyv : König—Beke : Algebra ; Sárkány : Mér
tan. Tanár: Csányi András.

12. Testgyakorlás, heti 2 óra. A VII osztály anyaga. Játékok, 
mint az V-ik osztályban. Tanár: Miklóssy János.
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b) Rendkívüli tantárgyak :

1. Egészségtan, heti 2 óra, a hetedik osztályban. Bevezetés az 
egészségtanba, táplálkozás, lakás, a test ápolása, a munka és fog
lalkozás, az élet véletlen veszedelmei, életmentés. Tankönyv: 
Fodor—Gerlóczy : Egészségtan. Tanította Dr. Pósch Dezső járásorvos, 
az egészségtan tanára.

2 Egyházi és műének, heti 4 óra. I—II. osztály. Hang és 
hallásképző gyakorlatok: éneklés g—f2 terjedelemben, egyszerű ki
térések felismerése hallás után, vokalizálás ú, ó, i, é, hangokkal. 
Negyed, fél, nyolcad és egész hangjegyek, szünetjelek, 2/4, 4/4
ütemek, ütemelemzés, olvasás, irás, diktálás után. Skála (dur és moll). 
Módosító jelek, dinamika elemei, agogikai műszavak és színezés. Két 
és háromszólamu dalok gyakorlása. Tanult egyházi énekek : Menny
nek földnek teremtője, Kegyes Jézus itt vagyunk, Ki csak Istenre 
dolgát hagyja, Mint a szép hives patakra, Mind jó, amit Isten tészen, 
Isten felséges adománya, Jézus én bizodalmám, Szivem szerint kívá
nom, Jehova csak neked éneklek, Erős vár a mi Istenünk, Dicsérd én lel
kem a dicsőség, Tündöklő hajnali csillag, Hogyne dicsérné az Istent, 
Vigyázzatok azt kiáltják.—III—IV. oszt. Hang és hallásképző gyakorlatok 
nagyobb hangterjedelemben Iá stb. szótagokkal, távoli kitérések felis
merése. Gyakorlatok dalok alakjában. Tizenhatod, harmincketted hang
jegyek, 3/g, 4/g, ö/8 ütem, átmeneti hangok. Skálák. Az előadás elemi 
szabályai ; kánon, többszólamú énekek gyermek- és vegyeskarban. 
— V—VIII. osztály. Hang és hallásképző gyakorlatok mint az előbbi 
osztályokban férfihang terjedelemben. A bassus-kulcs megismerése. 
Az előadott vegyes karok a következők: Szent oltárod zsámolyán, 
Fel, fel, áll a régi vár. Búcsú : Bátori L. Himnusz : Erkel F. Kurucz 
nóták, Verbunkosok indulója hat szólamú vegyeskar. Beteg leány : 
Egressy B , Czigánynők kardala : Verdi, Népdal egyveleg, öt magyar 
népdal. Szivem szerint kívánom : Bach Máté passiójából. Hazafias 
dalok : férfikar. Tanította Halmai Gyula

3. Szabadkézi rajz, heti 2 óra. Geometriai ékítmények, külön
böző stilü díszítmények gipsz és lapminták után való rajzolása és 
festése. Levelek, virágok, bogarak és lepkék, csendélet rajzolása és 
festése. A tanfolyamon az 1—IV. osztály növendékei vettek részt, 
számszerint 14-en. Tanár: Tichy Gyula.

4. Erancia nyelv. Kezdők és haladók osztálya heti 2—2 órá
ban. A kezdők osztálya az alaktant rendes igeragozással együtt meg
felelő olvasmányok és írásbeli gyakorlatok kíséretében végezte el ;
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a haladók osztálya a rendhagyó igéket vette á t ; olvasmányai Plötz 
dr. tankönyvéből vétettek. Az olvasási órákon mindkét osztály Moliére 
„L’avare“-ját olvasta és fordította teljes egészében. Tankönyv : 
Dr. Theisz Gyula Francia olvasó és gyakorlőkönyve a reáliskolák III. 
és IV. oszt. számára. Tanár : Dr. Hazslinszky Rezső.

5. Vívás. IV—VIII. osztályból a kezdők csoportja átvette az 
alapfogalmakat, a láb- és karmozdulatokat, a vágásokat és szúrásokat 
az egyszerű védekezést, a visszavágást, az ismételt támadásokat, az 
elővágást, a pengetámadást ; a haladók csoportja átvette az elővágást, 
kitérést, a pengetámadásokat és elhárításukat, a cseltámadásokat 
egyes és kettős csellel, az összetett cseltámadásokat, a cselek lefo
gását, a feltartó szúrásokat, a pengetámadással összekötött cseleket 
és azok elhárítását, az áltámadásokat, a közbetámadásokat csellel. 
Heti 2 óra. Tanár: Dr. Freitag János.

6. Zene. A kezdők csoportjában 8 tanuló heti 2 órában átvette 
Huber Károly hegedüiskolájának első kötetét. A haladók első cso
portjában 6 tanuló heti 2 órában a Hoffman-féle iskola I — II füzetét, 
a haladók második csoportjában 5 tanuló heti 2 órában a Bloch-féle 
iskola II. füzetét. Tanította Müller János karmester.
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v .

R tanárok irodalmi és társadalmi működése.

Adamis Gusztáv. A gömöri ág. hitv. ev. egyházmegyének, a 
rozsnyói polgári leányiskola iskolaszékének, a Jótékony Nőegyletnek 
jegyzője, az egyházmegyei törvényszék bírája, a városi képviselőtes
tületnek s az elemi iskola gondnokságának tagja, az iparos ifjak ön
képző egyesületének választmányi tagja, a rozsnyói ág h. ev. egyház 
presbitere, az országos középiskolai és az ev. tanáregyesületnek, a 
budapesti filológiai társaságnak rendes tagja, a rozsnyói árvaházi bi
zottság tagja. Felolvasást tartott a művelődési egyesületben Báró 
Eötvös Józsefről. Szerkesztette a Nőegylet évkönyvét.

Ffal/ay Zoltán. A budapesti filológiai társaság rendes- az ág. 
h ev. tanáregyesület választmányi a rozsnyói ág h. ev. egyház ta
nácsának a tagja Több kisebb közleménye jelent a „Inventus" cimü, 
latin nyelven szerkesztett ifjúsági lapban. Humoros tárcát és a közép
iskolai reformról tanulmányt irt a „Rozsnyói Hiradóba“-ba.

Dr. Hazslinszky Rezső. A rozsnyói ág. h. ev. egyház presbi
tere, a Rozsnyóvárosi Muzeum igazgatója, a Rozsnyói Művelődési 
Egyesületnek, a polgári társalgó egyletnek, a besztercebányai törté
neti és régészeti társulatnak választmányi tagja, az Ág. h. ev. Tanár- 
egyesület, az Orsz Középisk. Tanáregyesületnek rendes tagja. Felol
vasást tartott a Rozsnyói Művelődési Egyesületben az 1913-iki balkán- 
háborúról ; irt egyes cikkeket vidéki és fővárosi lapokba a történelem 
köréből.

Dr. Freitag János. Az ág. hitv. ev. és az orsz. tanáregyesü
letnek tagja, a rosznyói társalgó egylet becsületbiróságának tagja, a 
Rozsnyói Művelődési Egyesület titkára. Felolvasást tartott a művelődési 
egyesületben „A régi Róma“ címmel.
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Greek Lajos. Az orsz. ev. tanáregyesületnek, az orsz. közép
iskolai tanáregyesületnek tagja, a rozsnyói ág. hitv. ev. egyház pres
bitériumának tagja, a rozsnyói protestáns iparosok egyesületének 
elnöke. Kísérleti előadást tartott a rozsnyói művelődési egyesületben 
„A radioaktív anyagok és hatásaik" címen.

Pásztor Mihály. A rozsnyói ág hitv. ev. egyház presbitere, a 
rozsnyói dalosegylet elnöke, a M. K. E. gömöri osztályának ügyvivő 
alelnöke, az orsz. tanáregyesület és az orsz ág hitv ev. tanáregye
sület, a felvidéki irók és újságírók szövetségének rendes tagja, a 
rozsnyói társalgási egyletnek választmányi póttagja, a rozsnyói pat
ronage egyesület pártoló tagja, a rozsnyói protestáns iparosok egyle
tének és a rozsnyói művelődési egyletnek választmányi tagja, A Rozs
nyói Híradó felelős szerkesztője Szabad előadást tartott a rozsnyói 
protestáns iparosok egyletében Magyarország alkotmányáról és köz- 
igazgatásáról.

Tichy Gyula A „Kéve“ müvészegyesület, a Magyar Grafikusok 
Egyesülete és a Szentgyörgy-céh választott rendes tagja, a Kir. 
magyar Iparművészeti Társulat és az Uránia M. T. E. rendes tagja. 
Részt vett a fentnevezett egyesület kiállításain u. m. az Ex libris 
kiállításon, a Szépművészeti Muzeum meghívására jurymentesen a 
leipzigi grafikai kiállításon, és a Brakl-féle müvészház kiállításán 
Münchenben, mint a Kéve tagja. Felolvasást tartott a művelődési 
egyesületben „A francia festészet a XIX. században" címmel.
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Tanszerek.

VI.

1. Természettani szertár. 1913 évi beszerzés: 1) vétel utján : 
Toldalék az elektrométerhez, Deprez-féle galvanométer, radioaktív 
anyagok gyűjteménye, mikrotelefon (2 drb), 2) ajándék utján : Kon- 
káv lencse állványon, a csillagos ég térképe Szertárőr: Greek Lajos.

2. 'Iermészetrajzi szertár. Gyarapodás ajándék utján : 6 drb 
ásvány és Holéczy Ödön úrtól nehány csigafaj háza az alföldről. 
Vétel utján : Egy kis mikrotom asztal üvegezett boritóval, 2 drb 
mikroszkopiumi készítmény tartó doboz. 1 drb boncoló tálca. Festő
sorozat a mikroszkopiumi készítmények festésére 10 drb állatkép; 
házi macska, fele csontváz, fele kitömve. Szertárőr: Dr. Götz István.

3. Vegyi szertár. Nem gyarapodott: Szertárőr: Dr. Götz István.
4. Földrajzi szertár. Gyarapodott ajándék utján (Tichy Gyula 

ur adományaképen) 38 drb diapozitív képpel a Viribus Unitis hajó
ról és dalmát partokról 38 kor. értékben. A földrajzi szertár őre : 
Dr. Hazslinszky Rezső.

5. Szabadkézi rajzszertár. Ez évben nem gyarapodott. Az 
értékesebb lapminták konzerválása céljából 50 darabot felrag osztat
tunk Szertárőr: Tichy Gyula.

6. Tornaszertár. Vétel utján beszereztünk: Football labda 3 
drb 28 kor., fújtató 2 kor., füles labda 2 drb 20 kor., bőrlabdák 
20 drb 9 kor, hajszoló labda 10 kor, oklevél rámában 9 kor., 
tornaverseny kép 100 kor., szemléltető képek 9 kor., nemzeti szinü 
zászlók 13 kor., szeges futócipő 10 pár 45 kor., függönytartó vasrúd 
2 drb 9 kor. 80 fill, gúlák képekben 2 kor., football kapu, hálóval 
94 kor. Céllövési eszközök : Ajándék utján : A nagym. honvédelmi 
miniszter úrtól 7 drb 90 M. ismétlő puska, 2 drb 95 M. ismétlő
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puska, 7 drb 90 M. és 2 árb 95 M. szurony és Szurony hüvely, 
homokszekrény, faszekrény táblával, szerelő fogó, gyutacs kinyomó, 
töltő hüvely 40 drb, 6 M. céltábla lemez, 5 drb fedetlenül fekvő, 3 
drb fedetlen fekvő, 5 drb szembe futó, 2 drb oldalt futó, 3 drb tér
delő alak, 5 drb támadó lovas, 2 drb ügető lovas alak, iránygép, 
törlő bot, 28 drb töltény tár, 100 drb fadugós oktató töltény, gyutacs, 
ólom lövedék, tárdoboz, 9 drb puskaszij, 9 drb derékszíj, 9 drb 
szurony táska, 9 drb töltény táska. Vétel utján : 4 drb fegyver fel
támasztó állvány 15 kor., tisztitó vessző 4 kor. 20 fill. Szertárőr: 
Miklóssy János.

7. Pénz- és éremgyiijtemény A jelen tanévben a következő 
adományokkal gyarapodott: Fischer Mór úrtól 1 drb lengyel ezüst
garas 1524-ből, tanuló ifjaktól 2 drb Kossuth-bankó, 3 drb magyar 
rézpénz a XIX ik századból ; adományok összege 6 drb. Tavalyi állo
mány 2158 drb, jelen tanév végén az állomány 2164 drb. Az érem
tár őre : Dr. Hazslinszky Rezső.

8. Filológiai szertár Beszereztünk két képet, mely a tüdővész 
ellen való védekezést ábrázolja. A muzeum őre : Hallay Zoltán.
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Könyvtárak.

VII.

1. Tanári könyvtár: A lefolyt tanévben a könyvtár a következő 
müvekkel gyarapodott:

a) Ajándék utján: Ferenczy István levelei, közzéteszi Wallen- 
tinyi Dezső. Magyarország közoktatás ügye 1911-ben, kiadja a val
lás- és közoktatásügyi miniszter. Fodor A. : A madarak és fák nap
járól szóló iskolai jelentések III. évkönyve. Chrenóczy—Nagy: A 
madár 2. kiadás. A kolozsvári tanker. III. igazgatói értekezletének 
jegyzőkönyve. Cicero : Orationes I. Cicero : de Officiis. (Csengeri) 
Livii a. u. c. 1. XXI—XXV. (Dávid). Ciceros Catilinarische Reden. Des 
Horatius Oden u. Epoden (Nauck). Cicero : Orationes (Teubner). 
Ovidii Metamorphoseon (Teubner). Télfy : A classica-philologia 
encyclopaediája Sárffy A. : A classicusok rhetorikája. Dr. Szelényi 
Ö. : A protestáns pedagógia eszméje. Eckehard mester élete és taní
tásai. A német Umlaut hangtörvénye. Schleiermacher vallásfilozófiája. 
A magyar dráma fejlődése. Ipari pályamutató. The Contemporary 
Rewiew 1906 — 8, 1910—12. évfolyamai. Az O. M. G. E. évkönyve 
1894/ .—5/<>—Vs-ra. Mezőgazdasági munkabérek Magyarországon 1903. 
és 1904-ben. A m. kor. orsz. Gazdacimtára 1897. Ruffy P. : Jelen
tés az állami gyermekmenhelyek 1906. évi munkásságáról. Lányi B.: 
A Fejérváry-kormány. Szelényi Ö. : írói arcképek. Foerster: Magyar- 
ország műemlékei III. Egyet. Gyámintézet 1913. évi jegyzőkönyve. 
Révai Nagy Lexicona VII—IX.

b) Vétel utján: Magyar Statisztikai Közlemények uj sor 44. 
Foerster—Bellaagh : Iskola és jellem. Monumenta Hungáriáé Historica 
I. 38—-39. Vértesy: A magyar romantikus dráma. Váczy: Tompa 
életrajza. Koeppel: Byron. Szelényi Ö. : Modern vallástudomány.
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Akadémiai Almanach 1914-re. Magyarország tiszti cim- és névtára 
1914. Kajlós J : Bőhm Károly élete és munkássága. Stein Aurél : 
Romvárosok Ázsia sivatagjaiban. Magyarország vármegyéi és városai : 
Somogy vármegye.

c) Folyóiratok. Akadémiai Emlékbeszédek. Akad. Értesítő. A. M. 
T. A. értekezései. Archeológiái Értesítő. Budapesti Szemle. Egészség. 
Egyetemes Pbilologiai Közlöny. Evangélikus Orálló. Földrajzi Közle
mények. Magyar Iparművészet. Magyar Nyelv. Magyar Nyelvőr. Ma
gyar Pedagógia. Math. és Természettudományi Értesítő és Közlemé
nyek. Nyelvtudományi Közlemények. Századok. Orsz. Középisk. Tanár
egyesületi Közlöny. Természettudományi Közlöny és Pótfüzetek. Urá
nia. Állattani és Botanikai Közlemények. Magyar Chemiai Folyóirat. 
Rozsnyói Híradó. Herkules. Néptanítók Lapja A könyvtár őre : 
Eisert Árpád.

2. Ifjúsági könyvtár. A lefolyt tanévben az ifjúsági könyvtár a 
következő müvekkel gyarapodott:

I. Az alsó négy osztály könyvtára:

a) Vétel utján: Abonyi : Rákolti utazása. Ágai: Rontó Pál 
viselt dolgai. Avar: Utazás a Szepességben. Barfus: Az elefántok 
földjén. Benedek : Az arany tulipán. Világszegi: Sárkány Rózsa, Bál
ványos vár, Itt sem volt, ott sem volt, Táltos Jankó, Kincses bojtár, 
Óriások és törpék, Hetedhétország ellen, Vidám mesék, A tatárjárás 
mondái, Krisztus legendák, Mesék és mondák Mátyás királyról. Bön- 
gérfi : Harc a szabadságért. Brózik : Kolumbus. Cottin : A szibériai 
számüzöttek. Donászy Ferenc: Egy magyar diák élete Mátyás ko
rában. Farkas : Diákhősök. Faylné : Mesék, regék. Gaal M. : Nótás 
Katica. Napoleon : Pompei pusztulása, A murányi tolvajcsorda, Kupa, 
a pogány vezér, A vitéz szász. Kemény: Az 1001-éjszaka legszebb 
meséi. Kipling: Történetek az őserdőből. Kolumbán : A Magas Tátra. 
May: A datolya honából, Bagdadtól Stambulig. Montgomery: A 
gyermekszív rejtelmei. Rosegger: Pétiké. Schmid : Matild és Vilma. 
Simonyi : Sarkvidéki utazások, Afrikai utazások, Ázsiai utazások. 
Solymossy: A hős varga, Az ingovány vár. Tábori : Vak Bottyán. 
Szalay: Vihargyöngyök. Szerelemhegyi: A fekete sereg pusztulása. 
Tóth : Budapesti séták.

A gyarapodás 45 munka 45 kötetben 115 kor. 40 f. értékben. 
A jelenlegi állomány 528 munka 544 kötetben. Könyvtáros : Bartsch 
Aurél.
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/ / .  A felső négy osztály könyvtára:

a) Vétel utján : Pap Illés : II. Rákóczi Ferenc élete, Garády 
Viktor: Tengerparti képek, Radó Antal: Firduszi Sahnamejából, 
Teleki László gróf: Kegyenc, Gaal József: Peleskei nótárius, Szig
ligeti : Csikós, Máté Lajos dr : Petőfi, Herceg Ferenc: Bizánc, 
Macé János : Egy falat kenyér története, Rákosi Viktor: A császárok 
sírjai, Mikszáth Kálmán : Egy választás Magyarországon, Németke, 
Prakovszky a siket kovács, Szent Péter esernyője, Kisértet Lublón, 
Pintér Jenő szerk. : Irodalomtörténet, Czigler Ignác : Művelődés törté
net, Csudáky Bertalan : Múlt és jelen, Lengyel Miklós: Tompa 
Mihály élete és müvei, Balassa József: A magyar nyelv, Riedl Frigyes : 
Arany János, Császár Elemér : Kisfaludy Sándor. Péterfy Jenő: 
összegyűjtött munkái, Imre Sándor: A népköltészetről és népdalról, 
Riedl Frigyes : A magyar irodalom főirányai, Erdélyi János : Aesthe- 
tikai előtanulmányok, Farkas Zoltán : Bajza József élete és müvei, 
Mauritz Győző dr. : Képek a természet köréből, Ismeretterjesztő 
könyvtár: Küzdelem a levegő meghódításáért, A modern bányászat, 
Gyöngyösi István : Murányi Vénusz (4 drb), Arany János : Buda 
halála (4 pld ), Sophokles : Antigone (4 pld.), Jókai: Az uj földesur 
(4 p ld ), Arany János: Toldi estéje, Toldi szerelme (5—5 pld.) 
Mikes Törökországi levelei, Csokonai : Dorottya (5 pld.), Kazinczy 
F. : Pályám emlékezete, Kisfaludy S . : Válogatott regéi, Katona 
József: Bánk bán (5 — 5 pld), Gyulay Pál: Vörösmarty életrajza 
(4 pld.), Eötvös József br. : A falu jegyzője (2 pld.).

b) Ajándékozás utján. Magyar Helikon, Jókay—Bródy—Rákosi: 
Ezernyolcszáz negyvennyolc, Jókay : Anekdotakönyv, Leffler Sám uel: 
Római irodalomtörténet, Balogh P á l : Andrássy Gyula gróf, Keleti 
Gusztáv: Idősb Markó Károly (Markó János dr. ajándékai). Termé
szettudományi közlöny I—IV, kötet (Pósch Gyula ajándéka) és 
Greguss Gyula értekezései (Lisszauer Ödön ajándéka).

Az egész tanévi gyarapodás tehát 88 mü, 61 drb, illetőleg 
kötetben, 265 korona értékben. A könyvtár őre volt: Pásztor Mihály 
főgimn. tanár.
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fi főgimnázium! szertárak és könyvtárak állapota 1913. évi 

december hó 31-én.
Fo

ly
ó 

sz
ám Leltári csoport neve

Vétel Ajándék
Vételár v. 

! becsérték

darab v. kötet korona

1 Bútorzat . . . . 749 j 3 16598-—

2 Hivatalos könyvek . . 11 27 186 —

3 Tanári könyvtár . . 3377 1069 20855-52

4 Filológiai szertár . . . 425 54 1178-75

5 Földrajzi szertár . 109 20 1107 36

6 Természetrajzi szertár . 2797 2651 6822- -

7 Fizikai szertár . . . . 629 14 11024-40

8 Rajzszertár........................ 745 96 962 —

9 Tornaszertár . . . . 437 24 2039-65

10 Céllövészet felszerelése . — 263 T-------

11 É r e m t á r ........................ — 2155 634.70

összesen : 9279 6376 61408 38

Állomány 1912dec. 31-én 8923 6007 58655-80
1Szaporodás : jj 356 | 369 2752 58
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VIII.

Ifjúsági egyesületek.
Önképzőkör.

A főgimnázium ifjúságának „Petőfi önképzőköre“ a lefolyt tan
évben szeptember 14-én tartotta meg alakuló gyűlését, melyen 
Pásztor Mihály tanár-elnök megnyitó beszédében szép szavakkal 
vázolta a kör célját és fontosságát, és uj szorgalmas munkára sarkalta 
a tagokat.

A kör tagjainak száma 100 volt: 46 rendes és 54 rendkívüli 
tag. Rendes tagok voltak a Vili. és VII. osztály tanulói, rendkívüliek 
a VI és V. osztálybeliek.

A kör tisztviselőit a következőképen választotta m eg: Aczél 
Barna VIII. o. t. ifjúsági elnök, Demkó Jenő VIII. o. t. titkár, Niki 
Zoltán VIII. o. t. ellenőr, Dendely József VIII. o. t. pénztáros, Izsó 
Gyula VIII. o. t. főkönytáros, Rozlosnik Ármin VII. o, t. főjegyző, 
Poputh Tihamér VII. o. t. aljegyző, Krausz Károly VII. o. t. alpénztáros. 
— A bíráló bizottság tagjai lettek : Aczél elnökön és Demkó titkáron 
kivül a nyolcadik osztályból: Hrivnák József, Márk Viktor és Zachar 
Kálmán, a VII. osztályból: Keresztury Kálmán, Prékopa István és 
Róth Sándor.

A kör évi működéséről Demkó Jenő titkár a következő jelen
téssel számol be :

Tartott a kör 1 alakuló, 26 rendes, 1 rendkívüli ülést 3 disz- 
ülést és 1 záró ülést. Ezeken kivül tartott naponkint, még pedig hét
köznapokon V26-tól 7-ig, vasárnap pedig 5-től 7 óráig olvasó ülést, 
melyen a tagok rendelkezésére állott több sakktáblán kivül még a 
dominó, más társas játék és a kör szép könyvtára s a következő 
heti illetve napilapok: Pesti Hírlap, Az Újság, Uj Idők, Tolnai Világ
lapja, az Érdekes Újság, Kakas Márton, Borszem Jankó, Fliegende 
Blätter, Juventus, Rozsnyói Híradó s még számos tudományos szak- 
folyóirat és vidéki lap. A bíráló bizottság üléseinek száma 21 volt.
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A titkárhoz beérkezett 22 dolgozat. Ezek közül pályázat alkal
mával 4, hármat a kör megdicsért, egyet méltányolt. A beérkezett 
müvek közül a bíráló bizottság kettőt elvetett; felolvasásra nem 
került — idő hiányában — 5 mü és 5 bírálat összesen 10 dolgozat. 
A felolvasott müvek közül a kör dicsért 1, méltányolt 2, az ezen mü
vekre irt bírálatok közül dicséretben részesített 2, méltányolt 1 müvet. 
Beérkezett továbbá 22 felolvasás, melyek közül a bíráló bizottság 
visszautasított négyet ; a kör fel nem olvasott 6-ot, a többi 12 közül 
megdicsért 1-et, a többiért jegyzőkönyvi elismerést szavazott. — 
Pályázat és versenyszavalat alkalmával meghallgatott a kör 11 sza
valatot és más alkalmakkal azonkívül még 15 szavalatot, ez utóbbiak 
közül megdicsért 5, méltányolt 5, tudomásul vett 4, elvetett 1 szavalatot, 
tehát az összes szavalatok száma 26 volt. Meghallgatott a kör 
pálýázat alkalmával 1 ünnepi beszédet, 1 melodrámát, azonkívül 2 
szabad előadást, melyek közül az egyiket megjutalmazta, a másikat 
megdicsérte, meghallgatott azonkívül számos zeneszámot.

Az évi működés nevezetesebb mozzanatai a következők :
Október 6-án diszülés keretében ünnepelte meg az aradi 13 

vértanú emlékét az igazgató, a tanári kar és az egész ifjúság rész
vételével. A Himnusz eléneklése után Demeter Géza Vili. o. t. sza
valta el Jókai Mórnak „Az aradi vértanuk" c. költeményét. A kör 
ifjúsági elnöke Aczél Barna alkalmi felolvasásában a nap jelentőségét 
tárgyalta. Majd Wolf Miksa VII. o. t. Lampérth Gézától „A nemzetes 
ur“ c. költeményt szavalta el. A diszülés az igazgató beszédével s a 
Tavasz elmúlt c. dal eléneklésével ért véget.

