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M i n t a .

Az üzleti életben bevett szokás a minta küldése. Azt szok
ták ráírni: „Minia ériék nélkül.“ Ez a megállapítás lehet igaz a 
minta önértéke szempontjából. Kereskedelmi árfolyama nincsen. 
Talán a fillér tört részeiben is alig lehet kifejezni az értékét.

És mégsem igaz. A mintát értékké teszik azok a következ
mények, amelyek utána jelentkeznek.

A mintán fordul meg a jövendő. Jó minta üzletet teremt, 
munkát hoz, a rossz minta pedig nemcsak azzal árt, amit nem 
teremt meg, hanem azzal is, amit elront. Káros következménye 
nemcsak rendelések be nem következésében és az elmaradó 
haszonban jelentkezik, hanem abban a hitelrontásban is, amelyet 
a minta rosszasága az üzletfelek lelkében elvégez.

Épen ezért a mintán fordul meg az üzletember becsülete. 
Nemcsak abban a vonatkozásban, hogy a mintával nem azonos 
áru leszállítása rontja az üzletember becsületét, hanem abban is, 
hogy a jó minta és a jó áru olyan erkölcsi tőkét jelent az üzlet 
számára, amely minden anyagi tőkénél többet ér. Ez a legjobb 
reklám.

Minél újabb egy cég, annál fontosabb, hogy milyen a 
mintage üjteménye.

A rozsnyói evangélikus kereskedelmi középiskola a hatal
mas múlttal rendelkező rozsnyói evangélikus főgimnázium utódja, 
de mai minőségében új intézmény. Nemcsak Rozsnyón, hanem az. 
egész országban is. Ez az intézet az ország első és eddig egyet
len evangélikus kereskedelmi középiskolája. Azok a növendékek, 
akik első zsengeként kerülnek ki az intézet falai közül, a mi 
mintáink. Érezze az első 50 tanuló ennek minden dicsőségét és 
minden felelősségét!

Túróczy Zoltán
püspök.
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Dr. Dengl János.
( 1882— 1940.)

Nagy veszteség érte kereskedelmi szakoktatásunkat ez év 
február 2-án. Elvesztettük egyik legnagyobb vezető-egyéniségét 
dr. Dengl János egyetemi tanárt, a Gazdasági Szaktanárképző 
Intézet ügyvezető alelnökét. A Kereskedelmi Szakiskolai Tanárok 
Országos Egyesületének 15 éven át, csaknem élete végéig, elnöke 
volt. így tehát nemcsak a kereskedelmi iskolai tanárképzés, ha
nem a kereskedelmi iskolai tanár-társadalom vezetője is volt.

Az utolsó másfél évtized kereskedelmi iskolai tanár-termése 
az ő szakavatott keze alól került ki. Mi, fiatalabb tanárnemze
dék, akik az ő tanítványai voltunk, soha sem tudjuk elfelejteni 
nagy professzorunk szigorú, de igazságos és emberismerő jellemét. 
Ha hozzá mentünk kollokválni, vizsgázni, tudtuk, hogy becsüle
tes munkát, alapos tudást kíván, de — méltányol is ! Nála nem 
kellett szeszélytől tartanunk !

Érdekes egyéniség volt: nem a nagyképű tudós önhittsége 
jellemezte, sem pedig a jelölttel macska-egér játékot játszó ha
talmaskodás, de még a tudás fellegeiben járó emberfelettiség 
sem; — a szó nemesebb értelmében vett igazi tanár-ember volt, 
nevelőjellem ! Dengl János a hallgatói, a tanárjelöltek meleg
szívű atyja volt.

Csodálatos ember volt: annak ellenére, hogy beszédjén 
erősen érzett, hogy bánáti svábvidék szülötte, — előadásai is 
túlnyomórészt németnyelvű kereskedelmi encyklopédia tárgykö
rében mozogtak, — bámulatosan finom nyelvérzékkel választé
kos magyar nyelven tudott beszélni, ső t: „Magyar nyelvhelyesség 
és stilus“ című kollégiuma is volt.

Barátságos, kedves-arcú szív-ember volt, akinek az arcáról, 
szeméből a jóság lelke sugárzott. Előadásait, a hatalmas méretű 
„V-ös“-ben a mindig nagyszámú hallgatóság előtt halk, szinte 
alig hallható hangon kezdte, hogy egy-két mondat után mindvégig
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olyan eleven erővel folytassa, hogy az utolsó padban sem gon
dolhatott senki mással való foglalkozásra. Minden órája olyan 
volt, mint az egész élete : mint szegény emberek gyermeke kezdte, 
jótékony intézmények támogatásával, magántanítás keservesen 
szerzett kereseteiből tartva fenn magát, küzdve, hogy már 37 éves 
korában egyetemi tanár legyen, és attól kezve lankadatlan erővel, 
beteg szívének utolsó dobbanásáig alkosson, munkálkodjék a ke
reskedelmi szakoktatás felvirágoztatásán.

Minden magyar embernek például szolgálhat. „Ahhoz, hogy 
valaki alulról egészen magasra felkerüljön, — az ő példája bi
zonyítja — nem kell sem protekció, sem kíméletlen törtetés, 
sem megalázkodó hízelgés, hanem csak tántoríthatatlan kitartás“.

Dengl János egyik fontos „tartó oszlopa volt a kereskedelmi 
szakoktatásnak“, kidőltével nagy űrt hagyott maga után, ámde 
szelleme továbbra is itt él közöttünk útmutató fáklyaként a 
szebb jövő felé! Dr. K. E.

I.

Krisztus ifjú vitézeinek hadi-felszerelése.
(Az 1940. május 18 i Orsz. Luther-szövetségi ébresztő vándor

gyűlés középiskolai konferenciáján tartott előadás.)

Kedves magyar ifjúság ! Szeretett evangélikus testvéreim !
Az éppen most elhangzott előadásból hallottátok, hogy mi 

az az ellenség, a nely ellen Krisztus ifjú vitézei harcolnak, amely 
ellen harcolniok kell.

Nekem az a megtisztelő feladat jutott, hogy megismertes
sem veletek azt a hadi-felszerelést, ami ennek a harcnak győ
zelmes megvívásához szükséges.

Minden híre sikeréhez elsősorban is korszerű hadifelsze
relés kell. Kinek jutna ma eszébe, hogy faltörő kost használjon 
betonerődítmények megvívásához ? avagy nyilakkal lövöldözzön 
az ég bombavető szörny-madaraira? Biztos kudarcra vezetne az 
ilyen harc! Számolnunk kell tehát az ellenség hadi felszere
lésével is.

A szembenálló államok már békeidőben megerősítik hatá
raikat : bevehetetlennek látszó erődítmény-vonalat — Siegfried- 
és Maginot-vonalat — létesítenek. Nekünk is, mindannyiunknak 
meg kell építenünk erődítmény vonalunkat! Ámde nem bízhatunk
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az acélnak, a betonnak erejében, nekünk erősebb vár kell! 
E téren tanulhatunk a hős testvér finn-nemzettől. Nemrégiben 
derült ki egy finn vezérkari tiszt elbeszéléséből, hogy miként 
jött létre és miben állott az a híres Mannerheim-vonal, amit a 
hatvanszoros túlerővel támadó orosz sereg nem tudott bevenni 
ebben a modern Dávid-Góliát-harcban. A Mannerheim-vonalat 
a külföldi sajtó találta k i : ez