December 14-én és 21-én úgyszintén január 18-án tartott 
rendes ülésén a kör versenyszavalatot tartott s meghallgatott 5 
szavalatot s 1 monológot. Izsó Gyula VIII. o. t. Czeizler Gyula VI. o. 
t. szavalatát és Egyed Miklós VIII. o. t. monológját 5—5 korona 
jutalomban részesítette.

Február 8-án és 21-én tartott rendes ülésén meghallgatta a 
kör a tudományos és novellisztikus pályázatra beérkezett 1 tudományos 
és 2 novellisztikus müvet s 8—8 korona jutalomban részesítette 
Luzsicza Tihamér tudományos és Márk Viktor novellisztikus pálya
művét.

Március 15-ikét a kör a főgimnázium énekkarának közreműkö
désével az intézet tornacsarnokában ünnepelte meg.

Az ünnepély díszes közönség jelenlétében tartalmas műsorral 
folyt le.
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Az ünnepi szónok Luzsicza Tihamér VIÍI. o. t. 16 korona 
jutalmat nyert. Egyed Miklós. Demeter Géza VIII. o. t. és Auerbach 
Ernő VI. o. t. szavalataikért 10—10 korona jutalmat kaptak.

Ünnepély után a kör ifjúsági elnöke, Aczél Barna VIII. o. t. 
beszéde és Szabó József IV. o. t. szavalata kíséretében megkoszorúzta 
Kossuth Lajos szobrát.

Április 21-én ülte meg az április 11 -érői elhalasztott diszülés 
keretében az igazgató, a tanári kar s az ifjúság jelenlétében az 1848-iki 
törvények szentesítését. A Himnusz eléneklése után Luzsicza Tihamér 
Vlll.o. t. tartott alkalmi felolvasást, majd Löblovits Imre Vili. o. t. 
szavalt. A Szózat eléneklésével a diszülés véget ért.

Május 17-én kedves és szívesen látott vendége volt a körnek 
Jurkovich Emil tankerületi főigazgató, akit az igazgató és köri elnök 
üdvözölt. A főigazgató a tapasztaltak felett megelégedésének adott 
kifejezést.

Május 25-iki rendes ülésén felolvastatta a kör a művelődés
történeti pályázatra beérkezett munkát és szerzőjét, Luzsicza Tihamér 
Vili. o. t. dicséretben részesítette.

A kör ez évi működésében dicséretes munkásságot fejtettek ki 
dolgozat készítésével : Aczél Barna, Löblovits Imre, Luzsicza Tihamér, 
Márk Viktor, Kostenszky György, Róth Sándor; bírálat készí
tésével : Róth Sándor VI!. o. t., szavalattal: Egyed Miklós, De
meter Géza, Izsó Gyula, Löblovits Imre Vili. o. t. és Wolf Miksa 
VII. o. t., szabad előadással: Hrivnák József (10 kor. jutalmat nyert) 
Luzsicza Tihamér Vili. o. t.

Zenekör.

Szeptember 26-án 15 taggal megalakult a zenekör, ifjúsági el
nökké Poputh Tihamér VII. oszt. tan., jegyzővé Prékopa István VII. 
oszt. tan., szertárossá Poputh Miklós VI. oszt. tan., pénztárossá 
Egyed Miklós VI. oszt. tan. választatott.

Hetenként kétszer gyűltek össze a zenekar tagjai, hogy Müller 
János karmester vezetése mellett begyakoroljanak egyes darabokat. 
A decemberi torna ünnepélyen két darabal, március 15-én quartettel 
s egy zenekari számmal és az évzáró ünnepélyen is néhány darabba!
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léptek fel a fiuk. Március 15. után Halmai Gyula énektanár vette át 
a zenekar vezetését, agilis' 'munkájának eredménye volt a május 
9-én megtartott ifjúsági hangverseny, mely szakemberek szerint is 
magasan kiemelkedett az ilynemű ifjúsági előadások közül. Műsora:

1 W. H. Myddleton : „The Phantom Brigade“ Előadja a zenekar.
2. Liszt: „Xll rapsódia.“ Zongorán előadja jPoputh Tihamér 

VII. oszt. tan.
3. Rieding : „Concertino.“ Op 5. Hegedűn játssza Niki Zoltán 

Vili. oszt. tanuló, zongorán kiséri Poputh Tihamér VII. oszt. tanuló.
4. a) Egressy Béni : „Beteg leány," b) Verdy, Traviata „Cigány

nők kardala.“ Énekli a vegyeskar.
5. E. Gillet : „Lóin du Ball.“ Előadja a kis zenekar.
6. Arany János : „Fiamnak.“ Szavalja Szabó József IV. oszt. tan.
7. Hubai : Hullámzó Balaton tetején.“ Hegedűn játssza Schmög- 

ner János IV. oszt. tanuló, zongorán kiséri Halmai Gyula
8. Népdalegyveleg. Vegyeskarra átírta Halmai Gyula. Énekli a 

vegyeskar.
9. Halmai Gyula : „Rózsaszirmok hullása,“ keringő. Előadja a 

zenekar.
A zenekör számadása az 1913. évről:

Bevétel . . . . .  489.38 K.
Kiadás .....................  444 72 „

1913. XII. 31-én. Pénzmaradvány 44.66 K.

Vagyonkimutatás :

1. Pénzmaradvány . . 44.66 K
2. Takarékban tőke . . 422.36
3. Hátrálék . . . . . . 55,— *

Összesen 522 02 K

Ebből teher : tandíj 52,— K

Tiszta vagyon 470 02 K
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Ifjúsági gyámintézet.

Az egyesület 1913. szeptember 26-án alakult meg. Ifjúsági el
nökké Niki Zoltán Vili. oszt. tanuló, főpénztárossá Rozlosnik Ármin 
VII. oszt. tanuló választatott. Osztálypénztárosok lettek : Egyed Miklós 
Vili. oszt. tanuló, Krausz Károly VII. oszt. tanuló, Néhrer Gyula VI. 
oszt. tanuló, Zachar Samu V. oszt. tan., Dendely Károly IV. oszt. tan., 
Gratza Pál III. oszt. tanuló, Kostenszky László VII. oszt. tanuló, 
Prékopa István VII. oszt. tanuló.

Az egyesület célja minden iskolai gyűjtést összpontosítani s igy 
segélyezni a jótékony intézményeket s szegényebb tanulókat. Ez évi 
számadása a következő :

Bevétel: hátrálékból befolyt 11-01 K
kamat 38-94 „
tőkéből 73-68 .
gyűjtésből 162-04 „

Összesen 285 67 .
Kiadás : tőkésített kamat 38-94 .

árvízkárosultaknak 20'— .
Szegény tanuló tápdija 4 3 - -  .
Orsz. középisk. tanáregyesület 8-— „
E. E. E. gyámintézetnek 40-51 .
kerületi 20-— .

„ árvaháznak 50-— .
Konviktusnak •16

Segítő egyesületnek 15-— .
Paloncai ev. egyháznak 5‘— .
Eperjesi ev. theol. Otthonnak 5 - -  .
Portóköltség 22 ,

Összesen
Tőke a tanév végén

285-67 . 
799.05 K

A segélyek kiosztását az 1914. junius 6-án tartott évzáró gyű
lés eszközölte.
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Evangélikus egyesület.

Szeptember 26-án tartott alakuló gyűlésünkön a tisztikar kö
vetkezően alakult meg : ifjúsági elnök Demko Jenő VIII. oszt. tanuló, 
alelnök Egyed Miklós VIII. oszt. tanuló, pénztáros Válint János VIII. 
oszt. tanuló, főjegyző Szovka Kornél VII. oszt. tanuló, aljegyző Cser- 
venák Gyula IV. oszt. tanuló.

Az egyesület célja az, hogy az ifjúság megerősödjék hitben, 
egyházias szellemben. E célt szolgálták Luther diadal énekével kez
dett gyűlések, melyeken felolvasások, szavalatok váltották fel egymást. 
Az egyesület felnőttebb tagjai vallástanáruk vezetése mellett belmis- 
siói estélyeket tartottak a közeli leányegyházakban, igy Csúcsomban, 
Jólészen, Sajóházán, Rudnán, hol ének s a gyülekezet lelkésze által 
mondott ima után egy tanuló szavalt, utána a vallástanár beszélge
tést folytatott a mindig tömegesen megjelent hittestvérekkel, majd 
ismét egy fiú által előadott szavalat után a lelkész imájával s közös 
énekkel véget ért az estély.

Október 31-én megünnepelte az egyesület a reformáció évfor
dulóját ; a sikerült estélynek programmja ez volt:

1. A régi vár. Engisch György vezetése mellett előadja az ifjú
sági vegyeskar.

2. Megnyitó.
3. Osváth Kálmán : A reformok szelleméhez. Szavalja Válint 

János Vili. oszt. tanuló.
4. Ének szóló. Halmai Gyula ur.
5. A pályadij nyertes dolgozat felolvasása (Egyed Miklós Vili. 

oszt. tanuló)
6. Beethoven: Szent oltárod zsámolyán. Énekli a főgimnázium 

ifjúságának vegyeskara Engisch György vezetése mellett.
7. Kecskeméthy István : Jairus leánya Szavalja Domaniczky Irén 

kisasszony.
8. Kéler Béla : Ábránd a Rákóczi induló felett. Erbahr zongorán 

előadják Egyed Aladár ur és Engisch György ur.
Az estély jövedelmét 53 korona 50 fillért beküldtük a reformáció 

négyszázados évfordulójának az alapjára.



Tornakor.

Szeptember hóban megalakult ismét az ifjúsági tornakor s alakuló 
gyűlésén megválasztotta tisztviselőit. Alelnök lett Demkó Jenő Vili. 
o. tanuló, jegyző: Szentmiklóssy Bertalan, pénztáros: Bánesz János 
VII. o. tanulók, ellenőrök: Zachar Kálmán Vili. o. tanuló, Keresztury 
Kálmán VII. o. tanuló. Gyakorló óráit szerdán délután 3—4 ig és 
csütörtökön délután 2 —3-ig tartotta. A tagok kedvvel és szorgalmasan 
jártak: az órákra s csoportokra osztva űzték a testgyakorlás összes 
nemeit. A körnek 86 tagja volt, a III—Vili. osztály tanulói közül.

December 21-én megünnepelte disztornázás keretében 25 éves 
fenállását, (e 25 évből kettőt alapszabály nélkül töltött el) szép kö
zönség előtt a következő sorrenddel :

1. Igazgató megnyitó beszéde. 2. Felvonulás a főgimn. zenekar 
által előadott indulóra. 3. V—VIII. osztály botgyakorlatai s utána gúlái. 
4. A tornakor 25 éves történetét megírta és felolvasta Demkó Jenő 
Vili. o. tanuló köri alelnök. 5. Az áll. elemi iskola csapatának tőrés 
tréfás gyakorlatai 6. A III—IV osztály gúlái. 7. Súlyemelés verseny, 
győztes Király Zoltán VIII. o. tanuló, 2-ik Bánesz János VII. o. tanuló, 
3-ik Aczél Barna Vili. o. tanuló, kik érmet nyertek. 8. Csapattornázás 
magas korláton. 9. III—Vili osztály által bemutatott gúlák. 10. Ill—IV 
osztály szabadgyakorlatai. Az igen szépen sikerült disztornázáson ott 
láttuk nagy számban a kör régi tagjait, akik örömmel tapasztalták, hogy 
az általuk elvetett magból mily terebélyes, erős fa fejlődött.

Csendben folytatta tovább működését a kör s hogy nem eredmény 
nélkül, az beigazolódoit a rendes óra keretében április 29-én tartott 
sulydobó házi handicap versenyén, amikor 6 induló közül 1-ső lett 
Krausz Károly VII. o. tanuló 9-45-1-1 70=11-15 m., 2-ik Keresztury 
Kálmán scratsch 10-98 m., 3-ik Aczél Barna VIII, o. t. 8'90-|-l .96=10-86 
m., 4-ik Brehovenszky Lajos VII. o. tanuló 9-01 +  1-80 ^10-81 m.,
5-ik Király Zoltán Vili. o. tanuló, 6-ik Válint János Vili. o. tanuló. 
Az ötös csapat előnynélküli átlag eredménye 9 66 m., ami igen szép 
eredménynek mondható, (a pozsonyi nemzetközi versenyen az átlag 
9-49 m. volt.)

Május 29-én és a következő napokban a kör 13 tagja a torna
tanár vezetésével Lőcsére és Késmárkra rándult, hogy az ottani intéze
tekkel football, illetve füles-labda játékban mérje össze erejét Ennek 
lefolyásáról a következőkben számolunk be :

Pénteken, május 29-én a kora reggeli órákban indultunk el a 
lőcsei és késmárki utunkra Gyalog mentünk Uhornán át, a tavat



körül csolnakázva, Szomolnokhutára. Csatlakozott hozzánk Hevessy 
László helybeli gyógyszerész is.

Szomolnokhutáról a bányavasuton folytattuk utunkat Margitfalvára 
a legjobb hangulatban, vége-hossza nem volt a dalolásnak. Margit 
falván egy órai várakozási időnket sem töltöttük el tétlenül. A fiuk 
csakhamar egy remek footballozásra alkalmas teret fedeztek fel s 
propaganda jellegű suttolást mutattak be a Ksod. tiszt és altisztjeinek, 
valamint az utazó közönségnek.

Hamarosan eltelt a várakozási idő, felszálltunk a vonatra, hogy 
folytassuk utunkat tovább Iglón át Lőcsére, hová este érkeztünk meg. 
Az állomáson ott várt már ránk Járó István kir. kath. fógimn torna
tanár és hatalmas diákserege, kiknek üdvözlésére kiáltották el fiaink 
az első „Hej, haj, huj, hajrá“- t ! Szállásunkra a  városi szállóba vo
nultunk, hol olcsó és kényelmes lakást kaptunk, majd felkerestük 
kedves vendédlátónkat, a kir. kath. főgimnáziumot s hosszú gyalog
lás és utazás után első meleg étellel várta fiainkat — nemkülönben 
bennünket is — Rózsa Kálmán főgimn. tanár, az ifjúsági étkező fel
ügyelője, az ott étkező fiatal tanárokkal együtt.

Másnap reggel megnéztük a játékteret, mely igen szép fek
vésű nagy terület. Majd a városban megtekintettük „Lőcsei fehér- 
asszony“-t, a róm. kath. templomot, a városházát s a remekbe épült 
főgimnáziumot, melynek csillagvizsgáló tornyából csodáltuk Lőcse 
városát. Ebéd utáni pihenés után fél 5 órakor a játszótérre mentünk, 
hol már várt ránk ellenfelünk, a vendéglátó főgimnáziumnak a főreál
iskolából kiegészített csapata, Kalmár Elek igazgató, a tanárok és 
szép számú közönség.

Pont öt órakor szólalt meg a játék kezdetét jelző bírói sip. 
Nehezen kap lábra mindkét csapat s az első 10—15 percben tartóz
kodóan játszanak, mintegy figyelve egymás játékát, de belemelegedve 
mind erősebb és erősebbé válik az iram, melyet csapatunk diktál, 
hogy a 17-ik percben egy remek berohanást az első gool koronázza, 
melyet szép kidolgozás után Demkó Jenő ág. hitv. ev. főgimn. tanuló 
helyezett el a lőcseiek kapujába E perctől kezdve a játék állandóan 
ellenfelünk területén folyik, ritkán kerül a mi kapunk tájékára, úgy 
annyira, hogy kapusunknak dolga nem akad. Az első félidő elteltével 
a két csapat közti arány 1 : 0 és 5 korner a mi javunkra.

A második félidőben már változatosabb a játék képe, mindkét 
fél vehemensebb támadásokat vezet, sőt egy 11-es büntető rúgást 
is kapunk, melyet a lőcseiek nem tudnak goollá értékesíteni, mind
azonáltal sikerült a lőcseieknek az előnyt egy jól kidolgozott goollal
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kiegyenlítem'. Ezt látva fiaink ismét teljes hévvel támadásba fognak 
s folytonosan ostromolják a kaput, azonban minden igyekezetük meg
törik az ellenfél kapusának ügyességén, ki két biztosnak vélt lövést 
remekül kivéd, majd Demkó lövése a kapu mellett arasztnyira süvit 
el. Demeteré a kapufáról pattan vissza s végre a 90-ik perc végén 
a mérkőzés eldöntetlen 1 :1  gool arányban. Korner arány 7 : 2  a 
mi javunkra.

Az egész játék fair, legkisebb erőszakosságnak nyoma sincs 
egyik oldalon sem.

Kiváló volt a csatársor, a fedezet különösen az első félidőben 
és Koncz hátvéd, aki minden támadást könnyen leszerelt.

Háromszoros hipp, hipp, hurrá és a hej, haj, huj, hajrá-val 
véget ért a játék.

A közönség élénk figyelemmel s lelkes buzdítással kisérte a já
ték menetét s a végén megéljenezte a csapatokat.

Hálátlanságot követnék el, ha ez utón is meg nem köszönném 
azt a páratlan vendégszeretetet, melyben a lőcseieknél részünk volt 
egész ott időzésünk alatt.

Másnap 31-én folytatva utunkat Késmárk felé áhítattal lestük, 
mikor tárul szemeink elé a Magas Tátra fenséges panorámája, de a 
borongós idő nem engedte, hogy azt kiélvezhessük. Sávniknál már 
láttuk, de sajnos, csak az alsó sávját s egy pár kiemelkedő csúcs 
leghegyét. Poprád-Felkán sem láttunk sokkal többet s mennél inkább 
közeledtünk Késmárkhoz, mind jobban beburkolta magát felhőkbe. 
Megérkezvén utunk végpontjához, kint vártak az állomáson Szokol 
Károly, Banczik Samu dr. és Gál Pál főgimn , valamint Füleki Béla 
felső kereskedelmi iskolai tanárok és igen sok diák.

Az állomástól szállásunkra, a lýceum régi épületében elhelyezett 
diák szállóba mentünk, hol lerakva hátizsákjainkat, a várost s neve
zetességeit mentünk megtekinteni.

Megnéztük szabadsághősünk, Thököly Imre szülőhelyét, családi 
várát, kápolnáját; majd az ev. uj templomban elhelyezett mauzóleum
ban hamvait is.

Megnéztük még az ev. fatemplomot, megcsodáltuk annak remek 
faragványait, valamint a ma már ritkaság számba menő tiszafából 
készült rendkívül nehéz lócát, mely a sekrestyében van elhelyezve ; 
a gimnázium uj épületét. Majd fél 3 órakor kimentünk a játéktérre, 
hogy ott a késmárki — mint később kiderült — válogatott csapattal 
mérjük össze erőnket footballban. A tér maga közel a város mellett 
van a Leibic patak völgyében, keskeny, hasonló a mienkhez. A mér



kőzést 3 órakor kezdtük meg, csapatunk előző napi fellálitásán vál
toztatnunk kellett s igy két tartalékkal állottunk fel.

Megindult a játék a bírói füttyre erős iramban, de itt már nyoma 
sem volt a fair játéknak, a késmárki válogatottak nem a labdára, 
hanem a játszókra mentek. A labdának kézzel való érintése álland i, 
(az első félidőben 20-ig olvastam), ami bizony a mieinket lehangolta, 
de még igy is csak 1 goolt érnek el ellenfeleink az első 30 perces 
félidőben. A második félidőben ha lehet, még durvábbá fajul a játék. 
A labda kézzel való lestoppolása állandóan folyik. A második goolt 
11-es büntető rúgásból érik el s igy a játék végén az arány 2 : 0 a  
késmárki válogatott csapat javára.

Emberfeletti munkát végzett Demkó a fedezetben s a hátvédben 
Keresztury és Koncz A csatársornak nem sok dolga volt, de annál 
veszélyesebb, mert valahányszor a labdát megkeritették s azzal le
rohantak, az ellenfél máskép boldogulni nem bírván, egyszerűen el
lökte a labdától. El kell ismernünk azonban, hogy kapusuk kitünően 
működik, egy pár éles lövést bravúrosan fogott ki, nagy része van 
benne, hogy ezen lerohanásokat goollá nem tudták a mieink érté
kesíteni.

A football mérkőzés után 10 perc pihenő volt s ennek leteltével 
a lýceum 8-as csapatával füles mérkőzés volt. Azonban ez is válo
gatott csapat volt, azaz nem is annyira válogatott, mint inkább a 
a kereskedelmi iskolából beállított játékos játszotta végig a játékot 
a lyceisták bele szólása nélkül, az igaz, hogy remek dobásaiban 
gyönyörködtünk mindnyájan. Széllel játszva az egész pályát átrepülő 
dobásai voltak, talán ez volt az oka annak, hogy a lýceum csapatába 
mint lyceistát állították be.

E mérkőzések után haza menve megvacsoráztunk s elmentünk 
a moziba — hol Gál kollegánk közbenjárására fél helyáraknál olcsóbb 
kedvezményt kaptunk — s Szigligeti Csikós cimü darabját láttuk 
igazán szép tiszta képekben. Mozi után elbúcsúzva vendéglátóinktól 
szállásunkra tértünk, hogy a hajnali vonattal haza felé vegyük utun
kat Káposztafalváig vonaton s onnan gyalog Dobsinára. E 34 km-es 
utat dalolva a legjobb kondícióban tettük meg, amit misem bizonyít 
jobban, mint hogy csapatunk tagjai már kedden délután az elemi 
iskola majálisán vígan ropták a csárdást.

Befejezve beszámolómat csapatommal együtt érezve három
szoros „hej, haj, huj, hajrá“-t kiáltok a lőcsei kir. kath., a késmárki 
ev. lýceum és a felső kereskedelmi iskola igazgatói, tanárai és tanulóira. 
A viszontlátásig nálunk !! (Miklóssy János.)

60



A torna vizsgán is igen szép eredménnyel szerepeitek a kör tagjai.
Záró gyűlését junius hó 4-én tartotta a kör.
Ide iktatjuk körünk 25-éves történetének vázlatát.
A kört az 1888/9-ik évben Váry László tornatanár alapította, 

s rövidebb megszakítással egészen nyugalomba vonulásáig oly párat
lan szakértelemmel vezette, hogy a később alakult idegen körök 
számos esetben keresték fel leveleikkel, amelyekben alapszabályokat és 
a kör működésére vonatkozó útbaigazításokat kértek.

Az első évben természetesen meg kellett birkozniok a kezdet 
nehézségeivel; a kör alapszabályai még nem voltak kidolgozva, de 
a kör mégis oly eredményesen működött, hogy az intézet vezetősége 
a következő évben a régi játszó kerthez megveszi az Aranyhalmi 
kertet, amelyet átenged a körnek oly célzattal, hogy az ott gyakorló 
órákat tartson. Az 1890-ik évre elkészültek az alapszabályok. 1891- 
ből maradt reánk az első érdemleges feljegyzés mely szerint, a kör 
tagjai a következő tanulók voltak : Kiszely Aladár, Maurer Oszkár, 
Hágen Alfréd, Kuna Aladár, Gártler Nándor, Dorazil Emil, Pongó 
Lajos, Raab László, Hevessy László, Altstock Ármin, Pazár Miklós, 
Klein (Kádár) Rezső, Pósch Aladár, Niki Mihály, Hajcsi Barna, Ujágh 
Zoltán, Csekeő Béla, Lipcsey Ferencz, Schwirián József, Gundelfin- 
gen Elemér, Marton Andor, Králik Frigyes, Sziklay Géza, Bölcsházy 
Béla, Schablik Károly, Somogyi Barna, Prunyi Ottó, Seyfried Károly, 
Lax Ödön. A kör tisztviselőivé, alelnökké Kiszely Aladárt, pénztá
rossá Maurer Oszkárt, jegyzővé Hevessy Lászlót választotta.

Ugyancsak 1891-ben vett részt az első orsz. tornaversenyen, 
amelyen Kerekes Zsigmond Vili., oszt. tanuló Budapest székesfő
város tiszteletdiját eyy gyönyörű Íróasztali készletet nyerte, mig Lázár 
Jenő Vili. oszt. tanuló ezüstérmet, az intézet elismerő oklevelet nyert; 
Váry László tanár pedig személyére kiállított elismerő oklevelet kapott. 
Ugyanezen év április 17-én nagy ünnepségek színhelye a gimnázium, 
e napon tették le a mai tornacsarnok alapkövét, mely csarnokot 
néhai Andrássy Dénes grófnak e vidék felejthetetlen jóltevőjének 
nagylelkű hozzájárulásával már 1893 ban átadhattak a nagy és nemes 
cél szolgálatának. Addig a kör hivatalos óráit abban a teremben tar
totta, amelynek egyrészéből a mai nyolcadik osztály termét létesítették. 
A kör 1892/93-ban megteszi az első alapítványát, t. i. a befolyt 63 
frtnyi tagsági díjból fenmaradt 25-frt-ot tornaköri versenyalappá tőké
sítette. Ugyanebben az évben a kör Kerekes Zoltán ifjúsági elnök 
vezetésével részt vesz a i évvégi tornavizsgálaton. Az 1893/94-ik év
ben Váry tanár részben betegsége miatt nem vállalta a kör vezetését,



részben azért, mert a tornakor a fegyver fogásokat vezette be, s ka
tonaviselt tanár vezetése vált szükségessé ; ez utóbbi ok forgott fenn 
1895/96 évben is, amikor Váry tanár ur másodízben válik meg a 
kör elnökségétől. Első Ízben 1893/94-ben Schuber Mátyás tanár ur 
tölti be az elnöki tisztet; az ő elnöklete alatt költözködik be a kör 
az újonnan épült tornacsarnokba, ahol gyakorló óráit Stephani Nán
dor, majd Kossmann György alelnökök vezetése mellett tartja. 
1894/95-ben Váry tanár, 1895/96-ban Baltazár Gábor tanár vezetésé
vel alakul meg a kör, előbbi évben Búzás Iván, majd Kármán Ernő 
ifjúsági elnök vezetése alatt. A kör igen komoly munkának volt szín
helye, a csarnokban nyüzsgő tornászélet uralkodott, a tagok erősen 
készültek az 1896-iki millenniumi országos tornaversenyre úgy, hogy 
a kiküldött tanulók nagy részét a kör tagjai képezték.

Visszatérve az 1896/97. évben újra Váry László tanár áll a kör 
élére, ahol nyugalomba vonulásáig 1911/12-ig meg is maradt. Az or
szágos tornaverseny mintájára tornaünnepélyt, majd pedig házi versenyt 
rendezett, amelyen a kör tagjai intézetközti viszonylatban is elsőrendű 
eredményt értek el ; amennyiben rúdugrásban 2-90 cm sulydobás- 
ban jobb kézzel 9.20 m balkézzel 8 10 m volt az elért legjobb 
eredmény.

A jól sikerült ünnepély és verseny hatása alatt Gál János egy
házfelügyelő 10 frtnyi kegyes adományával volt szives a kör alaptő
kéjét gyarapítani. A millennáris tornaverseny más tekintetben is fejlesztő 
hatással volt a kör működésére, úgy hogy 1897/98-ban a tagok 
száma az átlagos 30—35-ről 84-re szökött fel. 1899/900-ban átala
kult a tornakor játszókörré, s mint ilyen Braun Lajos ifjúsági alelnök 
vezetése mellett erősen készült az 1901-iki orsz. tornaversenyre, de 
azon a kör ismeretlen okból nem vett részt. Az 1907. év események
ben dusabb esztendő. Ekkor vesz részt körünk az eperjesi kerületi 
tornaversenyen, amelyen a kör tagjai közül Szentimrey Dániel suly- 
dobásban 10’46 m. eredményével, alig maradva el az elsőtől 11 cm- 
nyire, második dijat, Horváth József magasugrásban az első dijat, 
ezüst érmet, a gátfutásban második dijat, bronz érmet nyert. 1908-ban 
a kör az ifjúsági zászlóra 50 kor-t és 50 korona értékben egy, „a 
haza minden előtt“ feliratú díszes aranyhímzésű nemzeti szinü sza
lagot ajándékozott. Az 1910-ik év az eddigi egy hanguaknak tetsző, 
de mozgalmas években forduló pontot képez. Erős fejlődésnek jelei 
mutatkoznak, a kör működésébe uj élet pezsdül, a tagok egy újabb 
és nagyobb alapítvánnyal munkálják a nemes cél felé való haladás 
útját. 250 koronát tőkésítenek, amelynek kamataival a mindenkori
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legjobb köri tornász lesz jutalmazandó. Ezen erős fejlődésnek fényes 
taimjelét adta a kör akkor, amikor a tornaünnepélyen több verseny
szám keretében részt vett. A következő évben Horváth Olivért tisz ■ 
telte meg a kör az ifjúsági elnökséggel, aki Bodolay Jenőt érdemesíti 
a legjobb tornásznak szánt 10 korona jutalomra. Következő évben a 
kör Bodolay Jenőt választja alelnökül és újra neki Ítéli oda a 10 
korona jutalmat.

Az 1912/13 évvel egy uj kor vette kezdetét. Váry László nyu
galomba vonult, megvált állásától, s igy a kör vezetésétől is, amelyet 
mindvégig a legnagyobb igyekezettel, lelkiismeretességgel és szaktu
dással vezetett egy negyedszázadon keresztül s átengedte helyét egy 
fiatalabb tetterős szakembernek, Miklóssy János tornatanárnak, akinek 
céltudatos vezetése alatt a kör Piukovich József alelnökkel az élén, 
kezdi meg eddigi szerepléseinek legfényesebb és eseményekben leg 
gazdagabb évét. Jan. 25-én nagy erkölcsi és anyagi sikerrel járt tánc- 
mulatsággal egybekötött igen jól sikerült tornaünnepélyt rendezett, 
amelynek 250 kor.-nyi tiszta jövedelméből a kör kirándulási alapot 
létesített. Május 25-én betetőzte eddigi sikereit, amikor a rimaszom
bati egyesült protestáns és a helybeli kath. főgimnázium részvételé
vel intézetünk által rendezett tornaversenyen, amely Gömörmegyében 
az első ily verseny volt, a kör tagjai vitték a gimnázium szinejt győ
zelemre, amikor óriási fölénnyel megnyerték a szertornázás egyéni és 
csapatversenyét, amikor a staféta futásban is erős ellenfeleikkel szem
ben a kör tagjai szakították át elsőnek a célszalagöt, amikor a négy
száz méteres síkfutás első három helyezettje a kör tagja volt, s 
amikor a többi versenyszámokban is legnagyobb részt a tornakor 
tagjai arattak fölényes győzelmet.

S hogy az év a teljes siker jegyében záródjék le, rendezték az 
eddig elhanyagolt hósportot is, amennyiben az intézet vezetősége a 
tornakor nevében egy szánkópályát bérelt ki s a pálya megjavításával 
gondoskodott arról, hogy úgy a közönségnek mint az ifjúságnak tág 
teret nyújtson az egészséges téli sport kultiválására.

Ehelyütt kell megemlékeznünk arról, hogy intézetünkben is 
meghonosították az ifjúság katonai kiképzését; 1913 év október hó 
11-től heti 2 órában nyer a felső osztálynak majdnem minden tagja 
az illetékes katonai közegektől kellő kiképzést A felügyeletet Orincsay 
Lajos m kir. honvéd főhadnagy, majd Rozsnyay Kálmán m. kir. 
honvéd hadnagy és Miklóssy János tanár gyakorolták.
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Ifjúsági katonai céllövő tanfolyam.

A folyó iskolai évben bevezettük a katonai céllövés gyakorlását 
intézetünkben. Október hó 11-én 65 felső osztályú tanulóval kezdtük 
meg a szombati gyakorló órákat Orincsay Lajos jolsvai honvéd fő
hadnagy, majd Rozsnyay Kálmán honvéd hadnagy vezetése mellett. 
Az intézet részéről kiküldött felügyelő tanár Miklóssy János volt.

A szükséges felszereléssel, fegyverekkel stb. a nagyméltóságu 
m. kir. honvédelmi miniszter ur látta el iskolánkat.

Megismertettük ifjúságunkkal a fegyver összes .alkotó részeit, 
annak kezelését; a lövedéket s annak röppályáját, a fegyverfogást 
s végül a tél folyamán a tornateremben szoba tölténnyel gyakoroltuk 
a célzást.

Nagy ambícióval jártak a tanfolyam tagjai a szombati órákra 
(3-tól fél 6-ig) s szép eredményt értek el a szoba lövésben is. Az 
éles lövés gyakorlására két Ízben rándultunk át Jolsvára, a honvéd 
zászlóalj kies fekvésű lövöldéjébe, ahol az előirt távolságokra szép 
eredménnyel lőttek fiaink, úgy hogy ennek alapján 22-en nyertek 
jogot a dijlövésben való részvételre.

A tanfolyam befejezéséül május hó 24-én tartottuk meg a hely
beli róm. kath. premontrei rendi főgimn. és a nagyrőcei felsőkeres
kedelmi iskola lövőivel közösen a dijlövést. A győztesek kitüntetésére 
a jolsvai honvéd tisztikar, a siketnémák intézete, a kaszinó és a 
város 1 — 1 tiszteletdijat ajánlottak fel, továbbá intézetünk legjobbjai 
kitüntetésére szép tiszteletdijat adott dr. Hajcsi Sándor főgimnáziumunk 
felügyelője, ugyancsak ő gyűjtött ismerősei körében másik tisztelet- 
dijra s a harmadik tisztelet-dijunkat városunk céllövést gyakorló fel
nőtt fiatalsága ajánlotta fel.

Gyönyörű időre viradtunk 24-én s szakaszban katonásan vonul
tunk le az állomásra, ahol már várt ránk főgimnáziumunk felügye
lője Dr. Hajcsi Sándor, a ki velünk jött gyönyörködni az ifjúság eme 
nemes vetélkedésében, velünk jött Adamis Gusztáv főgimn. igazgató 
és Valent István főgimn. tanár. Megérkezve Jolsvára ott várt az állo
máson Rozsnyay Kálmán oktató tisztünk, Dobpergés és trombitaszó 
mellett vonultunk ki a lövöldébe, ahol megállapodva a dijak elosztá
sára nézve, hamarosan kezdetét vette a verseny. A nagyrőceiek csak 
délután érkeztek meg s akkor folytatták az általunk már befejezett 
versenyt, azt befejezve, a rendező bizottság megállapította az ered
ményt, ennek alapján első lett Szikora Jenő rőcei kereskedelmi tanuló 
110 egységgel, 2-ik Szentmiklóssy Bertalan ág. h. ev főgimn. tanuló
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105 egységgel, 3-ik Aubermann Antal rocei 100 egységgel, 4-ik 
Róth Béla ág. h. ev. főgimn. tanuló 90 egységgel, 5-ik Kollát Andor 
rocei 85 egységgel, 6 ik Dendely József ág. h. ev. főgimn. tanuló 
85 egységgel és 7-ik Márkus Ernő ág. h. ev. főgimn tanuló. Végső 
eredményként a rendelkezésünkre álló dijakból a rőcei felső keres
kedelmi iskola nyert 3 tiszteletdijat, 2 ezüst és 7 bronz érmet, a 
rozsnyói rom. kath. főgimn. 2 tiszteletdijat 1 ezüst és 5 bronz érmet 
és intézetünk ifjúsága 5 tiszteletdijat, 2 ezüst és 8 bronz érmet nyert. 
A dijakat nagy közönség és az egész tisztikar jelenlétében buzdító 
szavak kíséretében osztotta ki Dingha Sándor őrnagy zászlóalj parancs
nok ur. Majd intézetünk igazgatója meleg szavakban adott kifejezést 
köszönetünknek úgy a zászlóalj parancsnok, de különösen Rozsnyay 
Kálmán hadnagy, oktató tiszt urnák fáradságot nem ismerő buzgó- 
ságáért, mellyel ifjaink kiképzését vezette és irányította.

Ezután lejöttünk az állomásra, hogy sziveinkben e nap kedves 
emlékével térjünk haza.
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Élelmezés.

Főgimnáziumunknál a tanuló-Ifjuság olcsó élelmezés céljából a 
konviktusba iratkozhatott. A lefolyt iskolai évben összesen 71 tanuló 
vett részt a közétkézésben 140 korona évi dij fizetése mellett, ezen
kívül fizetett minden tanuló 2—2 koronát evőeszközökre és felsze- 
lésekre. A teljes dijat azonban csak 53 tanuló fizette, 6 tanuló 20—20 
korona, 4 tanuló 30—30 korona, 1 tanuló 35 korona, 6 tanuló 70—70 
korona, 1 tanuló 140 korona elengedésben részesült. Az elengedések 
összege 835 korona.

A dijak félévenként előre fizetendők, szegényebb sorsú tanulók 
azonban kisebb részletekben is teljesíthetik a fizetést, de lehetőleg 
előlegesen. A beiratkozás egy félévre köteiező, a második félévben a 
kilépés legalább egy fél hónappal előre bejelentendő. Aki a dijakat 
legkésőbb az esedékességet követő hónap 5-éig ki nem fizeti, ellátást 
nem kaphat, a hátralékot azonban minden körülmények között kö
teles kifizetni.

Tápintézetünk téli étrendje a következő:

E b é d Vacsora

Vas. Húsleves, hús mártással, töltött káp. Sült körítve
Hétfő Rizsleves, babfőz. vagdalt szelettel Túrós tészta
Kedd Húsleves, hús, sárgakása tepert. Rántott szelet
Szerda Burgonyaleves, székelygulyás Borsó főzelék
Csüt. Húsleves, hús, lencsefőzelék Tejes rizs
Péntek Bableves, mákos v. lekváros metélt Gulyás
Szomb. Húsleves, hús, burgonyafőzelék Lencse főzelék
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A tél folyamán kétszer sertést öltünk s igy hurka, kolbász, sajt 
és kocsonya változatos felszolgáltatása által az étlapot fokozottabban 
javítottuk.

Ősszel és tavasszal a sárgakását és a téli főzelékeket az idény
nek megfelelően tökkáposzta, zöldbab, kelkáposzta, sóska, spenót és 
salátafőzelék váltja fel. Az ebéd és vacsora mellé minden tanuló kap 
25 kgr. kenyeret. A főzeléken rendesen tepertő feltét van. Sátoros 
ünnepek alkalmával kissé változatosabbá tesszük az étrendet kár
pótlásul azért, hogy az ittmaradt tanulók otthonukat nélkülözni kény
telenek.

A konviktus épületében az ételek feltálalása fejében három 
tanuló ingyen lakást, világítást, fűtést és 70—70 korona elengedést 
élvezett. Úgy ezen, mint mindennemű más kedvezményért (széniori, 
húsvágói állás), a dijak elengedéséért folyamodni kell ; a főgimnázium 
iskotatanácsához címzett kérvényeket a tandijkérvényekkel egyidőben 
az igazgatónál kell beadni.

A szupplikációból és adományokból a múlt polgári évben (1913) 
2490 K 81 fillér folyt be. A szupplikáció megváltása címén a nagy
laki egyház 2 K-t, a kőszegi tákarékpénztár 4 K-t, a mosonyi egy
házmegye 14 K-t, a pozsonyi 27 K 92 fillért küldött, a gömöri 
takarékpénztár 1913-ban 20 K, az ifjúsági gyámintézet 40 K adományt 
juttatott a konviktusnak. A tanév folyamán Dr Hajcsi Sándor főgimn. 
felügyelő, Varga István és Langhoffer János beneficiumaikkal gyako
roltak nemes jótékonyságot.

Mindezekért a nemes adományokért úgy az egyes egyházme
gyéknek, egyházaknak és intézeteknek, mint a nemeslelkü egyház
tagoknak és pártfogóknak e helyütt is hálás köszönetét mondunk és 
kérjük őket, hogy támogatásukat ezen igazán humánus intézménytől 
ne vonják meg a jövőben sem.

Az élelmi szerek árában beállott rohamos emelkedés miatt min
den egyes tanulóra átlag 30, összesen tehát kb. 2100 koronát kellett 
ráfizetnünk. A konviktus vagyona az 1913 év végén kitett 68800 K 
64 fillért. A Kossuth Lajos-utca 199. sz. alatti házat és telket az 
1914. év elején 11000 K-ért eladtuk.

A jövő tanévben fizetendő tápintézeti dijat illetőleg utalunk az 
értesítő végén közölt Figyelmeztetés-re.

A tápintézet gondnoka : Dr Freitag János.
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x .

Segítő egyesület.

Az egyesület célja a szegénysorsu, jó magaviseletü tanulók 
anyagi támogatása. A támogatás részint pénzbelileg : tandijak kifize
tése és egyéb segélyek adása, részint tankönyvek kölcsönzésével 
történik. A mint az alábbiakból kitűnik, az egyesület ilyen címeken 
az elmúlt évben is elég nagy összeggel segélyezte az arra érdemes 
tanulókat. Az egyesület pénztárának számadása az ]913 év december 
31-én a következő volt:

1. Pénzmaradvány . . . . . . . 0 53 K
2. Kamatokból . . . . . . . .  778 28 K
3. Visszafizetett tőkékből . . . . . .  ÍOO'OO K
4 Kivéve a takarékból . . . . . .  542 00 K
5. Adományokból . . . . . . . 15 46 K

Össszesen 1436 27 K

II. Kiadás.

1. Tandijak fedezésére . 352-00 K
2. Egyéb segélyekre 43-30 K
3. Tankönyvekre 97-81 K
4. Jelzálog kölcsönre . 100-00 K
5. Takarékba elhelezve . 839-61 K
6. Egyenleg, mint pénzmaradvány 3-55 K

Összesen 1436-27 K
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III. Vagyonállá$.

1. Készpénzmaradvány . . . . . 3 55 K
2. Jelzálog kölcsönökben . . . . . 12600.00 K
3. A 985 sz. gömöri takarékpénztári könyvben 492-27 K
4. A 20996 sz. rozsnyói 430-30 K

Összesen 1352612 K
Az 1912 évi december 3l-én volt . . . 13225-49 K

Szaporodás 300-63 K

A kölcsön könyvtár értéke . . . . . 40000 K

Az egyesület az elmúlt évben a következő tanulók tandijának fedezé
séhez járult hozzá : Danhauser Zoltán, Gál Sándor, Klinczkó Gyula, 
Maczkó János, Német Lajos, Novelli Antal, Pollner András, Szoko- 
lovszky Béla, Steinberger Adolf, Prékopa István, Rozlozsnik Ármin 
és Demkó Jenő.

A kölcsönkönyvtárból könyveket kaptak : Lipták Endre, Szeke
res Árpád, Lábossá Péter, Szilágyi Dezső, Pulen Béla, Gál Sándor, 
Klinczkó Gyula, Maczkó János, Nagy Bencze, Dendely Károly, 
Szokolovszky Béla, Beck Miklós, Vonga Kálmán, Maurer Gusztáv, 
Oravecz Lajos, Barczi Sándor, Pellionisz Sámuel, Varga István, 
Zachar Sámuel, Steinberger Adolf, Gyurán György, Lenkey Barna, < 
Farkas József, Szőlős József, Bánesz János, Prékopa István, Dendely 
József, Zachar Kálmán, és Király Zoltán. A pénz és könyvtár keze
lője Dr Götz István.,
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f i z  1913—1914. iskolai év lefolyása.

XI.

1. fl íanári kar.

A tanári testület nevelői és tanítói munkásságát a lefolyt évben 
nem zavarta meg valami jelentékenyebb változás. Az elmúlt évek 
csapásai s veszteségei után, melyek testületünket érték, midőn sok 
derék kartársunkat hosszas betegsége akadályozott meg munkájában, 
vagy a halál ragadta ki sorainkból, belejutottunk a rendes munka 
medrébe. így a tanítás, kisebb betegeskedéstől eltekintve, zavartala
nul folyt az egész éven át.

Mindjárt az iskolai év megkezdésekor megvált állásától Lenkey 
Lajos helyettes tanár, aki egy évi rozsnyói működése után a pápai 
ref főgimnáziumhoz távozott. Kartársainak szeretete kisérte uj műkö
dése helyére.

A megüresedett tanszékre Valent István szakvizsgálatot tett 
tanárjelöltet választotta meg az iskolatanács 1913. évi október hó 
1-én tartott gyűlésén, aki megválasztása után azonnal elfoglalta állá
sát s azóta mint helyettes tanár működik intézetünkben. Oklevelét 
november hó 24-én szerezte meg Budapesten.

Nehezen váltunk meg intézetünknek rövid időn át, de annál 
sikeresebben működő énektanitójától, Engisch Györgytől, aki nagy 
buzgalmával, fényes zenei tudásával és művészi sikereivel, de egyéb
ként is a társas életben megnyerő, szerény modorával feljebbvalóinak 
tetszését s elismerését, kartársainak és a tanuló ifjúságnak szeretetét 
vívta ki magának. Budapestre távozott hitoktatónak s helyét november 
hó 1-én Halmai Gyula foglalta el, akinek művészi képességeitől még 
sokat vár intézetünk.
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Szeptember folyamán Lenkey Lajos távozásával Valent István 
kartársunk megérkéztéig az órákat helyettesítéssel láttuk el. A magyar 
nyelvet az I- osztályban Szkalos Emil, a IV. osztályban dr Hazslinszky 
Rezső, a VI. osztályban Pásztor Mihály, a latin nyelvet a IV. osztály
ban Eisert Árpád tanította.

Egyéb változás a tanárok személyében nem volt; a tanárok 
minőségében csak annyi, hogy Miklóssy János tornatanárt a kormányzó
testület egy évi sikeres és elismerésre méltó működése után 1913. 
évi julius hó 11-én véglegesítette.

2. Rz intézet kormányzata.

A főgimnázium elsőfokú hatósága a kormányzótestület, melynek 
tagjai értesítőnk elején vannak felsorolva. Ezek sorában nagyobb vál
tozások állottak be, többen elhaltak közülük, viszont néhá nyan helyi 
szabályzatunk értelmében e testület tagjaivá lettek. Elhalt Fekethe 
Nándor, Kalmár Gyula, br. Hámos László és Sziklay Géza. Dr. Mihalk 
Dezső nagyrőcei polgármester Gömörvármegye főügyészévé választat
ván, helyét Smál József foglalta el s ennek folytán Nagyrőce városát 
ő képviseli kormányzó-testületünkben.

Kormányzó-testületünk uj tagjai : Váry Lászlóné, aki férjével, 
a főgimnázium volt tornatanárával együtt nagyobb alapítványt tett a 
tanulók jutalmazására ; Zólyomi Sámuel budapesti ügyvéd, aki 100 
koronát adományozott a főgimnáziumnak és 100 koronát a tápintézet
nek ; végül ifj. Wallentiny Ottó gépészmérnök, aki édesanyja emlékére 
tett 500 koronás alapítványára eddig már 350 koronát fizetett be. 
Kormányzó-testületünk uj tagjait szeretettel üdvözöljük és kérjük, 
hogy intézetünket magasztos céljai elérésében hathatós támogatásuk
ban részesítsék.

Főgimnáziumunk felügyelője dr. Hajcsi Sándor ez iskolai év 
végén betöltötte felügyelői felelősségteljes állásának tizedik évét. 
Megválasztották felügyelővé 1904. évi junius hó 24-én s azóta nehéz 
hivatalát a legnagyobb odaadással, iskolánk iránt érzett meleg sze
retettel, az intézet és tanáritestület érdekeinek folytonos szem előtt 
tartásával egy magasabb cél érdekében buzgón s lelkiismeretesen 
látta el.

Megválasztásakor örömének adott kifejezést a felett, hogy fel
ügyelői állásában több alkalma lesz arra, hogy működésével bebizo
nyítsa háláját azon intézet iránt, melynek egykor tanítványa volt s
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melyhez boldogult édesatyja, Hajósi Sándor és nagyatyja dr. Pelech János 
révén úgyszólván rokoni kötelék fűzi. Ha tiz évi eredményes működésére 
visszatekintünk, ez mindenben igazolja, hogy mennyire átérezte sza
vainak jelentőségét, mennyire értékérté mindenkor azt a nemes szel
lemi hagyatékot, melyet édes atyja és nagyatyja mostoha viszonyok 
közi nagy önfeláldozással, törhetetlen akaraterővel, lángoló lelkesedés
sel összegyűjtött s a hálás fiú és unoka hasonló lelki tulajdonságok
kal, hozzávéve a hála, kegyelet és szeretet érzéseit még inkább 
gyarapitott.

Jegyzőkönyveink s értesítőink híven visszatükröztetik felügyelőnk 
munkásságának nagy eredményeit, ezeknek vázolása e helyen nem 
lehet a feladatom, de a legfőbbeket mégsem hagyhatom emlités nél
kül. A főgimnáziumi helyi szabályzat megalkotása, két uj tanszék 
szervezése, az államsegélynek 44000 koronára való felemelése, a 
tanári lakbérek rendezése oly eredmények, melyek intézetünk fejlődé
sét hosszú időkre biztosítják. Mindezekről s még sok más egyébről 
Ítéletet mondani a jövő historikusának lesz a feladata, aki elfogult
ban bíráló szemével fogja vizsgálni ezt az időszakot, de annyit már 
mi is, ez események részesei és kortanui, megállapíthatunk teljes 
bizonyossággal, hogy ez alatt a tiz év alatt intézetünk anyagilag meg
erősödött, szellemi nivója hatalmasan fellendült.

Jutalma legyen az a biztos tudat, hogy hivatásának legjobb tu
dása és tehetsége szerint megfelelt, részünkről pedig a hálás elisme
rés szava s az a hő kívánság, hogy maradjon továbbra is intézetünk 
szeretett vezére s lelkes támogatója minden az intézet javát szolgáló 
törekvésünknek.

Az iskolatanács tagjai közül még az 1912/13.-iki iskolai év le
zárása előtt lemondás folytán megvált állásától Sziklay Géza nyug. 
polgármester s 1913 évi julius hó 11-én Pósch Aladár volt rozsnyói 
gyógyszerész, aki Aranyosmarótra távozott el körünkből Iskolataná
csunk Pósch Aladárban egy mindenkor lelkes, ügybuzgó tagját, a fő
gimnázium igaz barátját veszítette el benne, aki mindenkor ott volt, 
valahányszor a nemes ügy szolgálata a munka mezejére hívta őt.

A két iskolatanácsos lemondásával a tagok száma leapadt hatra 
s igy helyi szabályzatunk megalkotása óta először kerültünk abba a 
helyzetbe, hogy az iskolatanácsot kiegészítsük. Ez megtörtént a kor
mányzó-testületnek 1913 évi julius hó 1 1-én tartott közgyűlésén, 
amikor a megüresedett helyekre Kozma Ferencz takarékpénztári vezér- 
igazgató és Dr. Markó János kir. közjegyző választattak meg. Mind
ketten iskolánk lelkes hivei, utóbbi volt tanítványunk is ; nagy nye



resége intézetünknek, hogy tudásukat és tetterejüket sikerült meg
nyernünk kulturtörekvéseink támogatására.

Pósch Aladár lemondása folytán a pénzügyi bizottságban is 
megüresedett egy hely, melyre a kormányzó-testület Kozma Ferencz 
iskolatanácsost választotta meg. Ennek a bizottságnak tagjai ezidő- 
szerint: Dr. Hajcsi Sándor felügyelő, mint elnök, Adamis Gusztáv 
igagató, Dr. Götz István jegyző, Dr. Pósch József pénztárnok, Schneider 
Albert, Dr. Freitag János, Kozma Ferencz választott tagok

Az elmúlt iskolai évre megalakított fegyelmi szék tagjai voltak 
Dr. Hajcsi Sándor felügyelő elnöklete alatt Adamis Gusztáv igazgató, 
az iskolatanács részéről Pósch Gyula, Dr. Pósch Dezső és Maurer 
Oszkár, a tanári testület részéről Dr. Hazslinszky Rezső és Greek 
Lajos.

A kormányzó-testület az intézet kibővítése és fejlesztése érdeké
ben lépéseket tett a tanügyi kormánynál, a kérvény azonban az álta
lánosan ismert pénzügyi helyzet miatt még eddig érdemleges elintézést 
nem nyert.

A kormányzó-testület felhatalmazása alapján az iskolatanács 
eladta a Kossuth Lajos utcában 199 sz. alatt fekvő régi konviktusi 
épületet Svajkó János rozsnyói lakosnak s a Hirth Lajos által ösztön
díjalapra hagyományozott jólészi utcai 150 sz. házat Hallay Zoltán 
főgimnáziumi tanárnak. Ez utóbbinak vételára 7000 korona képezi 
most a Hirth-féle ösztöndij-alapitvány vagyonát, melynek kamataiból 
törleszteni kell elsősorban a ház leégése után annak felépítésére be
fektetett s még hátrálékos összeget s ennek megtörténtével az ösztön
díjak évről-évre kiadhatók lesznek. Az iskolatanács már a folyó évre 
is folyósított egy 120 koronás ösztöndíjat Hunsdorfer János tanitó- 
képzőintézeti növendéknek, aki az ösztöndíjat megtartja tanulmányai
nak egész ideje alatt, amíg a megszabott feltételeknek megfelelő elő
menetelt és magaviseletét tanúsít.

3. Rz intézet gyásza.

Intézetünk kormányzó-testületét az elmúlt évben is súlyos vesz
teségek érték. Még az 1912/13-ik iskolai év lezárása előtt meghalt 
kormányzó-testületünk egyik régi tagja, iskolánk jóakaró pártfogója, 
Kalmár Gyula.

Elvesztettük a folyó évben március 13-án br. Hámos László volt 
főispánt, a közéletnek egy kiváló emberét, aki nemcsak itt helyben,



hanem a vármegyében és az országban is tekintélyes pozíciót töl
tött be. Temetésén, mely a vármegye és a szomszédos törvényható
ságok nagy részvételével folyt le Berzétén, iskolánk méltó módon 
volt képviselve.

Követte őt április 11-én Sziklay Géza nyug. polgármester. Mint 
jószivü, minden közügy iránt érdeklődő, áldozatkész férfiú fog meg
maradni kortársainak emlékezetében.

Nagy veszteség ért bennünket április 26-án, amikor a halál 
elragadta Fekethe Nándor putnoki gyógyszerészt, intézetünk egykori 
hálás tanítványát és lelkes jóltevőjét. A régibb időkben évről-évre 
felkereste intézetünket nemes adományaival, melyeket az ifjúság 
jutalmazására szánt, legújabban pedig 1000 koronás jutalomdij ala
pítványával irta be nevét intézetünk történetébe.

Halottaink emlékét hálás kegyelettel megőrizzük. Nemes pél
dájuk szolgáljon buzdításul az utánuk következő nemzedékeknek !

4. flz iskolai év kezdete.

Az iskolai év szeptember 1-én vette kezdetét, de már előzőleg, 
augusztus 30-án megtartottuk a javitóvizsgálatokat. A javitóvizsgá- 
latra jelenkezett 25 tanuló, akik közül megfelelt 20, meg nem felelt 
s ennek következtében osztályismétlésre utasittatott 5, névszerint: 
Rothmann Dezső, Válint Béla és Wágner Gyula I., Kosuth László 
II. és Koleszár Lajos V. oszt. tanuló. Liska Mihály III. és Liska László 
V. oszt. tanuló az egyházi főhatóságnak 2883 sz. engedélye alapján 
az eperjesi ág. h. ev. főgimnáziumnál tett javitóvizsgálatot, kik közül 
az előbbi megfelelt, az utóbbi osztályismétlésre utasittatott. A javitó- 
vizsgálaton nem jelent meg Kusnyir András I , Osváth György 1. és 
Okály Endre VI. oszt tanuló. Javitóvizsgálatot tartottunk még szeptem
ber 15-én. A vizsgálatot tevő volt Lobi Lázár V. oszt. tanuló, aki az 
1907/8 iskolai évben a munkácsi állami főgimnáziumnak volt növen
déke s akkor a javító vizsgálat letevését elmulasztotta. Most az 
egyházi főhatóság 3976 és a m kir. vallás- és közoktatásügyi mi
niszter 131901. sz. engedélye alapján tett sikeres javitóvizsgálatot a 
a mennyiségtanból és görögpótló rajzból.

Augusztus hó 29-én és 30-án Schön Sándor V. és Gerstl Ernő 
VII. oszt. tanuló tett magánvizsgálatot, utóbbi az egyházi főhatóságmak 
2954 sz. engedélye alapján. Gerstl Ernő megfelelt, ellenben Schön 
Sándor osztályismétlésre utasittatott.
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Még 1913. évi junius hó 25-én tartottuk meg a felvételi vizsgá
latot, mely alkalommal Pellionisz Samu, Szikora Samu és Uherkovich 
Ernő polgári iskolai IV. osztályú tanulók vizsgáztak s mind a hárman 
felvétettek az V. osztályba. Ezeken kívül felvételi vizsgálatot tett még 
szeptember 2-án Pósa József és november 18-án Hensch Valéria 
polgári iskolai IV. oszt. tanuló, kik közül Pósa József felvétetett a 
IV., Hensch Valéria az V. osztályba.

Augusztus hó 29-én tartottuk meg az alakuló értekezletet, me
lyen megtörtént a végleges tantárgyfelosztás, az osztályfőnökök, szertár
őrök kijelölése, ugyanakkor intézkedtünk a rendkívüli tárgyak tanítása 
s az ifjúsági körök megalakítása tekintetében.

A beiratás szeptember 1 —3 napjain folyt le. Az egész gv 
folyamán beiratkozott 241 tanuló, kik közül magántanuló volt 8. Az 
előző évhez képest 11-gyei apadt a létszám.

Az iskolai évet ünnepélyesen szeptember 4-én nyitottuk meg, 
mely alkalommal az ifjúság a tanári testület vezetésével részt vett 
először az istentiszteleten s ezt követte a megnyitó ünnepély. Az igaz
gató a megnyitó beszédben Eötvös József báró születésének századik 
évfordulója alkalmából megemlékezett a nagy költő halhatatlan érde
meiről s az ő példájával buzdította az ifjúságot a munka és művelő
dés szeretetére. Az ünnepély végeztével termeikbe mentek át az ifjak, 
ahol osztályfőnökeik elhelyezték őket, felolvasták és megmagyarázták 
nekik az iskolai törvényeket, majd pedig leíratták velük az óraren- 
d t. Másnap, szeptember 5-én kezdtük meg a tanítást.

5. Valláserkölcsi nevelés.

A tanári testület a lefolyt iskolai évben is nagy súlyt fektetett 
arra, hogy az ifjúságot vallásos szellemben nevelje és megadja neki 
azt a szilárd erkölcsi alapot, amelyen építve, egykor használható tagja 
legyen a társadalomnak, hü polgára hazájának és lelkes hive egy
házának.

Nagy figyelmet fordítottunk a tanulóknak iskolán kívüli visele
tére és magánkörülményeire is. E végből gyakran meglátogattuk őket 
szállásaikon, szerzett tapasztalatainkat bejegyeztük az erre szolgáló 
látogató könyvbe s megbeszélés tárgyává tettük, hogy az észlelt ba
jokon mi módon segíthetnénk. Kerestük az alkalmat a szülőkkel és 
szállásadókkal való érintkezésre s bár e téren még nem értük el az 
óhajtott viszonyt, de már is örvendetes haladást észlelhettünk. Kár,
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hogy a szülők maguk nem ragadják meg a kínálkozó alkalmakat, 
hogy fiaik felől minél gyakoribb értesüléseket szerezzenek s csak ak
kor keresik fel a tanárokat, amikor a segítség rendszerint már későn 
jön, A tanulók látogatásában segédkezett nekünk Szkalos Emil vallss- 
tanár is, aki főleg a beteg tanulókat kereste fel.

Figyelemmel kisértük a más vallásu tanulók vallásos nevelését 
is s e tekintetben a vallástanároknak mindenkor szívesen kezére jár
tunk. Főtörekvésünk volt, hogy minden tanuló felekezeti különbség 
nélkül otthonosan érezze magát intézetünkben s megtanulja tanuló
társában mindenkor az embert tekinteni és megbecsülni. Vallási vil
longások, türelmetlenség jelei ép ezért soha nem mutatkoztak.

A tanítást mindennap imával kezdtük és végeztük, a vallásórá
kat ezenkívül egyházi énekkel is. Az egyházi éneket az alsóbb osz
tályok növendékei külön órákban, a felsőbb osztályok tanulói a val
lás órákon tanulták.

Az istentiszteletet a tanulók tanáraik felügyelete mellett szor
galmasan látogatták. Ősszel és tavasszal részt vettünk a gyülekezeti 
istentiszteleten, a téli hónapokban pedig Szkalos Emil vallástanár 
tartott szent beszéddel és imával ifjúsági istentiszteletet. Az éneket 
harmóniumon Halmai Gyula énektanár kisérte. Egy alkalommal a 
vallástanár akadályoztatása miatt az igazgató végezte az istentiszte
letet. A más vallásu tanulók saját vallástanáraik felügyelete mellett 
vettek részt az istentiszteleten, melynek látogatását a tanári testület 
ellenőrizte.

Az Úr szent vacsorájához kétszer járult az ifjúság, október hó 
31 én, a reformáció emlékünnepén és május 17-én. Konfirmáltattak 
az ev. vallásu tanulók közül : Chovan István, Láni Gyula, Szlávik 
Adolf, Tompa Gyula, Ujházy Lajos I., Gál József, Kontsek László, 
Krausz Nándor, Lábossá Péter, Pécsi Bertalan II., Danhauser Zoltán, 
Gracza Pál, Szőke Károly III , Kostenszky József, Maurer Gusztáv és 
Vonga Kálmán IV. o. tanulók.

A vallásos érzést ápolta az ifjúság az ev. egyesületben is, mely
nek tagjai a szomszéd filiákban többször rendeztek felváltva a vallás
tanár vezetése mellett vallásos estélyeket. A jótékonyság szolgálatá
ban álló ifjúsági gyámintézet ez évben is eredményesen működött.

6. Testi nevelés és az ifjúság egészségi állapota.

A testi nevelés ügye intézetünkben a folyó évben a múlt év
nek szép sikerei nyomán hatalmasan fellendült. Ennek tulajdonítható
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a iornakör tagjainak nagymérvű megszaporodása, miért is szükségessé 
vált a gyakorló óráknak megosztása. Szép haladást tettek növendé
keink a football és füleslabda játékban, ugyannyira, hogy most már 
összemérhették erejüket más csapatokkal. Több helyi mérkőzésen 
kivül a pünkösdi szünidőt felhasználva, Miklóssy János tornatanár 
vezetésével megmérkőztek Lőcsén és Késmárkon az ottani intézetek 
ifjúságával s junius hó 7 én az ózdi csapattal.

Ezen fellendülés jegyében ünnepelte meg a tornakor a múlt évi 
december hó 21-én fennállásának 25 éves jubileumát. Oly időben 
keletkezett ez, amikor középiskoláinkban még alig volt párja, s ha 
nem az első, de mindenesetre az elsők közül való. Érdeméül kell 
ezt betudni Váry László volt tornatanárunknak, a buzgó alapitónak, 
aki csekély megszakításokkal egész nyugalomba vonulásáig a kör élén 
állt. Büszkesége neki és intézetünknek, amely a testi nevelés ügyét 
mindenkor tőle telhetőleg ápolta és fejlesztette.

Szerveztük ez idén az ifjúsági céllövő tanfolyamot is Az ifjú
ság körében nagy lelkesedéssel fogadták az eszmét, amit élénken 
bizonyít az a körülmény, hogy a négy felső osztályból 65 tanuló je
lentkezett felvételre. Egész éven át szorgalmasan gyakoroltak Orincsay 
Lajos m. kir. honvéd főhadnagy, majd Rozsnyai Kálmán m. kir. had
nagy és Miklóssy János tornatanár felügyelete melle t

A tanfolyam befejezéséül éleslövészetet tartottak Jolsván április 
hó 21-én és május hó 3-án. A képesítettek résztvettek a május hó 
24-iki rendkívül fényesen sikerült dijlövészeten, melyen az intézet 
felügyelője és igazgatója is megjelent. Tanítványaink nagy dicsőséget 
arattak ez alkalommal, miről már egy előző fejezetben részletesen 
beszámoltunk. Ehelyütt mondunk azonban köszönetét Dingha Sándor 
honvéd őrnagy urnák ezen intézménynek lelkes felkarolásáért, Orincsay 
Lajos és Rozsnyay Kálmán tiszt uraknak az ifjúság buzgó tanításáért 
és Miklóssy János tornatanár urnák, aki az egész év folyamán tisztán 
az ügy iránti nemes lelkesedésből végezte a felügyelet és kiképzés 
nehéz munkáját. De köszönetét mondunk a testületeknek és egyesek
nek azért a tényéért, hogy a versenylövészet céljaira több értékes 
tiszteletdijat adományoztak és gyűjtöttek ; elsősorban pedig a jolsvai 
tisztikarnak, mely ezenfelül a barátságnak és figyelemnek kitüntető 
jeleivel halmozta el intézetünket és tette ránk nézve felejthetetlenné 
ezt a napot.

Junius 13-án tartottuk meg a tornavizsgát szép számú érdeklődő 
közönség jelenlétében. Kombinált ellenvonulással 16-os sorokba állot
tak fel az 1—VII. osztályok tanulói és svédszabadgyakorlatokat mu
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tattak be, majd a III—IV. oszt. magasugrási versenye volt, melyből 
győztesként Novelli Antal III. oszt. tanuló került ki 135 cm., máso
dik lett Pálffy Ferenc IV. o. t. és Ferjencsik János IV. o. t. holt
versenyben 130 cm. Az V—VII. o. tanulók magasugrási versenyében 
győztes lett Kottner Oszkár VII. o. t. 150 cm , második Achácz Jó
zsef VII. o. t. A VII. osztály sulydobás versenyében győztes lett Ke- 
resztury Kálmán VII. o. t 11 méterrel, (dobásai 10.48, 10.60, 10.70, 
10.80, 11.— m.) második Bánesz János VII. o. t. 9.22 m., harma
dik Brehovenszky Lajos VII. o. t. 9.15 m. A győztesek az intézet 
érmeit kapták az évzáró ünnepélyen. A versenydijakra társadalmi 
utón intézetünknek igaz barátja, Dr. Auerbach Lajos orvos ur gyűj
tést indított s az ivén az alább következő urak adakoztak : Terray 
Gyula 3 K , Hritz András 2 K , Mészáros János 1 K , Ifj. Varga 
József 1 K., Gáspár Béla 1 K., Róth Miksa 2 K., Schiffer Bertalan
2 K., Gömöri Zoltán 2 K., Neumann Lajos 2 K., Dr. Markó János
3 K., Id. Varga József 5 K , Dr. Pósch József 2 K., Maurer Oszkár 
2 K. és Auerbach Lajos 5 K. Fogadják ezúton is adományaikért 
hálás köszönetünket.

Ifjúságunk egészségi állapota az egész év folyamán kedvező 
volt. Egy kanyaró esetet kivéve fertőző betegség nem fordult elő. 
Az ifjúság egészségi állapotának megóvásában hathatós segítségünkre 
volt Dr. Pósch Dezső iskolaorvos, aki az összes szegény tanulókat 
ingyen gyógykezelésben részesítette. Hálás köszönet illeti ezért részünk
ről. És hálásan kell megemlékeznünk a helybeli Kóssa—Schopper kór
házról s annak igazgatójáról is, hogy súlyosabb esetekben növendé
keinket készségesen felvették és a leggondosabb ápolásban részesítették.

A városi tiszti orvos két Ízben tartott szemvizsgálatott, de 
trachomát nem konstalált. Ugyanő beoltotta május hó 7-én nyolc 
növendékünket. Ennek folytán az év végére egy tanuló sem maradt, 
aki ujraoltva ne volna.

A testgyakorlás alól végleg felmentett tanulók száma ismét lé
nyegesen csökkent. Mindössze öt tanuló volt felmentve teljesen az 
egész évre és pedig Luzsicza Etele, Barthó Elemér, Barczi Sándor, 
Matós Jenő, és Luzsicza Géza, a rendes tanulók létszámának mind
össze 2-l°/0-a (tavaly 4 4%) Ezeken kivül voltak egyes felmentések 
a szertornázás alól, vagy kivételes esetekben kiállott betegségek, eset
leges sérülések miatt az év rövidebb-hosszabb részére. A teljes fel
mentés az iskolaorvos véleményezése s az egyházi főhatóság engedélye 
alapján történt meg, ideiglenesen az iskolaorvos véleménye alapján 
az igazgató adott felmentést. A végleges felmentést csak nagyon in
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dokolt esetben adta üteg az egyházi főhatóság. Égy tanuló ä rajzóid 
geometria technikai része alól kért és kapott felmentést.

7. F\ tanulók erkölcsi magaviseleté.

A tanulók erkölcsi magaviseleté általában megfelelő volt, csak 
a hatodik osztály viselete ellen merült fel nagyobb kifogás, amikor a 
fegyelmi széknek kellett közbelépnie s az osztályban előfordult 
fegyelemellenes magatartást megtorolnia Ezzel azonban a rend hely
reállott s reményűnk lehet rá, hogy az ifjúság jobbérzelmü része, 
amely tettét azonnal megbánta, a jövőben nem lesz hajlandó egy
két lelkiismeretlen bujtogató rosszlelkü tanácsa után indulni s ezzel 
az intézet fegyelmét megbontani, belső békéjét feldúlni. Sajnos, itt is 
érvényesült az, aminek sokszor tanúi vagyunk az életben, hogy a 
jókban kevés az akaraterő, akik nem tudnak érvényt szerezni saját 
felfogásuknak és meghajolnak a rossz útra csábitó bujtogatók han
goskodása előtt.

Egyes kisebb-nagyobbb incidensektől eltekintve, melyeket osztály- 
főnöki és három esetben igazgatói megrovással intéztünk el, még 
egy súlyosabb erkölcsi megtévelyedésről kell beszámolnom egy ne
gyedik osztályú idősebb korú tanulónál, aki csak a jelen iskólai év
ben volt a tanítványunk. Ennek az elbírálása a fegyelmi szék elé 
tartozik, amely eddig még nem döntött ügyében

8. R tanítás eredménye.

A tanítás az állami tanterv és utasítások szerint a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium, illetve az egyházi főhatóság által appro- 
bált tankönyvek alapján történt. Csupán a mennyiségtannál tettünk 
kivételt, amennyiben e tárgyban folytattuk a már két év óta sikeresen 
bevált mathematikai reformtanitást. Emellett természetesen elvégeztük 
az előirt köteles anyagot is némi redukcióval.

Az eredmény általában kielégítő volt, de meg kell említenem 
külön az V. osztályban elért ritka szép eredményt, amilyenre évek óta 
nem volt példa. Részletesen beszámol erről az értesítő végén talál
ható érdemsorozat és statisztikai kimutatás.

Az elmúlt évben főleg a középiskolai reform kérdései vetettek 
nagyobb hullámokat országszerte s ezek nem hagyták érintetlenül a
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mi testületünket sem. Barátságos eszmecserék, a konferenciákon ko
moly viták folytak e kérdések körül, amelyek a tanítást is kedvezőleg 
befolyásolták. Sokat foglalkoztunk a miniszternek a fogalmazás taní
tása érdekében kiadott rendeletével, melynek vezérelvei szerint meg
alkottuk ennek egész tervezetét s már a folyó iskolai évben is ehez 
alkalmazkodtunk. Nagy hiányát éreztük azonban egy módszeres stilisz
tikai kézikönyvnek, amely nélkül a szaktanárok ki vannak téve a 
folytonos kísérletezés veszedelmének.

A rajztanitásban elért fényes eredményről tanúskodott a május 
hó 10—16 napjain megtartott rajzkiállitás, melyet Jurkovich Emil 
tankerületi kir. főigazgató is megtekintett s meglátogatták a beszterce
bányai tankerületbe tartozó középiskolák igazgatói, akik a folyó év
ben itt tartották értekezletüket. Mindnyájan nagy elismeréssel nyilat
koztak a tanulók szépen sikerült rajzairól, festményeiről. Különös fel
tűnést keltett a nyolcadik osztálynak szép ex libris gyűjteménye s 
Auerbach Ernő és Nehrer Gyula VI. osztályú tanulók agyagmin
tázása.

A rendes tárgyakon kívül oktatást nyertek a tanulók a szabad
kézi rajzban, francia nyelvben, énekben, zenében és vívásban, a 
hetedik osztály tanulói az egészségtanban.

Kellő gondot fordítottunk az önképzésre. Ennek a szolgálatában 
állott első sorban a Petőfi önképzőkör, ahol nemcsak szavalásban 
és vitatkozásban gyakorolták magukat a tagok, hanem szépirodalmi 
és tudományos művek írásával fejlesztették ízlésüket s mélyítették 
tudásukat. Eddigi egyoldalú irodalmi irányával már szakított a kör és 
lassan-lassan megpróbálkoztak ifjaink más tudományágakkal is, me
lyeknek köréből vették munkáik témáját. Néhányszor kísérletet tettek 
a szabad előadással. Az önképzést támogatta aránylag gazdag ifjú
sági könyvtárunk, valamint a naponkinti olvasó órák látogatása, ami
kor több napilap és folyóirat állott a felső négy osztály tanulóinak rendel
kezésére. Ugyancsak e helyütt említem fel, hogy Szkalos Emil tanár
nak sikerült életre keltenie az ifjúsági zenekart, amely az elmúlt 
évben többször a közönség nagy tetszése mellett sikerrel szerepelt. 
Nagy érdeme van ebben a zenekar vezetőjének, Halmai Gyula ének
tanárnak, aki nagy ambícióval vezette a zenekarnak betanítását.

Jurkovich Emil tankerületi kir. főigazgató a vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter urnák 1913. évi 135638. sz. megbízása alapján folyó 
évi május hó 8 —12 napjain látogatta intézetünket. Résztvett a ta
nítási órákon, megvizsgálta az intézet épületét és felszerelését, az 
irodai ügykezelést, a tanulók Írásbeli dolgozatait s rajzait, meglátogatta
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a konviktust, résztvett az önképzőkör ülésén s a május 9-iki ifjúsági 
hangversenyen. A tapasztaltak megbeszélése végett május hó 12-én 
értekezletet tartott, melyen előadta észleleteit, kívánságait s általában 
a látottak és hallottak felett legteljesebb megelégedésének adott ki
fejezést. Hogy az egész tankerületben oly szép fejlődésnek indul a 
középiskolai nevelés ügye, az jórészt a főigazgató lelkes buzgalmának, 
nagy szakértelmének, tapintatos eljárásának és mindenre kiterjedő 
érdeklődésének köszönhető. Ez az alapja annak a tiszteletnek, mely 
személyét mindenfelé körülveszi s amelynek tanúi lehettünk újabban 
is a Rozsnyón megtartott igazgatói konferencián. Fogadja tapasztala
tából merített s szívesen fogadott tanácsaiért és jóindulatú eljárásáért 
hálás köszönetünket.

9. Vizsgálatok.

A nyolcadik osztály vizsdálatait május hó 7— 13 napjain tar
tottuk meg. Kezdtük május hó 7-én a vallástani vizsgálattal, melyen 
megjelent Chalúpka János jolsvai lelkész, mint egyházkerületi biztos.

Az érettségi írásbeli vizsgálatok május 18—20, mig a szóbeliek 
junius 8—10 napjain folytak le. Az érettségi vizsgálatok elnöke volt 
Loysch Ödön rimaszombati főgimnáziumi tanár, kormányképviselői 
minőségben résztvett a vizsgálatokon Dr. Reichenhaller Kálmán buda
pesti c. reáliskolai igazgató s nagynevű chemikus. Mindketten humá
nus bánásmódjukkal és türelmes, higgadt maguktartásával nagyban 
hozzájárultak e vizsgálatok sikeréhez.

Az elmúlt iskolai év folyamán intézetünkben voltak a javító- és 
pótló érettségi vizsgálatok is. Az első javító- és pótló érettségi vizsgálat 
alkalmával az írásbeli szeptember 4—6-án, a szóbeli szeptember 
8—9-én, a második alkalommal az Írásbeli december 4—6-án, a 
szóbeli december 8-án folyt le.

A hét osztály vizsgálatait megtartottuk junius hó 13-tól 19-ig ; 
junius hó 20-án állapítottuk meg a tanulók érdemjegyeit. A magán
tanulók junius hó 22-én és 23-án vizsgáztak. Évközben a görögről a 
pótlóra átlépett felvételi vizsgálat alapján Luzsicza Géza VI. oszt. 
tanuló.

10. Iskolai ünnepélyek.

Szeptember 4-én tartottuk meg az évnyitó ünnepélyt az ifjúság, 
a tanári kar és az iskolatanács jelenlétében. Reggel 8 órakor volt az
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ünnepélyes istentisztelet, melyen Szkalos Emil főgimnáziumi val
lástanár mondott lélekemelő beszédet és szívhez szóló imát. 
Az istentisztelet után a tornacsarnokban folyt le az ünnepély. 
Bevezette egy karének és a vallástanár imája, majd az igaz
gató megnyitó beszéde következett. A himnusz eléneklése után 
az ifjúság előtt osztályfőnökeik felolvasták az iskolai törvényeket 
és kihirdették az órarendet.

Október hó 6-án ünnepet szenteltünk az aradi vértanuk emlé
kének. Istentisztelet után a díszteremben gyűlt össze az ifjúság, ahol 
a himnusz eléneklésével kezdetét vette az ünnepély. Demeter Géza 
s Wolf Miksa szavalatai, Aczél Barna felolvasása s az igazgató be
széde, ezután pedig a Tavasz elmúlt kezdetű éneknek eléneklése vol
tak a megható ünnepély programmpontjai.

Október hó 31-én megünnepeltük a reformáció emléknapját. 
Reggel az ifjúság és a tanári kar résztvett az Ur szent vacsoráján 
s az azt követő ünnepi istentiszteleten. Este a tornacsarnokban nagy
számú közönség jelenlétében emlékünnepély volt.

November hó 16-án a rozsnyói Művelődési Egyesülettel együtt 
ünnepélyt rendeztünk br. Eötvös József születésének századik év
fordulója alkalmából a következő programmal : 1 Himnusz. 2. Elnöki 
megnyitó, tartja Réz László egyesületi elnök. 3. A zászlótartó, irta br. 
Eötvös József, előadja Wolf Miksa VII. oszt. tanuló. 4. Br. Bötvös 
József emlékezete, irta és felolvassa Adamis Gusztáv főgimn. igazgató. 
5. Heine, A két gránátos Schuhmann Róberttól, szólóének, előadja 
Halmai Gyula főgimn. énektanár 6. Br. Eötvös József, Vár és kunyhó, 
melodráma, zenéjét szerezte Erdélyi Dezső, előadja Badiny Jolánka, 
cimbalmon kiséri Pásztor Mihályné. 7. Br. Eötvös József Búcsúja, 
Báthory L.-től, énekli a főgimn. vegyeskara.

December 21-én megünnepeltük a tornakor fennállásának 25 
éves jubileumát, melyről beszámol a tornakor jelentése.

Január 10-én ifjúsági szinielőadást rendezett Pásztor Mihály 
főgimn. tanár, mely alkalommal színre került Gál József A peleskei 
nótárius c. bohózata.

Március 15-én fényes keretekben nagyszámú közönség jelenlé
tében megünnepeltük a nagy nap évfordulóját. Jutalomban részesüllt 
ekkor ünnepi beszédéért Luzsicza Tihamér, szavalatáért Auerbach 
Ernő, Demeter Géza és Egyed Miklós.

Április 21-én az 1848-ik évi törvények szentesítésének emlékére 
rendeztünk ünnepélyt, mely alkalommal felolvasást tartott Luzsicza 
Tihamér. Ének és szavalatok egészítették ki a program mot.
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Május 9-én szépen sikerült hangversenyt tartottunk, melynek 
programmját értesítőnk más helyén közöljük.

Junius hó 23-án volt az évzáró ünnepély. Istentisztelet után, 
melyet Szkalos Emil főgimn. vallástanár tartott, a tornacsarnokban 
egybegyült közönség jelenlétében folyt le az ünnepély, melynek kere
tében megünnepeltük Dr. Hajósi Sándor főgimn. felügyelő tízéves 
felügyelői jubileumát. Ezt méltatta az igazgató évzáró beszédében s 
üdvözlő beszédben tolmácsolta egy tanuló az ifjúság érzelmeit. Két 
énekszám, három zeneszám és egy szavalat csatlakozott ezekhez. 
Ugyanekkor kerültek kiosztásra a jutalmak és ösztöndíjak. Az ünnepély 
után az osztályfőnökök kiosztották a tanulók bizonyítványát.

Szünettel megünnepeltük ezeken kívül október hó 4,-ét Ő Felsége 
nevenapját és junius hó 8.-át a koronázás évfordulóját.

Az előző 1912/13 ik iskolai év lezárása után 1913. julius hó 
1-én volt növendékeink tízéves találkozóra gyűltek egybe, melyen 
megjelent Miklóssy Sándor osztályfőnökük is, aki jelenleg a ceglédi 
áll. főgimnáziumnak tanára. Az ünnepélyes istentisztelet után, melyet 
Terray Gyula főesperes, udv. tanácsos végzett, összegyűltek a főgim
názium épületében, melyet megtekintettek, majd ellátogattak volt ta
náraik sírjához. A nap többi részét a fürdőn töltötték. Megjelentek : 
Dr. Farkas József budapesti ügyvéd, Hagen József erdőmérnök, Hauer 
Béla m. kir. államvasuti mérnök, Sárosi Lajos körjegyző, Jelűnek 
Ferenc m. kir. államvasuti hivatalnok, Szontagh Vilmos jelenleg jolsvai 
polgármester és Tomesz Pál takarékpénztári igazgató.

Szeptember hó 9 én tartották harmincéves találkozójukat Dr. 
Hajcsi Sándor főgimnáziumi felügyelő volt iskolatársai. Jelen voltak 
rajta kívül Dr. Flegmann Sándor nyíregyházi orvos, Dr. Horváth Cyrill 
szenicei ügyvéd, Máriássy Gyula nyustyai főszolgabíró és Kolben- 
beyer Gyula ágostonlaki főerdőmérnök. A régi reminiszcenciák feleleve
nítése közben nem feledkeztek meg volt tanáraikról sem. Krausz 
Istvánt és Polónyi Károlyt üdvözölték és Maszny Pál szívesen látott 
vendégük volt. A többiek már bizony csendes siri álmukat alusszák.

11. Kirándulások.

Az elmúlt tskolai évben is több kirándulást rendeztünk. Voltak 
kisebb helyi kirándulások, amelyek részben a földrajzi alapfogalmak 
szemléltetése, részben a természetrajz és rajzolás céljából tartattak 
meg ; ezeken kívül nagyobbak : szeptember 8-án kirándultak tanulóink
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Dr. Götz István tanár vezetésévei a szilicei fensikra 110 tanuló és 
több tanár részvételével; szeptember 18-án Bartsch Aurél tanár veze
tése alatt megtekintették tanulóink a szádelői és áji völgyet, résztvett 
96 tanuló és 5 kisérő tanár ; április 30-án Dr. Götz István tanár több 
kisérő tanárral együtt az I—V. osztállyal kirándult Betlérbe az ottani 
afrikai muzeum, a park s a jeges és barna medvék megtekintésére. 
A Rimamurány— Salgótarjáni vasmű r. t. szives engedélye alapján 
április 2-án megtekintették VIII. osztályú növendékeink Csányi András 
tanár vezetésével s több tanár kíséretében a helybeli vaskő pörkölő 
telepet és annak modern berendezésű gépházát, mely alkalommal 
Krausz Nándor bányagondnok és Koncsek Pál bányamérnök voltak 
szívesek tanulóinkat kalauzolni. Céllövészettel kapcsolatban háromiz- 
ben tett kirándulást ifjúságunk Jolsvára Miklóssy János tornatanár 
vezetésével.

Nagyobb szabású kirándulást vezetett Pásztor Mihály tanár április 
hó 4 —13. napjain a magyar tengerparthoz és Velencébe, melynek 
leírását Pásztor Mihály vezető tanár tollából az alábbiakban adjuk :

Tanulmányi kirándulás Zágrábba, Fiúméba, Abbáziába, 
Veneziába és Triestbe.

Intézetünk nyolc évre megállapított tanulmányi kirándulásainak 
sorozatában a jelen tanévre az adriai tengerpart volt soron. A ma
gyar tengerpart és Venezia ! — van-e csábosabb, többet ígérő uta
zási pont a magyar ifjúság számára, mint Fiume a magyar tenger
parttal és az olasz Venezia? A tenger megpillantása maga is feled
hetetlen látványosság és a magyar tenger szemlélése nem kelti-e 
fel bennünk a nemzeti büszkeséget ? Venezia pedig a minden nem
zetbeli kirándulók találkozó helye még senkit sem hagyott cserben, 
aki szépet, fenségeset, elragadót akart látni.

Nem csoda tehát, hogy amióta a tanulmányi kirándulások a 
középiskolákban úgyszólván rendszeresítve vannak, a magyar tenger
part felé valósággal tolul az ifjúság és a kirándulási időszakban alig 
lehet helyet kapni Fiume és Venezia nagyszámú szállóiban. Érthető, 
hogy a mi ifjúságunk is a legnagyobb örömmel fogadta e kirándulás 
eszméjét s fiatalos lelkesedéssel készült a nagy útra az a csoport, 
melynek szerencsésebb viszonyai lehetővé tették, hogy egy aránylag 
drágább, de fölötte élvezetes kirándulásban részt vegyen.
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S a kirándulásnak alulirt vezetője a magában véve is szép 
Fiume—veneziai kirándulás útitervét mentői gazdagabbá igyekezett 
tenni. Sikerült beállítani a programmba Zágráb, Abbázia, Triest meg
tekintését és Veneziából a szárazföldön Triestbe, onnan pedig az 
osztrák államvasutakon Bécs érintésével eljutni Budapestre anélkül, 
hogy a kirándulás költségei lényegesen emelkedtek volna Az útiterv 
kidolgozása és általában a kirándulás előkészítése nem volt olyan 
könnyű feladat.

E beszámoló egyik célja épen az, hogy tájékozást nyújtson az 
érdeklődőknek nemcsak arról, hogy mit láttunk, hanem arról is, ho
gyan jutottunk hozzá ; s viszont ha sok mindent nem néztünk meg, 
amit ezen az utón meg szoktak, vagy meg lehet nézni: mi akadá
lyozott meg benne. Azt mondhatnám, hogy a tanulmányi kirándulá
sunknak mintegy a mechanikájába óhajtom beavatni az olvasót. Te
szem ezt azért, mert magam is sajnosán tapasztaltam az előkészítés 
munkájában, hogy hasonló tanulmányutak az értesítőkben és egyebütt 
nagyobbára esztétikai szempontból nyernek méltatást, aminek megvan 
ugyan a maga értéke, de praktikus haszonnal nem igen jár.

Hát hogy az értesítőknél maradjunk, ezeket kutatja és tanul
mányozza szinte heteken át a kirándulás vezetésével megbízott tanár. 
Joggal lehet feltételezni, hogy azoktól, akik ugyanazt az utat meg
tették, sokat tanulhat az ember. A sok tapasztalat leszűrése legalább 
emberi számítás szerint csak jót eredményezhet. Hogy jó magam 
mennyi értesítőt böngésztem át s minő eredménnyel, azt rövidesen 
nem lehetne elmondani. Annyi bizonyos, hogy szerzett ismereteimet 
nem találtam kielégítőknek s azért szükségesnek mutatkozott, hogy 
olyan kartársakhoz forduljak útbaigazításért, akik a tanulmányi kirán
dulásban „otthon vannak.“ Ilyeneknek ismertem többek közt Loysch 
Ödön rimaszombati, Makkfalvi Ferenc kassai és Makoldy Viktor buda
pesti kartársaimat. Ők már elláttak praktikus tanácsokkal, amiért e 
helyen is köszönetét mondok nekik.

Kérésemre iskolám igazgatója, aki a legelőzékenyebben támo
gatott a kirándulás előkészítésében, hivatalos átiratban fordult a 
ciszterci rend egri kath. főgimnáziumának igazgatóságához, hogy a 
múlt évben rendezett hasonló kirándulásuk tapasztalatait legyenek 
szívesek velünk közölni s néhány feltett kérdésünkre választ adni. 
Hogy hozzájuk fordultunk, annak az a magyarázata, hogy éppen az 
ő értesítőjük közölte Dr. Kovács Pius tollából a legbecsesebb ada
tokat a veneziai kirándulásra vonatkozólag. És az egri kartársakba 
vetett bizalmunkat a legfényesebb siker koronázta. Ugyancsak Dr.
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Kovács Pius hittanár oly kimerítő, alapos, a részletekre is kiterjedő, 
19 pontba szedett téjékoztatóval szolgált, hogy ezért a legnagyobb 
hálával vagyunk eltelve iránta, amint hogy igen nagy hasznát is vet
tük az ő kivétel nélkül jó tanácsainak.

A mint igy a vezető tanár kellő tájékozottsággal bir a beuta
zandó terület körülményeit illetőleg, következik az útirány megrögzí
tése. Természetesen a végpontot már jóval előbb közöltük az ifjú
sággal s ekkorra már jóformán a jelentkezéseket is le kell zárni. 
Máskülönben nem lehetne a szállodásokkal, vendéglősökkel, vasúti és 
hajózási társaságokkal a résztvevők számát közölni. Pedig e körül 
sok zavar szokott lenni, főképen ha nagy az utólagos jelentkezés, 
amire mindig lehet számítani.

Fiúméban, Veneziában és Triestben levél utján történt a meg
állapodás a szálloda-vendéglő tulajdonossal. Zágrábban egy ottani 
kartársam : Dr. Bogoljub Krnic volt a közvetítő, akiről különben alább 
még lesz szó. Idejében elküldtük a kérvényeinket a vasúti, hajózási 
stb. társaságok igazgatóságaihoz. Itt ugyan történt egy kis fennaka
dás. Az egyik az volt, hogy a Déli-vasut megismételt kérésünkre sem 
volt hajlandó kedvezményt nyújtani, a másik, hogy Venezia látni
valóira vonatkozólag a budapesti olasz konzulhoz intézett kérvényünk 
azzal jött vissza, hogy a konzuli hivatal nem illetékes kérelmünk 
továbbítására.

A két visszautasított kérés igen lehangoló és hátrányos volt 
ránk nézve. A Déli-vasut közismert szűkmarkúsága csak azzal tudta 
indokolni méltánytalan eljárását, hogy husvét hetében igen nagy a 
forgalma. Mi ugyan azt gondoltuk, hogy ez az állítólagos nagy for
galom inkább Olaszország felé irányul s nem Triestből Budapestre, 
ahonnan mi a féljegyes kedvezményt kértük. Elestünk tehát annak a 
lehetőségétől, hogy a Balaton mentén térjünk vissza a fővárosba. 
Minthogy pedig lehetőleg elkerülni akartuk a Fiume—Budapest közti 
nagyobbára egyhangú ut másodszori megtevését, az osztrák állam
vasutakhoz fordultunk ama kérésünkkel : tegye lehetővé, hogy tanul- 
mányutunkat Triestből Bécs felé folytassuk. Kérésünk meghallgatásra 
talált, bár erről már csak útközben — Fiúméban — kaptunk érte
sítést.

A budapesti olasz konzulátus válasza után, hogy a veneziai 
állami intézményekbe díjtalan bemenetelt nyerjünk, a miniszteri ren
delettel megszabott, de ritkán célravezető hivatalos útra léptünk. 
Kérvényünket a külügyminiszter urra adresszáltuk, azonban kerületi 
püspökünk, illetőleg a kultuszminiszter utján továbbítottuk. Meg is
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jött rá a válasz másfél hónap múlva a kirándulás után : —  

„Az olasz kormány elvből nem teljesíthette kérésünket.“ Már mi ek
kor leadtuk az olaszoknak az obulusainkat s igy teljesen hidegen 
hagyott, hogy elvből vagy elvtelenül tagadták meg diákjainknak a 
Palazzo Dúcaiéba (Doge palota), az Academia di Belle Arti-ba, 
Museo Correrbe stb. való szabad belépést A templomok legnagyobb 
részében meg amugyis kell fizetni belépő dijat

A kirándulás körültekintő előkészítése megkívánja, hogy a ve
zető tanár az ellátás érdekében több helyről kérjen árajánlatot. Hogy 
az ajánlatok közül melyik volt a legkedvezőbb, az szállásaink alább 
következő megjelölésénél fog kitűnni. Itt csak azt szükséges meg
említeni, hogy a Veneziából kapott árajánlataink mindegyike drágább 
volt 3 —4 lirával annál, amennyiért a karánsebesiek a Hotel Veniez- 
ben laktak. Követőink tehát megtudhatják, hogy egy ilyen nevű ol
csó szálloda is található Veneziában.

Kirándulásunkat megelőző időben többször folytattam meg
beszélést a jelentkezőkkel ; egy-két nappal az indulás előtt valameny- 
nyien részt vettek azon az ismertető előadáson, amit kérésemre Dr. 
Hazslinszky Rezső és Tichy Gyula kartársaim tartottak. Amaz a tör
téneti hátteret, emez a feltalálandó művészeti értéket tárta fel az 
ifjúság előtt. Mindkét előadás hasznos szolgálatot tett a fiuknak is, 
nekem is. Ok nem mentek tájékozatlanul a nevezetes történelmi he
lyekre ; én a természeti szépségek iránt nagy várakozással eltelt ifjú
ságra számíthattam.

Még nem tettem említést arról, hogy kirándulásunkra szülők, 
hozzátartozók is szép számmal jelentkeztek. Csatlakozásukat szívesen 
vettem. Egyrészt, mert velők kirándulásunk jelentőségében csak nyert, 
(egész város érdeklődése mellett folyt az előkészület,) másrészt biz
ton remélhettem, hogy a felnőttek a tanulók feletti felügyeletben se
gítségemre lesznek. Erre a támogatásra, tekintve, hogy 22 különböző 
korú tanuló vezetése várt rám soha nem látott tájakon, szükségem 
is volt. A kirándulásban részt vett vendégek névsora a következő : 
Badiny Jolán tanítónő, Lajos Győzőné, Langhoffer Jánosné, Pauchly 
Nándorné, Pásztor Mihályné rozsnyói urhölgyek, továbbá Dienes 
Barna főerdőmérnök és Lajos Győző bányaiskolai igazgató.

Szívességből, szüleik kérésére megengedtük, hogy Jureczky Ti
bor és Hering Pál más városbeli gimnáziumban járó tanulók szintén 
résztvegyenek a mi tanulmányi kirándulásunkban. Velük együtt ta
nulóink osztályok szerint igy oszlottak meg : Jelentkezett a második és 
harmadik osztályból 1 — 1, IV-ből és V-ből 4—4, Vl-ból 5, Vll-ből 4
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és VlII-bóI 3. Résztvettek a kirándulásban : Achátz József, Aczél 
Barna, Auerbach Ernő, Balasa Imre, Bernáth László, Brehovenszky 
Lajos, Dienes Barna, Fábry Zoltán, Fischer Miklós, Hering Dezső, 
Ilovszky Ferenc, Király Zoltán, Krausz Károly, Lajos Győző, Mikulik 
hál, Lichtschein Miklós, Nehrer Gyula, Pellionisz Sámu, Rozlosnik 
Ármin, Szomor László és a már említett Jureczky Tibor és Hering 
Pál. A kirándulási alap Brehovenszky Lajos és Krausz Károly tanulók 
útiköltségét felerészben, Pellionisz Samu és Rozlosnik Árminét tel
jesen fedezte.

Az indulás napján, vagy még előbb mindenki megkapta a kö
vetkező gépírásos, csak általánosságban mozgó tájékoztatót:

T\ velenczi kirándulás programmja és utasítások a kirándulók
részére.

Április 4-én szombat d. u. '/..6 órakor gyülekezés a Vili. osz
tály termében.

Indulás a vonattal 6 '10-kor.
Április 5-én vasárnap reggel 5 '10-kor érkezés Budapestre. Tovább 

indulás 7'00-kor a fiumei gyorssal. Zágrábba érkezés d. u. 2 '10-kor. 
Zárráb megtekintése. Vacsora és megszállás az Imperial szállodában.

Április 6-án hétfő reggel 8 50-kor indulás Fiúméba ; d. u. 4 
órakor megérkezés. Szállás az Imperiálban, étkezés a Hotel de la 
Ville-ben. Séta Fiúméban.

Április 7-én kedde  ̂ d. e. egy kivándorló hajó, fiumei gyárak 
megtekintése. Délután 1 —6-ig kirándulás Abbáziába. Este 8'15-kor 
indulás Velencébe.

Aprilis 8-án szerdán reggel 6-00 kor megérkezés ; megszállás 
a Hotel Metropoleban. Márk tér, templomok, Doge palota, múzeumok 
megtekintése. Este gondolázás.

Április 9-én csütörtök. Templomok, Arzenál, Lidó.
Április 10-én péntek reggel indulás vonaton 6’00-kor Triestbe. 

Megérkezés d. e. 10'33-kor. Kirándulás Miramareba. Étkezés a Met
ropole szállodában. A kikötő és a város megnézése.

Április 11-én szombat. Tovább utazás Bécs vagy Fiume felé.
Április 12-én vasárnap. Megérkezés Budapestre s hazaérkezés 

Rozsnyóra este fél 8-kor, vagy fél 12-kor.
Mindenki hozzon felöltőt, sapkát, de pakkot mentői kevesebbet, 

Zágrábig ki-ki magával hozza az ennivalót.
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A csapattól elmaradni nem szabad.
Külön tervek megvalósítása csak közös megegyezéssel, a vezető 

tudtával történhetik. Pénzére és holmijára mindenki jól vigyázzon. 
Összetartás, egymás támogatása erkölcsi kötelesség minden kiránduló 
számára.

Rozsnyón, 1914 április 2.
Pásztor Mihály

•vezető tanár.

Amint látni való, a Triestből való tovább utazás csak alterna
tive volt megjelölve, mert mint előbb szó volt róla, az osztrák állam
vasutak elhatározását ekkor még nem ismertük.

A programm szerint április 4-én, szombaton este volt az indulás. 
Főgimnáziumunk udvarán sorba állva elénekeltük a himnuszt s a 
szülők és érdeklődők jó kívánságaitól kisérve kivonultunk a vasúthoz, 
ahol már a vendégeink is gyülekeztek s velünk együtt felszálltak III. 
osztályú külön kocsinkba. Hogy az ifjúság vig dalolása mellett indult 
el a vonatunk, azt úgyis kitalálja mindenki, valamint azt is, hogy 
egész éjszakai utazás után mennyire jól esett mindnyájunknak a ke
leti pályaudvar mosakodó szobájának hideg vize és azután az étterem
ben elfogyasztott reggeli.

Április 5-én a reggeli fiumei gyorsvonathoz csatolt III. osztályú 
kocsinkban egészen jó hangulatban tettük meg az utat Zágrábig, ahol 
délután 2'10-kor már várt ránk a vasútnál a mi jóbarátunk: Dr. 
Bogoljub Kérnie zágrábi felső leányiskolái tanár. Ideálisabb vezetőt 
képzelni sem lehetett, mint ő volt. Előzékeny, figyelmes, fáradhatat
lan s amellett sokszor fogyatékos német tudásunkat is szívesen elnézte. 
S mindezt mi alapon tette ? Makoldy Viktor barátom ajánlotta őt 
figyelmembe, hogy amennyiben Zágrábban kiszállunk, keressük fel 
őt levélben s a legszívesebben el fogja rendezni ottani tartózkodásun
kat. Úgy is volt. Igazi nagymüveltségü kultur-ember szívességével 
válaszolt leveleinkre s kivitte, hogy Zágrábban az Imperial szállodá
ban egészen jó s hihetetlenül olcsó ellátást kaptunk. Megérkezésünk 
pillanatától a lepihenés idejéig mellettünk volt, magyarázott és szóra
koztatott. Még másnap délelőtt is kijött velünk a vasúthoz, pedig elő
adása is volt a város központjától igen messze fekvő intézetben.

A horvátok szép fővárosát töviről-hegyire megnéztük : az Ilicát, 
a Jelasics teret és szobrot, a báni palotát, a sabort, templomokat, 
a színházat, akadémiát és egyéb középületeket s befásitott szép tereket. 
A város emelkedett részéből gyönyörködtünk a szemünk elé táruló

89



panorámában. Egyszóval nem bántuk meg, hogy egy fél napot Zág
ráb megtekintésére fordítottunk.

Április 6-án reggel 9 órakor tovább utaztunk Fiume felé. Számí
tásból utaztunk nappal, hogy a sokat emlegetett Karsztot, a mély 
völgyben folyó smaragd-zöld-vizü Dobrával és a tenger első meg
pillantását nappal élvezhessük. A Karszt kietlen, borzalmasan szép 
tájait a vasút alatt szelíden elfolyó Dobra enyhíti s a mikor vonatunk 
Plase és Meja között robog, kiszabadulunk a sötét alagutakból, fel
tárul előttünk á tenger millió csillogó pontjával : — ez a látvány 
káprázatos és feledhetetlen 1 . . .  Az a gongolat pedig, hogy egy 
rövid félóra múlva az egész tenger előttünk lesz, lázas örömmel 
tölt el.

Fiúméba délután 4 órakor érkeztünk s alig helyeztük el cso
magjainkat a szállodánkban, máris nyakunkba vettük a várost és a 
Fiumara túlsó partján emelkedő Tersattóra igyekeztünk. Kissé fárad
ságos volt a lépcsőkön való felkapaszkodás, de a Frangepánok ősi 
várának tornyából eső remek kilátás bőven kárpótolt érte : a Fiumara 
kanyarodó, mély, meredek sziklás völgye, a tenger és a város, kö
rülövező fensikjával megkapó látványosság. De a gyönyörködésnek 
majdnem tragikus kimenetele volt.

Az eset a következő. Előttünk pár perccel a szolnoki kereske- 
delmisták voltak fenn a várban. Kedvük kerekedett hazafias és kuruc- 
dalokat énekelni. Láttuk, hogy e miatt két susáki horvát fiatal ember 
élénk vitatkozást folytatott velük. A mi fiaink nem akartak kevésbé 
bátrak s kevésbé hazafiasak lenni, tehát ők is elénekelték a himnuszt 
a kilátó torony tetején messzehangzóan, lelkesen. Őszintén szólva én 
igen vegyes érzelmekkel fogadtam ezt a jobb helyre méltó hazafias
ságot. Elő is jött a két horvát fiatal ember újból és szenvedélyesen 
magyarázták, hogy „horvát földön“ nem szabad énekelni a magyar 
himnuszt. Nehogy a vita elfajuljon, „zsivió hrvatski-“val elintéztem a 
dolgot, A két fiatal ember és a mindjobban csoportosuló többi horvá- 
tok megnyugodva maradtak el tölünk . . .  De ettől fügetlenül, mikor 
a lépcsőkön lefelé haladtunk, egy sikátorból valami horvát suhanc 
„magyarom“ kiáltással kavicsot dobált ránk.

A Hotel de la Ville-ben elfogyasztott jó vacsora után az Impe- 
rialban pihenőre tértünk. Másnap, április 7-én a fiumei kikötőt néz
tük meg s az Ivernia kivándorló hajót óhajtottuk megnézni. Sajnos, 
a határrendőrség csak a társaságunkban volt hölgyeknek engedte 
meg a hajóra való belépést; egyrészt mert már délben indult, más
részt mert a hajón amerikai milliomosok s Tisza Kálmán gróf utaz-
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tak. Legalább az indulásnak, sőt a kivándorlók felszállásának is tanúi 
voltunk. Megható jelenet volt, mikor az ágyulövés után a hajó meg
indult s az utasok kendő lobogtatással, a szegény kivándorlók kalap 
lengetéssel vettek búcsút a parton álló közönségtől. Egy kivándorló 
magyar harsány hangon kiáltja el : „Éljen a magyar szabadság“ . . . 
A hajó orránál pedig szinte kísértetiesen hangzik a vig muzsikaszó, 
melynek az volna a feladata, hogy elhesegesse a szomorú gondola
tokat

Közben a Danubius hajógyárat és a torpedó-gyárat kerestük 
föl. Elkeseredéssel vettük tudomásul a helyszínen, hogy az egyiket 
csak a tengerészeti akadémia igazgatóságának, a másikat csak a 
hadügyminiszternek engedélyével lehet megnézni. Jó lesz ezt a kirán
dulók rendezőinek tudomásul venni. Bár minket is figyelmeztetett 
volna valaki a miniszteri engedélyre, akkor — nem gondoltunk volna 
a torpedógyár megnézésére. Vigaszul legalább a halcsarnokot néztük 
meg. A délelőtti csalódásért a délután folyamán Abbáziába tett kirán
dulásunk nyújtott bő ellenértéket. Kellemes időben élvezhettük a 
szépséges Abbáziát, sétányait, villáit, a térzenét, a kiránduló hajó 
ringását stb.

A fiumei korzó megtekintése s vacsoránk elfogyasztása után 
(a H. de la Ville olcsó és jó konyhája méltán érdemli meg a dicsé
rete t!) hajóra szálltunk s a „Hegedűs Sándor“ fedélzetén vártuk a 
tengeri utazás kellemeit. Szép volt az est, mikor a hold előbukkant 
rövidebb-hosszabb időre a felhők mögül ; ezüstösen csillogott a tenger 
vize, —- mikor azonban a nyílt tengerre értünk, hatalmas szél kere
kedett és a hullámok nagy erővel csapkodták a hajónk oldalait. Tár
saságunk hölgy tagjai és a fiuknak egy kisebb része hajókabinban 
aludt, de még őket sem kímélte meg egészen a tengeri betegség. 
Viszont sokan voltunk a kajütben, akik eredménnyel dacoltunk a 
tengeri rémmel.

Április 8-án hajnalban már mindenki talpon volt, hogy Venezia 
feltűnésére lessen s nagy volt az öröme, aki először pillantotta meg. 
Megérkeztünk. A fináncok nem okoztak nehézséget. Gondolákra ültünk, 
melyeken a Metropole szállodának egészen a kapujáig vittek el bennün
ket. Boldogok voltunk, hogy kirándulásunk főpontját szerencsésen el
értük. Az elhelyezkedés, rendbehozás és a reggeli után a társaság a 
tengerpartra és a világhírű Márk-térre ment sétálni. Én a hozzánk 
csatlakozott Huszka Ernő kultuszminiszteri fogalmazóval az osztrák
magyar konzulátusra igyekeztem. A vaporetto nem vitt egészen odáig, 
de valahogy mégis kikerültünk a sikátorok tömkelegéből. Az alkonzul,

9i



lovag Herzfeld igen udvariasan fogadott s órák hosszáig vesződött a 
veneziai rossz telefonon, hogy nekünk a kért kedvezményt megsze 
rézzé. Végül is csak a városi intézmények szabad megtekintését 
tudta kieszközölni a magisztrátustól, miről a következő írása tanús
kodik :

Con questo si certifica che la comitiva del ginnasio a Rozs
nyó in Ungheria, guidata dal sig. Professore Michele Pastor, ha 
ricevuto il permesso di visitare le curiositá che appartengono al 
Municipio, — La suindicata comitiva e composita di 34 persone. 
(Dátum, kétfejű sasos pecsét, aláírás.)

A magyar születésű (Puskáriu ?) főkozullal js beszélhettünk és 
paroláztunk s az egész konzulátustól nagy hálálkodások közt búcsúz
tunk el, hogy legalább annyi-amennyi kedvezményt elérhettünk.

Venezia szépségét nem ecsetelem ; azt látni kell. A Szt. Márk- 
tér az az ő galambjaival, a kincses Szt. Márk temploma, a Cam
panile, az óratorony, a szt. márk-téri áruházak, a Canal Grande, me
lyen vaporettón végig hajóztunk és sok hires épülete, a Rialtó, 
melyen keresztül mentünk s vásári zaját megbámultuk, Museo Civico 
gazdag és páratlan szép gyűjteményével, Maria Formosa temploma 
Palma Vecchio : St. Barbara festményével, S. Giovanni e S. Paolo 
temploma megbecsülhetetlen műkincseivel és a mindent felülmúló 
Doge palota, a Colleoni szobor, II. Viktor Emmánuel, a „nép szaba- 
ditójá“-nak lovas szobra az impozáns Riva degli Schiavonin, ahol 
szállodánk volt s vele szemben a San Giorgio Maggiore sziget, a 
másik Campanile-val, a bájos szépségű Lidó, hol a tenger homokjá
ban csigákat szedtünk és a tenger pompás hullámtörésében gyönyör
ködtünk stb. stb., mind olyan látnivalók, amelyeket végig élvezni 
csak hosszú időn át lehet. Mi pedig két napi tartózkodás után, ápri
lis 10-én délelőtt már vonatra ültünk, hogy Triestnek is szentelhes
sünk egy napot, ha többre az időnkből, vagy inkább a tárcánkból 
nem telik.

Triest felé közeledve, a tengert szomjaztuk újból s amikor még 
hozzá a Miramare kastélyt is megpillantottuk, teljes volt az örömünk. 
Megjegyzendő, hogy útközben S. Giorgo Nogara olasz állomáson ebé
det kaptunk a vonatba s igy elég nyugodtan tudtuk szemlélni az 
isztriai karsztokat is. Triestben a Metropole-ban voltunk szállva. Ol
csóbb, de természetesen kevésbé fényes étkezésben volt részünk, 
mint a veneziai névrokonánál.
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Triest látnivalói felól nem voltunk eléggé tájékozva, igy meg
érkezésünk utáni rövid délutánunk kevés tanulságot nyújtott. Megnéz
tük a nagy méretű kikötőt, a mólókat, halvásárt, világitó tornyot, 
Miksa .császár szobrát, a remek alkotásu Montuzza-alagutat és a vá
rat, ahonnan szép kilátásunk volt a tengeröbölre és a városra. Annál 
többet láttunk másnap, mivel közben szállodánk prospektusából meg
tudtuk, hogy a Civico Museo di storia ed Arte, Civico Museo Revol- 
tella (Belle Arti), Stabilimento Tecnico és Stazione Zoologica meny
nyi látnivalót nyújt s hogy ezek mind díjtalanul megnézhetők. Meg 
is néztük valamennyit a helyett, hogy Miramárba hajókáztunk volna, 
a hová a trónörökös jelenléte miatt úgy sem engedtek volna be.

- Bátran állíthatom, hogy ezek a látnivalók, főkép az első kettő, ve
tekszenek a veneziai művészi kincsekkel.

Triestből Bécs felé az osztrák államvasutak vonalán április hó 
11-én d. u. 4 órakor indultunk el. Közbeeső állomásaink közül Görz, 
Assling, Klagenfurt, St. Veit a. d. Glan, St. Michael, Selzthal, Am
stetten, St. Pölten voltak a nevezetesebbek. Asslingig gyorsvonaton, 
onnan pedig személyvonaton tettük meg az utat Bécsig, ahová igy 
a Westbahnhofra vasárnap d. e. 9‘20-kor érkeztünk. Látnivaló, hogy 
ha a Balaton mellékén vagy a Semmeringen át nem is utazhattunk, 
azért a karinthiai és Stájer-Alpok kellős közepében vitt keresztül 
utunk és azok, akiket az álom nem nyomott el, nemcsak nappal a 
Kami Alpokban, hanem a holdvilág mellett a keleti Alpok hófedte 
csúcsaiban is gyönyörködhettek.

A magam részéről semmit nem sajnálok annyira, mint azt, hogy 
Bécs előtt a penzingi állomáson le nem szálltunk, amint azt egy 
velünk utazó angol mérnök tanácsolta. Innen villamoson Bécs java
részét keresztül szeltük volna, hogy a Staatsbahnhofra eljuthassunk, 
mig igy a Westbahnhofról csak a külvároson keresztül jutottunk el 
oda s úgyszólván semmit nem láttunk a császárvárosból. Igaz, hogy 
nagyon sok időnk sem volt a l l  óra 55 perckor induló vonatig, hogy 
a tervek közt szabadon válogathassunk

Mikor Királyhidán annyi idő óta először hallottunk magyar szót, 
megdobbant a szivünk, örültünk is, hogy már hazafelé közeledünk, 
de tagadhatatlan, hogy többen sóhajtva emlegették, milyen jó volna 
még Fiúméban, Veneziában vagy Triestben lenni. ! A helyett a mi 
szép Dunánk mentén mindinkább közeledtünk Budapesthez, ahová 
este 8 45-kor ép erőben meg is érkeztünk. A csapat javarésze a köz
ponti állomással szemben lévő Hack István-féle vendéglőben jól meg-

93



vacsoráit, néhányan azonban rokonaiknál a fővárosban maradtak. 
Kétségkívül nekik volt kényelmesebb dolguk, mivel mi többiek a leg
közelebbi vonattal tovább utaztunk. Rozsnyóhoz közeledve, Miskolczon, 
Bánrévén, Pelsőczön is le-Ie szállt egy tanulónk, aki szüleihez igye
kezett a hátralevő húsvéti vakációban kipihenni az ut fáradalmait. 
Vagy 23 tagból állott az egész csapatunk, amikor husvét másodnap
ján reggel 7 óra után jó egészségben és elég friss erőben megér
keztünk.

Itthon a vezetőre még óriási munka várt, a számadások elké
szítése. Egy két eltérés, a felnőttek külön díjtételei okozták, hogy 
egy táblázatos kimutatást készítettem. Ezen minden résztvevő minden 
kiadása fel volt tüntetve. Felesleges volna az egész lisztát bemutatni ; 
egy tanulóra eső kiadási sorozatot azonban és a kiadások végső 
összegét tájékozásul ide iktatom :

Vasúti és hajó-dijak: Rozsnyó—Budapest: 4’35, Budapest— 
Fiume: 9'70, Fiume—Abbázia: T20, Fiume—Venezia: 5'00, Vene
zia—Triest: 8’20, Triest—Bécs : 12‘65, Bécs — Bruck: T70, Király- 
hida—Budapest: 4 00, Budapest — Rozsnyó : 4'75, összesen: 5T55 K.

Ellátás a szállodákban : Zágráb : 2-32, Fiume : 6-00, Venezia : 
18'90 (borravalóval), Triest : 6'60 (borravalóval) ; összesen : 33 87 K.

Egyéb kiadások: Mosakodás Budapesten : 0'20, Zágráb, hideg 
felvágott: 038, villamos : Zágráb—Fiume : 0-27, Triest: 0 22, Bécs : 
0‘20, hajó kabin —• —, gondola : 0-50, vaporetto 0'60, Doge palota : 
TOO. Reggeli Venezia—Becs : 0 54, ebéd a vonaton : T50, Triestben 
beszerzett felvágott: 0-40, virsli Királyhidán 0-44, vacsora Buda
pesten 0'88.

Apróbb kiadások: Borravalók, podgyászért, hajójegy illeték, 
levelezési költség : 0 62. Végösszeg : 93T7 K. amiből 1 korona a 
korona-líra különbözetért lerovásba jön, mivel olasz pénzről még 
innen a takarékpénztár utján gondoskodtunk s igy egy korona meg
takarítás volt személyenként. Tehát egy tanulónak átlagos kiadása 
volt 8 napi és 9 éjszakai utazás után : 92 korona 17 fillér. Az egész 
társaság kiadása kitett 2892 korona 58 fillért.

A befagyott kedvezmények révén az előirányzott összeget né
hány koronával meg kellett pótolnunk, amiből az a tanulság, hogy 
egy ilyen nagyobb kirándulásnál 5 —10 koronával mindig többre kell 
előirányozni a részvételi dijat, mint amennyi a biztos kiadás.

Sok tanulságot merítettünk a vázolt tanulmány útból, sok szé
pet, megragadót láttunk és sokat is élveztünk, mi mellett a fáradság' 
szóba sem jöhet. Csak egy hátránya van ennek a tenger-járásnak:
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hem láthatunk az életben még valami szépet, fenségeset a termé- 
szetben, amire azt mondja valaki — „oh be gyönyörű“ s amire mi 
azt ne mondanók egy nemével a felfohászkodásnak : „Oh . . . hát 
mikor én Fiúméból Veneziába utaztam, a tengeren!“ . . .

P á szto r Mihály.

Május hó 28-án tartotta meg a főgimn. ifjúsága szokott tavaszi 
mulatságát, mely az egész délután tartó zápor dacára is jól sikerült 
Délelőtt versenyjátékokkal, délután tánccal szórakozott az ifjúság 
A rendezés érdeme Szkalos Emil kartársunké, aki minden lehetőt el
követett, hogy az ifjúság és a közönség jól találja magát Hálával és 
köszönettel emlékezünk meg ez alkalommal Dr Hajcsi Sándor fel
ügyelőnknek és Maurer Oszkár iskolatanácsosnak szives jóindulatáról, 
akik a közebéden résztvevő mintegy 150 főnyi ifjúságot sörrel ven
dégeltek meg.

E helyütt hivom fel a tanulók és szülők figyelmét arra a körül
ményre, hogy a jövő iskolai évben két kirándulás van tervbe véve : egy 
nagyobb az Aldunához az Alföld utbaejtésével s egy kisebb az uhornai 
tóhoz és Szomolnokra.
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XII.

Hz intézetet közelebbről érdeklő rendeletek és 

hivatalos iratok.

»
1. A püspök 2865—2894. sz. a engedélyt ad a két tárgyból 

bukott tanulóknak a javitóvizsgálat letevésére.
2. A püspök 2897. sz. a. engedélyt ad Haas Sándor eperjesi 

magántanulónak arra, hogy magánvizsgájának sikerülte esetén az 
érettségi vizsgálatot szeptemberben intézetünknél tehesse le.

3. A püspök 2954. sz. a. engedélyt ad Gerstl Ernő VII. oszt. 
tanulónak, hogy augusztus hó végén intézetünknél magánvizsgálatot 
tehessen.

4. A püspök 2982. sz a. engedélyt ad Weisz József tanitónak, 
hogy augusztus végén a Vili. osztályból magánvizsgálatot s ennek 
sikerülte esetén szeptemberben érettségi vizsgálatot tehessen.

5. A min. 80978. sz. rendeletével Lemberger Izsó izr. hitok
tatónak az 1911/12-ik iskolai évre pótlólag még 360 kor. jutalom
dijat utalványoz.

6. A püspök 3151. sz. a. leterjeszti a min. 23431. sz. rende
letét a céllövészet meghonosítása tárgyában.

7. A püspök 3199. sz. a. Hornyánszky János József mezőtúri 
ref. főgimnáziumi tanulónak a magánvizsgálatra az engedélyt nem 
adja meg.

8. A min. 3117. ein. sz. rendelete a rrtáv. zágrábi és eszéki 
népiskoláiból a hazai középiskolákba jelentkező tanulók felvétele 
tárgyában.
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9. A min. 135638. sz. rendeletével az 1913/14-ik iskolai évre 
Jurkovich Emil tankerületi kir. főigazgatót küldi ki intézetünkhöz 
mint miniszteri megbízottat.

10. A püspök 3976. sz. a. a min. 131901. sz. engedélye alap
ján megengedi, hogy Lobi Lázár rozsnyói lakos, volt munkácsi is
métlő tanuló a javitóvizsgálatot intézetünknél tehesse le.

11. A püspök 4071. sz. a. a magánvizsgálatokról szóló jelen
tést tudomásul veszi.

12. A min. 101673. sz. a. Pekár Imre jutalomdij-alapitványá- 
nak számadásait jóváhagyja.

13. A min. 21540. sz. rendelete a magyar fogalmazás tanitása 
ügyében.

14. A püspök 4345. sz. a. engedélyt ad Makovits Elemérnek, 
hogy decemberben tehessen érettségi vizsgálatot.

15. A püspök 4414—4422. sz. a. a kérvényező tanulókat a 
testgyakorlás alól felmenti.

16. A min. 152009. sz. a. elrendeli, hogy a személyi pótlék
ról szóló nyilvántartási lapok évenként január és julius hó 15-ig fel
terjesztessenek.

17. A min. 153778. sz. a. engedélyt ad, hogy az intézet kül
földről beszerezhessen egy rádium-preparátumot.

18. A püspök 4555. sz. a. Valent István h. tanár megválasztá
sát tudomásul veszi.

19. A min. 162139. sz. a. a decemberi érettségi vizsgálathoz 
kormányképviselői minőségben kiküldi Dr. Szelényi Ödön pozsonyi 
theol. akad. tanárt.

20. A min. 162689. sz. rendelete a gör. kath. tanulók ünne
peiről.

21. A min. 154952. sz. rendeletével Réz László ref. hitoktató 
lelkésznek az 1913/14-ik iskolai évre 800 kor. vallástanitási jutalom
dijat engedélyez.

22. A min. 175600. sz. rendeletével Lemberger Izsó izr. hit
oktató rabbinak az 1913/14-ik iskolai évre 900 korona vallástanitási 
jutalomdijat engedélyez.

23. A min. 183659. sz. rendeletével Popp Fülöp eperjesi theol. 
akad. rendkívüli hallgatónak horvátországi érettségi bizonyítványa alap
ján megengedi, hogy kiegészítő érettségi vizsgálatot tehessen a gö
rög nyelvből, de vizsgálata kiterjesztendő a magyar nyelv- és iro
dalomra és Magyarország oknyomozó történelmére.
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24. A püspök 5573. sz. a. engedélyt ad Eötvös József pénz
ügyi számtisztnek, hogy felsőkereskedelmi érettségi bizonyítványa alap
ján különbözeti s a Vili. osztályból magánvizsgálatot tehessen.

25. A püspök 5887. sz. a. az uj vizsgálati rendszerről jelen
tést kér.

26. A püspök 5888. sz. a. kéri azon könyvek jegyzékét, ame
lyek az ifjúság protestáns érzületének mélyítésére alkalmasak.

27. A püspök 5889. sz. rendelete az iskolai ingatlanok telek- 
könyvezése ügyében.

28. A püspök 377. sz. a. közli a min. 4207. sz. leiratát az 
építkezési és beruházási államsegély tárgyában.

29. A püspök 386. sz. a. megengedi, hogy a második félévben 
a VIII. osztály egy filozófiai órája helyett mennyiségtan tartassák.

30. A min. 185334. sz. rendelete a leánytanulók felvétele tár
gyában.

31. A min. 25917. sz. a. elrendeli, hogy a nyilvántartási la
pokban a tanárok korpótléka ezentúl mindig feltüntetendő.

32. A püspök 906. sz. a. leterjeszti az 1914-ik évre a szemé
lyi pótlékról szóló kimutatást.

33. A püspök 1211. sz. a. a VIII. oszt. vallástani vizsgálatá
hoz Chalúpka János jolsvai lelkészt, az érettségi vizsgálatokhoz elnö
kül Loysch Ödön rimaszombati tanárt küldi ki ; egyúttal intézkedik 
arról, hogy a folyó évi javító- és pótló érettségi vizsgálatok Rima
szombatban fognak megtartatni.

34. A püspök 1246. sz. a. megengedi, hogy Schwarcz Jenő 
magántanuló az iskolai év végén a VII—Vili. osztályból összevont 
magánvizsgálatot tehessen.

35. A püspök 1389. sz. a. engedélyt ad Molnár Viktor cs. és 
kir. hadnagynak, hogy sikeres kiegészítő vizsgálat után érettségi vizs
gálatot tehessen.

36. A püspök 1446. sz. a. az iskolai év végén részletes jelen
tést kér a testgyakorló körről és céllövő tanfolyamról.

37. A püspök 1476. sz. a. közli a min. 27828. sz. rendeletét 
a kormányképviselők kiküldéséről.

38. A püspök 1541. sz. a. közli a min. 58372. sz. leiratát, 
mely szerint a külügyminisztérium értesítése alapján az olasz kor
mány középiskolai tanulók részére az állami gyűjtemények díjtalan 
megtekintésére engedélyt nem ad.



39. A min. 32268. sz. rendelete, mely szerint a hitoktatók 
nyugtája ezentúl, amennyiben a tanulók anyanyelvén teljesitik a hit
oktatást, akadály nélkül láttamozható

40. Az egyet, tanügyi biz. 184. sz. a. jelentést, kér a szupp- 
likáció erkölcsi hatásáról.

41. A pőspök 1827. sz. a. jelentést kér a leánytanulókról.
42. A min. 1661. ein. sz. rendelete a Julián egyesület által 

fentartott szarajevói középiskolai tanfolyam bizonyítványainak elis
merése tárgyában.
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Rdományok.

1. A Rimamurány—Salgótarjáni vasmű r. t. a folyó évre is 100 
koronát adományozott.

2. A Rozsnyói Takarékpénztár 50 koronával, a Sajóvölgyi Bank 
20 koronával segítette a konviktust.

3. A szupplikációból a konviktus javára befolyt az adományok
kal és a szupplikáció megváltása címén beküldött összegekkel együtt 
2490 korona 81 fillér.

4. Önképzőköri jutalmakra adakoztak : Szontagh József volt is
kolatanácsos 2 drb. 48-as aranyat, Lajos Győző, Dr. Farkas József, 
egy névtelen 10—10 koronát.

5. Jutalomdijakra egy magát megnevezni nem akaró tanügy- 
barát, Dr. Markó János és Dr. Gescheit József 10—10 koronát ado
mányozott.

6. Ifj. Wallentiny Ottó gépészmérnök boldogult édes anyja 
Wallentiny Ottóné sz. Veith Auguszta emlékére tett jutalomdijalapit- 
ványának növelésére ismét 100 koronát befizetett.

7. Zimmermann Zólyomi Sámuel a főgimnáziumnak és a kon- 
viktusnak 100 — 100 koronát adományozott.

8. A kirándulási alapot Gál Miksa iskolatanácsos 10 koronával 
gyarapította.

9. A Törekvés cimü ifjúsági lapot Dr. Hajcsi Sándor főgimn. 
felügyelő és Varga József iskolatanácsos 10 —10 koronával segélyezte.

10. Céllövészi jutalomdijra Dr. Hajcsi Sándor 10 koronát, Dr. 
Markó János, Farkas Mátyás 5 — 5 koronát, Horváth Sándor, Sárkány 
mérnök, Havasi Gyula, Dittel István, Polák Károly és Markó Frigyes 
2—2 koronát, a költségekre Dr. Hajcsi Sándor 10 koronát adomá
nyozott.

XIII.
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11. A tornavizsgálat jutalmaira befolyt adományok kimutatása 
a tornavizsgálatról szóló beszámolóban olvasható.

12. A vivóverseny jutalmaira adakoztak: Dr Hajcsi Sándor, 
Dr. Auerbach Lajos 5—5 koronát, Dr Markó János 3 koronát, Acél 
Andor, Farkas Mátyás, Fuchs József, Gál Miksa, Kirschner Zsigmond, 
Kiss Károly, Markó Frigyes, Varga István, Zelehovszky Vilmos 2 —2 
koronát, Bódis István, Fodor Bertalan, Havrilla Béla, Róth Zsigmond, 
N. N. 1 — 1 koronát.

13. A január 10-én tartott ifjúsági szinielőadás bevétele volt 1001 
korona 54 fillér ; a kiadás levonása után maradt tisztán a segítő egye
sület javára 500 korona, a Tanárok Özvegyeit és Árváit Segítő Or
szágos Egyesület javára pedig 15 korona 04 fillér.

14. A május hó 9-én tartott hangverseny a zenekör javára 62 
korona 40 fillért eredményezett. Belépti jegyek megváltásából befolyt 
13 korona 20 fillér (Lajos Győző 2 korona 60 fillér, Dr. Sárkány Kál
mán, Jex Károly, Dr. Auerbach Lajos, özv. Szoyka Sámuelné 2—2 
korona, Greek Lajosné, Tichy Gyula 1 — 1 korona, N. N. 60 fillér), 
felülfizetésből 9 korona, (N. N. 3 korona, N. N. 2, N. N. 2 korona, 
Fuchs József 1 korona, N. N. 1 korona.)

15 A Vili. osztály növendékei az érettségi vizsgálat alkalmából 
40 koronát gyűjtöttek egy alapítványra.

16. Fuchs József könyvkereskedő rajz- és írószereket, valamint 
jutalomkönyveket ajándékozott.

17. A vallás- és közoktatásügyi miniszter az intézetnek ajándé
kozta Révai nagy lexikonénak további 3 kötetét, több könyvet, a 
Magyar Nyelv és a Néptanítók Lapja c. folyóiratot.

18. Könyveket adományoztak még Dr. Szelényi Ödön, a kolozs
vári közművelődési és irodalmi egyesület, Dr. Markó János, Pósch 
Gyula, Br. Hámos László.

19. Farkas Mátyás gyógyszerész mentőszekrényünket teljesen 
felszerelte.

20. Özv. Oravecz Mihályné intézetünknek ajándékozta saját 
festményét, Dr. Hajcsi Sándor főgimn. felügyelő művészi arcképét.

21. Honéczy Ödön püspökielei birtokos csigagyüjteményt, Tichy 
Gyula tanár egy értékes sajátkészitette diapozitív sorozatot ajándékozott 
az intézetnek.

Iskoláink összes jóltevőinek ehelyütt is hálás köszönetét mon
dunk s intézetünket, valamint annak ifjúságát a jövőben is hathatós 
pártfogásukba ajánljuk.
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XIV.

Érettségi vizsgálatok.

Az elmúlt iskolai évben szeptemberi és decemberi javító- és 
pótló érettségi vizsgálatok sora intézetünkre került.

1. Szeptemberben pótló érettségi vizsgálatra jelentkezett 9 tanuló 
névszerint: Bunge Rezső, Haas Sándor, Havellant Gyula, Hebrony 
Aurél, Kalavszky Károly, Klein Aladár, Meese Vince, Simonfi Ferdi- 
nánd, Vilmányi Dezső.

Javító érettségi vizsgálatra jeletkezett 21 tanuló és pedig : Kalt- 
stein Oszkár, Kofridt Flóris, Krieger Lajos a magyarból ; Bistey Jenő, 
Bruck Hermann, Forin Viktor, Janovitz Aladár, Ökrös Tihamér, Platz- 
ner Adolf a latinból; Demeter László, Födeles Elemér, Fráter Iván, 
Kiszely Antal, Läufer Imre, Wiesenberg József a történelemből ; Lőjek 
József, Németh András, Schwarz Sándor, Szlavkovszky Károly, Tholt 
Tivadar a mennyiségtanból; Molnár Béla a természettanból.

írásbeli vizsgálatok szeptember hó 4, 5 és 6-ik napjain tartattak 
meg s tételeik a következők voltak :

a) a magyar irodalomból:

Petőfi családias költészete.
Eredmény : 1 jeles, 3 jó, 3 elégséges, 2 elégtelen

b) a latin nyelvből:

Sallustius, de comiuratione Catilinae 55—56.
Eredmény: — jeles, 3 jó, 5 elégséges, 1 elégtelen.
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c) mennyiségtanból:

1. Algebrai: Valakinek 48000 koronája van betéve egy pénz
intézetnél á'/jVo'05 kamatra; mennyit vehet fel abból minden év végén 
saját fentartására, ha azt akarja hogy 20 év múlva 60000 koronája 
legyen ?

2. Geometriai: Sans-Souciban a nagy szökőkút magasságának 
kiszámítása végett bizonyos távolságból a vizsugár teteje és a szemen 
áthaladó sugarának a vízszinteshez való hajlását megmérték és azt 
20°20I-nyinek találták. Az észlelő, kinek szeme 1765 m.-re van a talaj 
fölött, egyenes irányban 50 84 m.-rel közeledett a szökőkút felé s itt 
a vizoszlop tetejének emelkedési szöge 48°101. Mily magas a szökőkút?

Eredmény: — jeles, — jó, 9 elégséges, — elégtelen.
A szeptember 8-án és 9-én tartott szóbeli vizsgálaton Haas 

Sándor és Klein Aladár jól érett lett, a többi egyszerűen érettnek 
nyilváníttatott.

A javító vizsgálaton Bistey Jenő, Kofridt Flóris, Läufer Imre és 
Tholt Tivadar a decemberi második javító vizsgálatra utasittatott, a 
többi tanuló érettnek nyilváníttatott.

2. A decemberi pótló érettségi vizsgálatra jelentkezett Markovits 
Elemér, javító érettsési vizsgálatra Kofridt Flóris a magyarból, Bistey 
Jenő a latinból, Baumhór József és Läufer Imre a történelemből, Tholt 
Tivadar a menyiségtanból.

A december hó 4—6 napjain megtartott Írásbeli vizsgálatok 
tételei :

a) a magyar irodalomból:

Br. Eötvös József méltatása,
Eredmény : 1 elégséges.

b) a latin nyelvből:

Sallustius, de coniuratione Catilinae 58.
Eredmény : 1 elégséges.

c) a mennyiségtanból:

1. Algebrai : Egy kétjegyű szám osztva a jegyek szorzatával 
hányadosul 16/3-ot ad. Ha levonunk az említett kétjegyű számból 
9-et, a megfordított jegyekből álló számot kapjuk. Melyik e szám ?
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2. Geometriai : Valamely gula alapja négyzet, melynek éle 4 m —, 
a felülete 100 m2 ; mekkora a köbtartalma?

Eredmény : 1 elégtelen.
A december 8-án megtartott szóbeli pótló és javító érettségi 

vizsgálaton valamennyi tanuló érettnek nyilváníttatott.
3. Az 1914 évi május hó 18, 19, és 20-ik napján megtartott 

rendes érettségi Írásbeli vizsgálat tételei :

a) a magyar irodalomból:

Csokonai és Petőfi.
Eredmény: 6 jeles, 8 jó, 8 elégséges, 1 elégtelen, 

b ) a latin nyelvből:

Cicero, de officiis I. 7—8.
Eredmény : 4 jeles, 4 jó, 13 elégséges, 2 elégtelen,

c) a mennyiségtanból:

1. Algebrai: Egy 25 éves fiatal ember 7500 korona örökséghez 
jut. Örökségét 4%-os kamatra helyezi el s hozzátesz még minden 
év végén 250 koronát. Hány évig élvezhet 45-ik életévének betölté
sétől kezdve 1400 korona évi járadékot ?

2. Geometriai: Mily messze kell egy pontszerű fényforrást az 
r — 4 2 dm. sugaru gömb középpontjától elhelyeznünk, hogy a 
gömb megvilágított felületrésze a gömb felületének harmadrésze legyen ?

Eredmény : 3 jeles, 6 jó, 11 elégséges, 3 elégtelen.
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Az éretté nyilvánított 
tanuló neve

Vizsgálatának
eredménye Választott életpályája

Aczél Barna jelesen érett kereskedelmi
Bachrich Kálmán érett
Bernáth László jelesen érett elektrotechnikai
Demeter Géza érett kereskedelmi
Demkó Jenő jelesen érett tanári
Dendely József jelesen érett
Hrivnák József jól érett elektrotechnikai
Izsó Gyula érett papi
Janthó István n hivatalnoki
Király Sámuel
Koncz András papi
Kvorka János ipari
Löblovits Imre orvosi
Luzsicza Tihamér jól érett jog'
Márk Viktor érett kereskedelmi
Niki Zoltán jól érett jogi
Szentmiklóssy Bertalan érett gazdasági
Válint János » papi
Zachar Kálmán jelesen érett hivatalnoki



XV.

Rz ifjúság érdemsorozata a tanév végén.
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Bendik András 1 1 2 3 3 2 2 2 2 1
Braun György izr. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
Chovan István 1 3 4 3 3 3 3 2 2 1
Falvi Béla izr. 3 3 3 3 2 3 3 3 1 1

5 Farkas László ref. 2 4 4 3 3 3 3 3 4 1
Gál Béla 2 4 4 4 3 3 3 2 1 1
Gantner Géza 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1
Krémer Imre izr. 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2
Kupcsák Pál r. kath. 2 4 4 3 3 4 4 3 3 2

10 Lajos Tibor ref. 3 3 3 3 3 3 3 3 2 I
Láni Gyula 3 4 4 3 4 4 4 3 2 1
Lemberger Győző izr. 1 2 1 3 2 1 3 1 2 1
Lipcsey József ism. ref. 3 3 3 3 3 2 3 2 2 1
Lipták Endre 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1

15 Liszauer Ödön izr. 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1
Lobi Sándor izr. 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1
Luzsicza Etele r. kath. í 2 3 3 3 3 3 3 2 fm 1
Mojses László 3 3 4 4 3 4 3 2 2 1
Penger Zoltán 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1

20 Peterka Antal 2 3 3 3 3 3 3 1 3 1
Róth Géza izr. 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1
Rothman Dezső ism. izr. 2 1 2 3 3 2 3 2 3 1
Schwarcz Sándor izr. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
Serffel Lajos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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25 Spilda János 3 2 3 3 3 i 2 1 3 i
Stempel Zoltán 2 3 3 2 2 3 2 2 3 i

Stern Vilmos izr. 1 3 4 4 3 3 3 3 3 2
Stromp Károly 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1
Szekeres Árpád 3 4 4 4 3 3 3 3 2 1

30 Szlávik Adolf 2 3 3 3 3 3 3 2 1 1

Szőke István 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1
Tompa Gyula 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1
Torma Dezső ref. 2 3 3 3 3 1 1 2 3 1
Tóth Endre ref. 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1

35 Ujházy Lajos 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
Válint Béla ism. 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
Wagner Gyula 2 3 3 3 3 3 3 1 1 1
Wágner Gyula ism. 3 4 3 3 3 3 4 2 1 2
Zachar Zoltán ref. 
Magántanuló:
Singer Béla izr., nem vizsgázott

3 4 4 3 4 4 4 2 1 1



Második osztály.
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Baffy László r. kath. 2 2 3 2 2 3 3 2 2 1

Breitbárt Aladár izr. 3 3 3 2 2 3 3 2 3 1

Gallo Sándor 2 3 3 3 3 2 3 2 2 1

Gál József 1 1 3 2 2 2 3 2 1 1
5 Goldberger Sándor izr. 2 4 4 3 3 4 4 3 1 2

Guttmann Miklós izr. 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1
Horváth István 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1
Iván István ref. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kiss Zoltán 2 3 3 2 2 3 2 2 3 1
10 Kontsek László 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Krausz Nándor 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2

Lábossá Péter 2 3 4 3 3 2 2 3 3 1
Lajos Győző ref. 2 3 4 3 3 3 3 3 3 1
Liebermann Sándor izr. 3 4 4 3 3 4 4 3 3 2

15 Lipcsey Zoltán ref. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1

Majoros Béla ref. 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1
Mayer József r. kath. 2 3 3 2 3 2 2 1 1 1
Pécsi (Pischl) Bertalan 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1
Reichmann Ernő izr. 1 2 3 3 2 2 3 3 3 1

20 Rothman Gyula izr. 3 3 4 3 3 3 3 3 3 1
Svanda István 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1
Szilágyi Dezső 1 2 3 1 1 3 2 1 1 1

Sziszik (Meliska) György 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1
Vajner Lajos 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1

25 Vécsey Pál ref. 1 4 3 3 3 4 3 3 2 2
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Harmadik osztály.
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Cziszár Béla r. kath. 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2
Danhauser Zoltán 1 3 3 3 2 2 2 1 1 1
Dienes Zoltán ref. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Eichner Jenő izr. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1

5 Füleky István 2 3 3 3 2 3 2 2 1 1
Gál Sándor ref. 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1
Gratza Pál 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Grósz Sándor izr. 2 3 3 2 3 3 3 3 1 1
Héthy Károly ref. 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1

10 Kellner Emil izr. 1 1 3 2 1 3 3 2 3 1
Klinczkó Gyula 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1
Kostenszky József 1 3 3 2 1 2 3 2 2 1
Lissauer József izr. 1 3 3 2 2 2 3 2 3 1
Maczkó János 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 Máriássy János ref. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
Nagy Bencze unit. 2 3 2 3 2 2 3 3 2 1
Nagy Sándor (borsodi) ref. 3 3 3 3 3 3 4 4 2 1
Nagy Sándor ref. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
Német Lajos 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1

20 Novelli Antal r. kath. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pál Ferenc ref. 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1
Paulik József 2 3 3 3 2 3 3 2 2 1
Pocsubay Sámuel 1 3 3 3 2 3 3 2 2 1
Polcz Lajos 2 3 3 3 3 3 3 1 2 1

25 Pollner András 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1
Pulen Béla 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1
Stitniczky Dezső 1 3 3 3 2 2 3 2 2 1
Szőke Károly 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
Szuhay Mátyás ref. 1 1 2 1 2 2 1 2 '1 1

30 Zádory Gyula
Vizsgálatlan maradt: 
Schopp Béla r. kath.

2 2 3 3 1 3 3 2 2 1
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Barthó Elemér 2 2 3 3 2 2 2 2 fm 1
Beck Miklós 1 2 2 2 3 3 3 3 3 1
Berger Ernő izr. ism. 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2
Cservenák Gyula 2 2 2 1 2 3 2 3 1 1

5 Dendely Károly 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1
Ferjencsik János 1 3 3 2 2 2 2 1 1 1
Fischer István izr. 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1
Glatter József izr. 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1
Győry Lajos ref. 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1

10 Heges Miklós gör. kel. rom. 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1
Herskovits Sándor izr. 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1
Ilowsky Ferenc r. kath. 1 2 3 1 2 2 3 3 3 1
Jex Viktor 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1
Karczag Kálmán ref. 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1

IS Kostenszky Géza 3 4 4 4 3 3 4 4 3 1
Kövér István ref. 3 4 4 3 3 3 4 4 1 2
Lissauer Gyula izr. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
Lövinger Emil izr. ism. 3 2 3 2 3 3 3 3 3 1
Markovits József izr. 1 2 2 2 1 1 2 2 3 1

20 Maurer Gusztáv 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1
Pálffy Ferenc ref. 2 2 3 2 2 3 1 1 1 1
Pósa József ref. 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1
Rothman Sándor izr. 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1
Schmögner János 1 2 3 3 2 3 2 1 1 1

25 Strausz Ernő izr. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
Szabó József ref. 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2
Szokolovszky Béla r. kath. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Szomor László 1 3 3 3 2 2 3 3 1 1
Ungár László izr. 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1

30 Vonga Kálmán 3 3 3 3 3 3 4 4 3 1

Eltávolíttatott:

Baluska Ferenc

Magántanuló:
Hegedűs Pál ref. 3 3 3 3 3 2 3
Neuman Béla izr. ism. 2 3 3 3 3 3 3 3
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Balasa (Gescheit) Imre izr. 1 i i i i i i i 3 1
Barczi Sándor 1 i i i i i i i 1 fm 1
Brüll Dezső izr. 2 2 3 i 3 i 3 3 3 3 1
Chotvács Elemér 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1

5 Csizi Béla ref. 2 3 3 3 2 2 3 3 1 1
Demeter Dezső izr. 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3 1
Fodor Sándor izr. 2 3 2 1 2 2 2 3 3 2 1
Hering Dezső 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1
Kellner László izr 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1

10 Krausz Zoltán 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1
Mandel Józef ism. izr. 1 3 2 1 1 1 3 2 3 2
Mayer László ism. róm. kath. 3 3 3 3 2 2 3 3 2 1 1
Mojses Ferenc 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 1
Oravecz Lajos 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

15 Pellionisz Samu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Pocsubay Károly 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1
Rajner Samu 1 3 3 2 3 2 3 3 3 1 1
Reinicz Miklós izr. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Róth Béla izr. 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1

20 Róth Mihály izr. 2 3 3 2 2 2 2 3 3 1 1
Steinberger Adolf izr. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Szikora Samu 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1
Tóth József ref. 3 3 3 3 3 2 3 3 2 1
Uherkovich Ernő róm. kath. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

25 Varga István 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Zachar Samu 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1

Magántanuló:

Hensch Valéria 1 1 2 1 1 1 1 1 2
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Auerbach Ernő izr. 1 1 1 1 1 1 i 2 1 1 1
Baydik György 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1
Bencze Samu 1 3 3 3 3 2 3 3 3 1
Blitz Barna izr. 1 3 2 3 3 3 3 3 3 1

5 Czeizler Gyula izr. 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1
Dobronyovszky Károly ! i 2 2 2 2 1 2 3 3 1
Egyed János 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1
Fábry Zoltán 1 2 2 3 1 1 3 3 1 1
Farkas Sándor ref. 1 2 2 2 3 2 3 3 3 2

10 Gyurán György 1 1 1 2 2 1 2 3 3 2
Harmata Gusztáv 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1
Kendi Henrik 1 3 3 2 3 1 2 3 2 1 1
Láng Jenő r. kath. 2 2 3 2 2 4 3 3 4 1 1
Lenkey Barna ref. 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1

15 Luzsicza Géza r. kath. 2 3 3 2 3 3 3 3 3 fm 1
Matós Jenő ref. 2 4 3 3 3 3 3 4 fm 1
Márkus Ernő izr. 1 1 1 1 1 2 1 2 1 i 1
Mikulik Pál 1 2 3 3 2 1 2 2 3 i 1
Nehrer Gyula 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1

20 Osváth Tamás ref. 1 3 3 1 2 3 3 3 3 2 1
Pál Dezső ism. ref. 1 3 3 3 4 3 3 4 3 2
Poputh Árpád 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1
Rosenberg Jakab izr. 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 1
Róth Ernő izr. 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 1

25 Rothmann Sándor izr 1 2 2 2 1 1 2 2 3 2
Stók Béla 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2
Szedlák Zoltán r. kath. 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2
T. Szöllős Mihály 2 3 2 2 3 3 3 3 3 1
Urbán Géza 1 3 3 2 2 2 3 3 3 1

30 Vozáry István 2 3 3 3 3 3 2 3 3 1
Kilépett:

Erős Gyula
Helmeczy Elek ism. ref.
Lichtschein Miklós izr.
Lusztig Miklós izr.

5 Szomoray László r. kath.
Magántanulók:

Lobi Lázár izr. (kilépett)
Peres Nándor ism. r. kath. 3 3 3 3 3 2 3 3
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Achátz József 3 3 4 2 3 3 3 3 3 1 2 3
Bánesz János 2 2 2 2 2 1 3 3 1 2 2
Brehovenszky Lajos 2 2 3 2 2 1 2 3 2 1 2 i
Csobrda János 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 i

5 Deutsch Árpád izr. 1 2 2 3 3 2 1 1 3 1 2
Deutsch Sándor izr. 1 1 3 2 1 2 3 3 3 1 1
Grószberg Éliás izr. 1 2 3 3 1 1 1 1 2 1 1
Gyarmathy József ref. 2 2 3 1 2 1 3 3 2 2 1 1
Keresztury Kálmán ref. 3 2 3 3 3 3 3 2 1 2 1

10 Kostenszky György 2 2 4 2 3 2 3 3 3 3 1 2
Kostenszky László 3 3 4 3 2 3 3 4 3 2 2 1
Kottner Oszkár 3 3 4 2 2 3 3 3 1 3 2 1
Krausz Károly 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1
Poputh Tihamér 1 2 3 1 2 1 3 3 1 2 3 1

15 Prékopa István 2 1 2 3 1 2 2 1 1 2 1
Róth Sándor izr. 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 3
Rozlosnik Ármin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Seszták Árpád 2 3 4 3 3 2 3 3 3 1 2 1
Schiffer Ernő izr. 2 3 3 2 2 2 1 1 3 3 1 1

20 Szobonya Lajos ref. 2 3 4 2 3 3 3 4 3 2 2 3
Szoyka Kornél 1 1 2 1 1 1 2 2 1 3 1 2
Varga József ref. 2 3 3 3 3 2 3 3 fm 2 2
Wolf Miksa izr. 1 1 2 2 1 1 2 2 3 1 1
Magántanulók:
Gerstl Ernő* izr. 3 3 3 3 3 2 3 3 3

25 Szedlák Gusztáv nem vizsgázott
* 1913. aug. végén magánvizsgálatot

tett a VII. osztályból

US
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Aczél Barna 1 i 1 1 1 i 1 1 1 1 i
Bachrich Kálmán izr. 1 3 3 3 3 2 3 3 3 fm i
Benkő Ferenc ref. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 i
Bernáth László ref. 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 3 2

5 Demeter Géza izr. 1 2 3 3 2 3 3 3 3 2 1
Demkó Jenő 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dendely József 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1
Egyed Miklós 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 1
Gerstl Ernő izr. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1

10 Hrivnák József 3 3 2 3 3 2 3 2 1 3 1
Izsó Gyula ref. 1 2 2 2 1 1 2 2 3 3 1
Janthó István ref. 1 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 1
Király Zoltán ref. 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1
Koncz András ref. 2 3 3 3 3 3 2 3 3 1 1

15 Kövér Jenő ref. 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 1
Kvorka János 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1
Löblovits Imre izr. 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 1
Luzsicza Tihamér r. k. 1 1 2 1 2 2 1 1 3 2 fm 1
Márk Viktor r. kath. 1 2 3 2 3 1 2 2 3 3 3 1

20 Niki Zoltán 1 1 3 2 2 1 2 1 2 3 2 1
Szentmiklóssy Bertalan ref. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1
Válint János 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 1
Zachar Kálmán 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1



Ösztöndíjak és egyéb segélyezések.
Az ösztöndíjak és más segélyezések, mikben a tanuló ifjúság 

részesült a következők :
1. A néhai Teleki-Róth Johanna grófnő által alapított ösztön

díj, melyben az egyetemes pénzügyi bizottság határozatánál fogva az 
1913—1914. iskolai évben két ifjú részesittetett, mindegyike 65 koro
nában, u. m. Demkó Jenő és Dendely József VIII. oszt. tanulók.

2. A Kramarcsik Károly-féle 1080 koronából álló jubileumi 
alapítvány 42 korona kamatja kifogástalan magaviseletü és jó elő
menetelő tanulónak adatik ösztöndíjul. Ez Varga István V. oszt. tanulónak 
adatott.

3. A Gyiirky-Márkus Johanna-íé\e 1000 koronából álló ala
pítvány, melynek 40 korona kamatja egy VI., VII. vagy Vili. osztály
beli, erkölcsben és tudományban legkitűnőbb szegény tanulónak — 
felekezeti és nemzetiségi külömbség nélkül — ösztöndíjul adatik. Erre 
Rozlosnik Ármin VII. oszt tanuló érdemesittetett.

4. Gömöri András volt rozsnyói lelkész 1000 koronából álló 
alapítványának 40 korona kamatja egy jó igyekezetü szegény árva 
fiúnak adatik ösztöndíjul. Ezt Prékopa István VII. oszt. tanuló kapta.

5. A Szer ecsen László- féle 1000 korona alapítvány 40 korona 
kamatja egy szorgalmas tanulónak — osztályra való tekintet nélkül 
— adatik ösztöndijul. Ezt Zachar Samu V. osztályú tanuló kapta.

6. A rozsnyói születésű Töltésy Sámuel volt budai gyógyszerész 
végrendeletileg 2000 koronányi tőkét adományozott. Kamatja Novelli 
Antal és Pulen Béla III. oszt tanulóknak 40—40 koronájával adatott 
ösztöndijul.

7. Sárkány Károly 2000 kor. ösztöndijalapitványa, melynek 
kamatja két legszorgalmasabb VI—VIII. oszt tanulónak osztandó ki.

XVI.
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Ezt Rozlosnik Ármin VII. és Demkó Jenő VIII. osztályú tanulók kapták 
egyenként 40—40 koronájával.

8. Irányi Józsefáéle 3640 korona alapitvány, melynek kamatai 
IV. és VI. osztályú idegen anyanyelvű legjobb tanulónak adatnak 
ösztöndijul. Ebből Maurer Gusztáv IV. és Harmata Gusztáv VI. oszt. 
tanuló 80—80 koronát kapott.

9. Hubay Miksa-féle 1000 korona alapitvány 40 kor. kamata 
Lenkey Barna VI. oszt. tanulónak adatott ki.

10. Fuhrmann János-féle 400 koronából álló alapitvány, mely
nek 16 korona kamatja egy VI. oszt. legjobb tanulónak adandó. Ez 
Czeizler Gyula VI. oszt. tanulónak adatott.

11. Clementisz István-féle ösztöndíjból Serffel Lajos I. Kontsek 
László II , Németh Lajos, Maczkó János, Szőke Károly III., Dendely 
Károly IV. oszt. tanulók részesültek 9 —9 korona jutalomban.

12. Nehrer Mátyás-féle 400 koronás ösztöndíjalap 16 korona 
kamatja Luzsicza Tihamér VIII. oszt tanulónak Ítéltetett a március 
15-én elmondott jeles beszédéért.

13. Ugyanekkor a Kossuth alapitvány 10 korona kamatját 
Auerbach Ernő VI. oszt. tanuló nyerte el szavalatáért

14. Ehn Károly-féle alapítványnak kamata 16 kor., a bártfai 
egyház meghallgatásával Maczkó János III. oszt. tanulónak adatott 
ösztöndijul.

15. Kiss Bertalan 200 korona ösztöndíjalap kamatja 8 korona 
Balasa Imre V. oszt tanulónak adatott jutalmul.

16. Markó János 80 és Draskóczy Gyula 200 koronás ma
gyar Írásbeli dolgozatra tett ösztöndíjalap kamatjából jutalomban ré
szesültek : Nehrer Gynla VI. és Szikora Samu V. oszt. tanulók.

17. Dr. Szonlagh Kálmán 1000 kor. alapítványának kamatja 
egy ág. hitv. ev. szegénysorsu s az érettségi vizsgálatot jeles ered
ménnyel tett tanulónak adatik ösztöndijul. Ezt Dendely József VIII. 
oszt. tanuló kapta.

18. Moravcsik Mihály magyar stilus gyakorlatra tett 300 kor. 
alapítványának kamatja 12 korona. Ezt Pocsubay Károly V. osztályú 
tanuló kapta.

19. Gróf Andrássy Franciska emléke 2000 koronás ösztöndíj 
80 korona kamatját Pellionisz Samu V. oszt. tanuló kapta.

20 Kubinyi Géza-ié\e ösztöndíj kamata 70 korona Zachar 
Kálmán VIII. oszt tanulónak ítéltetett oda.

21. Strausz Jakab-íé\e 2000 korona alapítvány 40—40 kor.
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kamatját Reinicz Miklós és Steinberger Adolf V. osztályú tanuló 
nyerte el.

22. A rozsnyói Pekár Imre alapítványból az év végén a kö
vetkező tanulók részesültek segélyben : Barczi Sándor V. 60 K., 
Oravecz Lajos V. 40 K., Dendely Károly IV. 60 K., Dendely József 
Vili. 40 K. A segélyezés összege kitesz 200 K-t. Az év elején ugyan
csak ebből az alapból összesen 200 K-val segítettük a tandíjfizetés
ben a következő tanulókat: Schmögner János IV. 48 K, Barczi Sán
dor V. 48 K., Oravecz Lajos V. 48 K., Gyurán György VI., 8 K., 
Dendely József VIII. 48 K-val.

23. Kiss Barna emléke 8 korona. Auerbach Ernő VI. oszt tanuló 
nyerte el.

24. A Hirth-ié\e ösztöndíjból 120 K kiadatott Hunsdorfer János
nak, az eperjesi ág. h. ev. tanítóképző I. éves növendékének.

25. A Váry László és neje sz. Irányi Emma jutalomalapitvány 
jövedelmének 3/4-ed része 30 korona Iván István II. oszt tanulónak 
adatott.

26. A Fekethe Nándor-íé\e 1000 K-ás jutalomdijalapitványnak 
40 korona kamata Szokolovszky Géza IV. oszt tanulónak Ítéltetett oda.

27. A Locsköztársaság 200 koronás alapítványának 8 korona 
kamatját Uherkovics Ernő V. oszt növendék kapta.

28. A Szontagh József volt főgimn. felügyelő és iskolatanácsos 
által adományozott két 48-as aranyat Luzsicza Tihamér és Aczél 
Barna VIII. oszt. tanulók nyerték el.

29. Egy magát megnevezni nem akaró tanügybarát aranyát 
Glatter József IV. oszt. tanulónak ítélte oda az iskolatanács.

30. Lajos Győző ur 10 kor. aranyát Demeter Géza VIII., egy 
névtelen tanügybarát 10 kor. aranyát Egyed Miklós VIII. oszt. tanuló 
nyerte jutalmul március 15-iki szavalatáért.

31. Dr. Gescheit József 10 kor. jutalmát az egészségtan ta
nulásában tanúsított kiváló szorgalmáért és jeles előmeneteléért Deutsch 
Árpád VII. oszt tanuló kapta.

32. Nehrer László korán elhunyt Mátyás nevű fia emlékére 1 drb. 
10 K-ás aranyat adott jutalmul a boldogult kifogástalan jellemű osz
tálytársa részére. Ezt az iskolatanács Aczél Barna VIII. oszt. tanulónak 
ítélte oda.

33. Schneider Albert iskolatanácsos ur 2 drb 10 K-ás aranyat 
adott jutalomdijra. Ezt Lipták Endre és Klinczkó Gyula III. oszt. ta
nuló nyerte el.
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34 Dr. Markó János közjegyző ur 10 K. jutalomdiját Gracza 
Pál III. oszt. tanuló kapta.

35. Maurer Oszkár iskolatanácsos ur 2 darab 10 K-ás jutalmát 
Ujházy Lajos I. és Pollner András III. oszt. tanuló nyerte el.

36. Fuchs József ur adományából jutalomkönyveket kaptak: 
Krausz Knroly Vll. Markovits József V. Dienes B , Gál Sándor, Klinczkó 
Gyula 111., Lipták Endre és Penger Zoltán I-ső oszt. tanulók.

37. Dr. Farkas József budapesti ügyvéd ur 10 K-ás aranyát 
fizikai szabadelőadásáért Hrivnák József Vili. oszt. tanuló kapta.

A tornaköri alapítványból 10 K. jutalmat Demkó Jenő Vili. 
oszt. tanuló kapott a tornaverseny alkalmából.

A tandijelengedések összege kitesz 1540 koronát, ebből a Pekár 
alap hozzájárulása 200 korona, a Segitő-egyesületé 390 korona. A 
konviktusi elengedések összege 835 korona.

Idegen ösztöndíjakat élveztek :
1. Gyarmathy József Vll. oszt tanuló a Gervai Mihály-féle alap

ból 200 korona ösztöndíjat kap.
2. Oravecz Lajos V. oszt. tanuló a nemes Jettim József-féle 

ösztöndíj alapítványból évi 120 K-t élvez.



XVII. R tanulók statisztikája.

> > > > > I—Vili.

1. A tanulók számának alakulása az iskolai év folyamán :

Felvétetett nyilvános tanuló . . . 39 25 31 33 26 35 23 23 235
Felvétetett magántanuló . . . . 1 1 2 2 6
Felvétetett ö s s z e s e n ....................... 40 25 31 33 27 37 25 23 241
Magántanuló l e t t ............................. 2 2
Önként k im a r a d t ............................. 6 6
Tanács folytán távozott . . . .
Kizáratott.............................................. 1 1
M e g h a lt ..............................................
Az osztályvizsgálatról elmaradt . 1 1 2
Osztályvizsg. tett nyilvános tanuló 39 25 30 30 26 30 23 23 226
Osztályvizsgálatot tett magántanuló 2 1 1 1 5
Osztályvizsgálatot tett összesen . 39 25 30 32|27 31 24 23 231

2. A nyilvános tanulók megbetegedései s a megrovások szám a:

A könnyű nem fertőző megbet. száma 19 47 65 59 26 58 49 75 398
A súlyos nem fertőző megbet. száma 4 1 3 2 1 4 2 17
A fertőző (esetleg járv.) 1 1 2
Az igazgatói megrovások száma 1 1 1 3
A tanárkari megrovások száma . 1 1

3. A nyilv. és magántanulók megoszlása dec. 31-én kor szerint:

9 éves
10 „ 20 20
11 „ 13 13 26
12 „ 5 6 7 1 19
13 1 6 13 12 1 33
14 „ 7 13 11 1 32
15 „ 3 0 9 11 1 30
16 „ 1 1 4 13 5 24
17 „ 1 7 13 9 30
18 „ 3 4 9 16
19 „ 1 1 4 6
20 „ 1
21
22 „ 1 1
23 „ _J
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4. Az osztályvizsgálatot tett nyilvános és magántanulók meg-
oszlása honosság és szülőik állandó lakóhelye szerint

Magyarorsz. illetőségű magyar honos 39 25
' M l

29 32 26 31 24 23 229
Horvát-szlav.-orsz. illet. magy. honos
Külföldi h o n o s .................................. 1 1 2
H e ly b e l i .............................................. 21 13 8 14 10 13 3 9 91
Gömör-Kishontmegyei....................... 17 11 15 9 13 12 15 5 97
Más m egyeb eli.................................. 1 1 6 (J 3 6 6 9 41
K ü lfö ld i .............................................. 1 I 2

5 Az osztályvizsgálatot tett nyilvános és magántanulók meg-
oszlása szülőik foglalkozása szerint:

Nagybirtokos, nagybérlő . . . .
Közepbirtokos és bérlő . . . . 2 2
Kisbirtokos, k is b é r lő ....................... o 3 2 1 4 4 16
Kisbirtokos- (bérlő-) napszámos 2 1 1 4
Eayéb ő s t e r m e lő .............................
Gazdasági t is z tv ise lő ....................... 1 2 2 1 6
Egyéb gazdasági segédszemély . .
Nagykereskedő.................................. 1 1
Kiskereskedő .................................. 5 3 3 8 3 5 4 2 33
Kereskedelmi v közlekedési tisztv. 1 2 3
Egyéb keresk. v. közieked. segédsz. 2 2
N a g y ip a r o s ........................................ 1 1
K isiparos............................................. 12 7 0 4 8 6 2 4 48
Ipari v. bányászati tisztviselő . . 4 3 1 1 9
Egyéb ipari v. bányászati segédsz. 1 1 1 7
K ö z tis z tv ise lő .................................. 2 5 2 2 3 0 19
Pap, tanár, ta n ító ............................. 5 3 7 3 6 4 3 31
Másféle értelmiségi............................. 1 1 4 1 3 1 11
Közhivatalban alkalm. altiszt v. szolga 2 1 2 1 6
K a to n a tisz t........................................
Katona a l t i s z t .................................. 1 1
Különböző napszámos . . . .
Tőkés, háztulajdonos.......................
Nyugd. tisztv. v.azért, körébet. nyugd. 4 3 1 1 1 10
Nyugdíjas altiszt v. munkás . . 3 3
Magánzó, e l t a r t á s o s ....................... 1 ' ) 1 2 1 4 2 1 14
Egyéb és ismeretlen foglalkozású .
Árvaházi, szeretetházi tanulók 3 1 4
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6. Az osztályvizsgálatot tett nyilvános és magántanulók megoszlása vallás,
anyanyelv és nyelvismeret szerint:

Ág. hitv. evangélikus . . . . 20 12 141.1 13 15 13 9 107
R efo rm á tu s.................................. 7 5 9 7 2 5 4 8 47
U n itáriu s....................................... 1 1
Római k ath o lik u s....................... 9 2 2 2 2 4 2 16

> Görög k a th o lik u s .......................
Görög k e le t i .................................. 1 1
Izraelita .................................. 10 6 4 11 10 7 7 4 59
M a g y a r ........................................ 37 2 4 29 30 25 29120 23 217

<D N é m e t............................................. 1 1 2 2 3 9
C T ó t ................................................... 2 1 1 4
>>
C j O l á h ............................. 1 1

< S z e r b ..............................................
E A magy. anya-) csak magy. tudott 27 21 22 24 14 23 12 11 154
> nyelv tan. köz. j más nyelven is 10 3 7 6 11 6 8 12 63
>

2 A nem  m agy . anyany. tan. közül m agy. is 2 1 1 2 2 2 4 14
7. Ism étlők , a görögp ótló  tárgyak tanu lói, m a g a v ise le és m ulasztások  :

Ismétlő volt ........................................ 4 3 2 3 12
A görögpótló tárgyakat tanulta . . 18| 15 16 12 61

V Jó osztályzatot kapott . . . . 34 21 30 26 25 24 15 22 197
<u Szabályszerű osztályzatot kapott 5 4 4 1 6 5 1 26
CD Kev. szabályszerű osztályz. kapott 3 3
* Rossz osztályzatot kapott . . .

Egy órát sem mulasztott . . 1 5 5 5 0 8 7 3 2 50
U)

'*3 Csak igazoltan mulasztott . . 24 19 25 25 17 22 17 21 170
N
(/) Igazolatlanul mulasztott 1 1 1 3 6
3 Igazoltan mulasztott órák száma 6 3 6  424. 492 523 2 6 0  7 3 3  3 3 3 5 9 5 4001
s Igazolatl. mulasztott órák száma 4 4 1 5 14

8. Az o sz tá ly v izsg á la to t tett tanulók e lő m en e te le  :
X)
XI Minden tantárgyból jeles . . 2 2 4 1 7 l 2 19

Minden tantárgyból legalább jó 4 1 7 4 7 7 3 2 35
Minden tantárgyból legalább elégs. 22 16 18 24 13 19 14 19 145

Ifi
<D Egy tantárgyból elégtelen 1 3 2 4 10
C
0) Két tantárgyból elégtelen . . 4 1 1 1 3 2 12
< Több tantárgyból elégtelen . . 6 2 2 10
Ä Francia n y elv et............................ 1 3 3 2 9

, cnj Egészségtant.................................. 23 23
Szabadkézi r a j z o t ....................... 5 5 5 3 18cnV- Éneket ........................................ 21 12 14 17 10 17 16 9 116
Z e n é t ................................................................................ 4 5 2 2 4 1 18

XJ
c V ív á s t ............................................. 1 6 9 4 6 26

& C é llö v ést........................................ 13 19 16 17 65
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XVIII.

Figyelmeztetés.
Az 1914 — 15. iskolai év szeptember 1-én kezdődik. Augusztus 

29-én reggeli 8 órától kezdődőleg a magántanulók Írásbeli vizsgálatát, 
augusztus 31-én pedig a magántanulók szóbeli vizsgálatát tartjuk meg. 
Ugyanakkor fognak lefolyni a javító-, az esetleges felvételi és pótló
vizsgálatok.

A beiratásokat szeptember 1, 2 és 3-án eszközöljük. Az évet 
ünnepélyesen szeptember 4-én nyitjuk meg, 5-én pedig a rendes ta
nítás veszi kezdetét.

Az első osztályba oly tanuló vétetik fel, ki élete kilencedik évét 
betöltötte s nyilvános népiskolától nyert bizonyítvánnyal, vagy felvételi 
vizsgálaton annyi előismeretet igazol, amennyivel a népiskola négy 
alsó osztályát jó sikerrel végzett tanulónak bírnia kell. (1883. XXX. 
t.-c. 11. §.) Az első felvétel alkalmával tartozik minden tanuló szüle
tési anyakönyvi kivonatot, valamint ujraoltásról szóló bizonylatot 
bemutatni. Felsőbb osztályba csak oly tanuló léphet, ki az előző osztály 
minden tantárgyából legalább elégséges osztályzatot nyert.

Az V. osztályba beiratkozó tanulók szülei, vagy gyámjai tartoz
nak szóval, vagy Írásban nyilatkozni arra nézve, vájjon fiuk, illetőleg 
gyámoltjuk a görög nyelvet, vagy a görögpótló irodalmi olvasmányt 
s a szabadkézi rajzot fogják-e tanulni.

A felvételnél fizetendő 16 korona beiratási dij. A tandíj az egész 
iskolai é/re 48 koronában van megállapítva s két egyenlő részletben 
a beiratás alkalmával és február hó elején, legkésőbb azonban decem
ber, illetve május hó 15-ig fizetendő. Aki az itt jelzett utolsó termi
nust be nem tartja, kilépettnek tekintetik s újabb felvétele egy héten 
belül az igazgató, azontúl azonban csak az egyházi főhatóság enge-
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dályével történhetik. A katholikus vallásu tanulók fizetnek ezenkívül 
egész évre 20 korona vallástandijat, mely összeg szintén két egyenlő 
részletben fizethető.

A tandíjmentesség, úgyszintén a tápintézeti dij elengedése iránti 
folyamodványok szeptember 15-ig a főgimnázium igazgatóságához 
nyújtandók be.

Aki egy tárgyból kapott elégtelen osztályzatot, minden folyamodás 
nélkül tehet javító vizsgálatot.

Aki két tárgyból kapott elégtelen osztályzatot, az csak püspöki 
engedély mellett tehet javító vizsgálatot E végett a folyamodványokat 
méltóságos és főtisztelendő Geduty Henrik püspök urra címezve 
folyó évi pilius hó 6-ig a főgimnáziumi igazgatóhoz kell benyúj
tani, mert a püspök ur sem a közvetlenül beküldött, sem a később 
benyújtott folyamodványokat figyelembe nem veszi. A kérvényhez 
melléklendő a bizonyítvány.

Aki kettőnél több elégtelen osztályzatot kapott, osztályismétlésre 
utasittatik (1883, XXX. t. c.)

Aki valamely testi fogyatkozás miatt a testgyakorlás alól fel
mentetni kívánja magát, a püspök úrhoz címzett ez irányú kérvényét 
szeptember hó 15-ig nyújtsa be az igazgatónál. Ideiglenes felmentést 
a szülők vagy helyetteseik indokolt kérésére az iskolaorvos bizonyít
ványa alapján az igazgató adhat

A polgári isbolákból a főgimnázium megfelelő magasabb osztá
lyába átlépő tanulók felvételi vizsgálatot tartoznak tenni és pedig a 
következő tárgyakból:

A polg. isk. I. oszt.-ból a gimn. II. oszt -ba: A latin nyelv
I. oszt. anyaga.

A polg. isk. U. oszt.-ból a gimn. III. oszt.-ba: A latin nyelv
I—II. oszt anyaga, a földrajzból Afrika.

A polg. isk. III. oszt.-ból a gimn. IV. oszt.-ba: A latin nyelv
I—III. oszt. anyaga és a fizikai földrajz.

A polg. isk. IV. oszt.-ból a gimn. V. oszt.-ba: A latin nyelv
I—IV. oszt. anyaga, növénytan.

A polg. isk. V. oszt.-ból a gimn. VI. oszt.-ba : A magyar nyelv 
bői a retorika, főleg a történetírás, a latin nyelv I—V. oszt. anyaga, 
a görög nyelv, vagy e helyett a görögpótló V. oszt. anyaga a nö
vénytan és állattan, a mennyiségtan V. oszt. anyaga.

A polg. isk. VI. oszt.-ból a gimn. VII. oszt.-ba : A magyarból a 
retorika és poetika, a latin nyelv I—V. oszt. anyaga, a görög nyelv, 
vagy e helyett a görögpótló V —VI. oszt anyaga, a növénytan, állattan



és ásványtan (kémia nélkül), a mennyiségtan V. és VI. oszt. anyaga.
A felvételi vizsgálat dija 20 K.
A felvételre jelentkező polgári iskolai tanulók kötelesek összes 

előbbi bizonyítványaikat bemutatni.
Nők csak magántanulókul vehetők fel. Az órák látogatása tekin

tetében a felsőbb hatóság döntését kell bevárni.
Az igazgató felhívja mindazokat a helybeli lakosokat, akik ta

nulókat szállásra akarnak fogadni, hogy ebbeli szándékukat az igaz
gatónál augusztus hó közepéig jelentsék be. A bejelentett s még ed
dig meg nem vizsgált lakásokat az igazgató megvizsgáltatja s 
ennek alapján fog a tanulók lakására vonatkozólag intézkedni. A ta
nuló csakis oly helyen fogadhat szállást, amelyet az intézet úgy a 
tanuló erkölcse, mint egészsége tekintetében kifogástalannak talál, 
ennélfogva a lakásválasztás az igazgatónak előzetesen bejelentendő. 
Úgy szállásra valamint az ellátásra nézve felszólítás esetén szívesen 
ad felvilágosítást az igazgatóság.

Az igazgató felszólítja a szülőket és gyámokat, hogy a tandijat 
és tápintézeti dijat amennyiben postán küldenék, az igazgatóság 
címére küldjék és ez esetben 4 fillér kézbesítési dijat is csatoljanak 
a küldött összeghez.

A konviktusi ellátás dija 160 korona, ezenkívül még 2 korona 
fizetendő evőeszközökre és ebédlői felszerelésre. A beiratkozás egy 
félévre kötelező, a második félévben a kilépés legalább egy fél hó
nappal előre bejelentendő. Aki a dijakat legkésőbb az esedékességet 
követő hónap 5-ig ki nem fizeti, ellátást nem kaphat, a hátrálékot 
azonban minden körülmények között köteles kifizetni.

Az iskolai tötvények a tanulókra a nagy szünidőben is kötelezők.
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Rz 1914-1915. iskolai évben használandó tan
könyvek jegyzéke.

XIX.

Első osztály.

1. Vallástan \ Bereczky Ószövetségi élet s jellemképek és taní
tások 6. kiadás. Biblia. Énekeskönyv.

2. Magyar nyelv : Balassa, Kis magyar nyelvtan I. 4 kiadás 
Góbi, Magyar olvasó 1.

3. Latin nyelv : Schuster Alfréd, Elemi latin nyelvtan.
4. Földrajz : Scholt—Schörger, Földrajz 3. kiadás Kogutovicz, 

Iskolai atlasz. 10. kiadás.
5. 7 ermészetrajz: Paszlavszky, Kis természetrajz.
6. Mennyiségtan : Dr. Lévay Ede, Közönséges számtan.
7. Mértan : Szuppán V.—Szirtes, Planimetriai alaktan.

Második osztály.

1. Vallástan'. Bereczky. Jézus élete és tanítása 6. kiadás. Biblia. 
Énekeskönyv.

2. Magyar nyelv. Balassa, Magyar nyelvtan 11. 4 kiadás. Góbi, 
Magyar olvasó 11. r.

3. Latin nyelv : Schuster, Elemi latin nyelvtan 11. Latin alaktan 
rövid összefoglalásban.
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4. fö ld ra jz : Scholtz—Schürger, Földrajz 11. harmadik kiadás. 
Iskolai atlasz. 10 kiadás.

5. Természetrajz: Paszlavszky, Kis természetrajz 11.
6. Mennyiségtan : Lévay, Közönséges számtan.
7. Mértan : Szuppán—Szirtes, Sztereometriai alaktan.

Harmadik osztály.

1. Vallástan\ Bereczky, Egyháztörténelem. Biblia. Énekes
könyv.

2. Magyar nyelv: Balassa, Rendsz. magyar nyelvtan. Góbi, 
Magyar olvasó 111.

3. Latin nyelv : Pirchala, Latin olvasókönyv 1. és 11. rész a 111. 
és IV. oszt. számára. Hittrich, Latin mondattan 3. kiadás.

4. Német nyelv : Schuster Alfréd, Német nyelvtan. 3. kiadás
5. Történelem: Szádeczky Magy. tört. 1. 2. kiadás.
6. Földrajz: Makay, Fizikai Földrajz 4. kiadás Scholtz—Schür

ger, Földrajz 11. 3. kiadás. Kogutovicz, Iskolai atlasz. 10 kiadás.
7. Mennyiségtan : Lévay, Számtan.
8. Mértan : Szuppun — Szirtes, Konstruktiv planimetria 3. kiadás.

Negyedik osztály.

1. Vallástan : Bereczky, Ev. vallástan. Biblia. Énekeskönyv.
2. Magyar nyelv : Góbi, Stilisztika és verstan 6. kiadás. Lehr 

„Arany Toldi“-ja 14. kiadás. Balassa, rendszeres magyar nyelvtan.
3. Latin nyelv : Pirchala, Latin olvasókönyv 1. és 11. rész a 111. 

és IV. oszt számára. Hittrich Latin mondattan 3. kiadás.
4. Német nyelv. Schuster Alfréd, Német nyelvtan 1. rész 3. 

kiadás.
5. Történelem : Szádeczky Magyar tört. 11. 2. kiadás.
6. Természetrajz: Szterényi, Növénytan 7. kiadás
7. Mennyiségtan : König — Beke, Algebra.
8. Mértan : Szuppán—Szirtes, Konstruktiv planimetria 3. kiadás.

Ötödik osztály.

1. Vallástan : Frenyo, A keresztyénség megalapításának története. 
Biblia, énekeskönyv.
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2. ALagyar nyelv: Góbi, Rhetorika 3. kiadás.
3. Latin nyelv : Köpesdy, De imperio Gn. Pompei és Pro 

Archia poeta. Cserép, Szemelvények Ovidiusból Latin stílusgyakorlatok 
111. köt szerkeszti Csengeri. Burián szótára, 1., 11.

4. Görög nyelv : Maywald, Görög nyelvtan, Maywald Görög 
gyakorló és olvasókönyv 1.

5. Görög pótló : Csengeri, Szemelvények Homeros Iliasából. 
Gyomlay, Szemelvények az Odysseiából. Geréb, Szemelvények Hero- 
dotosból 4 kiadás.

6. Német nyelv : Kemény F. Német olvasókönyv gyakorlatok
kal az V—VI. osztály számára. Kelemen német szótár 1—11.

7. Történelem: Mika, Világtörténelem 1. rész Helmár Atlasz.
8. Természetrajz : Szterényi, Állattan 5. kiadás.
Mennyiségtan : König—Beke, Algebra. Sárkány Alajos, Mértan.

Hatodik osztály

1. Vallástan : Bereczky, A keresztyén egyház története. Biblia 
Énekeskönyv.

2. Magyar nyelv: Góbi, Poétika. Shakespeare, Coriolanus ; 
Zrinyiász.

3. Latin nyelv : Kalmár Elek, Szemelvények Liviusból. Cserép, 
Szemelvények Vergiliusból. Latin stilusgyak. IV. köt szerkeszti Csen
geri. Burián, Latin szótár 1., 11.

3. Görög nyelv : Dr. Maywald, Görög gyakorló és olvasó 11. 
rész, Maywald, Görög nyelvtan.

5. Görög pótló: Badics, Magyar irod. olvasókönyv 6. kiadás. 
Sophokles Elektra (Csiky) 2. kiadás.

6. Német nyelv: Kemény F. Német olvasókönyv, gyakorlatok
kal az V—VI. osztály számára. Heinrich. Német balladák és románcok. 
Kelemen német szótár 1. 11.

7. Történelem : Mika, Középkor és Újkor 11. Helmár Atlasz.
8. Természetrajz: Szterényi, Ásványtan és chemia 5. kiadás.
9. Mennyiségtan ; König—Beke, Algebra. Sárkány Alajos, Mér

tan Lutter, Ötjegyű logarok.

Hetedik osztály.
1. Vallástan : Bereczky, A keresztyén egyház története a west- 

pháliai békétől korunkig és a magyar ev. egyház története. Biblia. 
Énekeskönyv.
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2. Magyar nyelv : Góbi, Magyar irodalomtörténet 1. Szinnyei, 
Magyar nyelv.

3. Latin nyelv Cserép, Szemelvények Vergiliusból. Hittrich, 
Sallustius Bellum Jugurthinum. Köpesdy, Cicero Orationes in Cat. 
quattuor 3. kiadás. Latin stílusgyakorlatok V. kötet szerkeszti Csen
ged János. Wágner—Horváth, Római régiségek 8. kiadás. Burián, 
Latin szótár 1. 11.

4. Görög nyelv : Kempf, Szemelvények az Odysseiából. Vietórisz, 
Szemelmények Hérodotosz tört, munkáiból. Schill, Görög irodalomtör
ténet, 4. kiadás. Lévay, Görög magyar szótár.

5. Görög pó tló : Szilasy Mór, Thukydides 2. kiadás. Schill, 
Görög irodalomtörténet 4. kiadás Dr. Földi Jóisef, Demosthenes vá
logatott beszédei. Jancsó Görögpótló irod olv, III.

6. Német nyelv. Schuster Alfréd, Német irodalomtörténet. Ke
lemen, Német szótár L, II. Endrey Ákos, Német stílusgyakorlatok.

7. 7örténelem : Mika, Újkor. Helmár, Atlasz.
8. Természettan : Szíjártó Miklós, Fizika I. rész 2. kiadás.
9. Mennyiségtan : König—Beke, Algebra. Sárkány Alajos, Mér

tan. Lutter, Ötjegyű logarok.
10. Egészségtan '. Fodor—Gerlóczy, Egészségtan 4. kiadás.

Nyolcadik osztály.

1. Vallástan : Szelényi, Az evangéliumi kereszténység világ
nézete. Biblia. Énekeskönyv.

2. Magyar nyelv : Góbi Imre. A magyar nemzeti irodalom 
története. II. rész.

3. Latin nyelv : Cserép, Szemelvények Horatiusból. Schmidt 
Attila, Szemelvények Tacitus Annaleseiből. Wágner—Horváth, Római 
régiségek és irodalomtörténet vázlata. 8. kiadás. Burián, Latin szótár I. II.

4. Görög nyelv : Kempf Szemelvények Homeros Iliasából. 
Dr. Simon, Szemelvények Plafonból. Csenged, Sophokles Antigone 
Schill, Görög irodalomtörténet. 4. kiadás. Lévay—Vida Görög-magyar 
szótár.

5. Görög pótló : Alexander, Szemelvények Plafonból és Aris- 
totelesből. 5. kiadás. Zsámboky Gyula, Görög művészettörténet. 2. 
kiadás.

6 Német nyelv : Schuster, Német irodalomtörténet II. r. Endrey 
Stílusgyakorlatok. Kelemen, Német szótár I. 11.
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7. Történelem,: Mangold, A magyarok oknyomozó története 5. 
kiadás. Helmár, A magyar birodalom kézi térképe.

8. Természettan : Szíjártó Miklós, Fizika 11. rész.
9. Mennyiségtan : König—Beke, Algebra, Sárkány Alajos. Mértan. 

Lutter, Ötjegyű logarok.
10,. Bölcsészet: Szitnyai Elek, Filozófiai propedeutika. 6. kiadás.

Jegyzet. Amennyiben az itt felsorolt tankönyvek valamelyikénél a kiadás 
száma is fel van tüntetve, az illető tankönyv csakis abban a kiadásban használható.
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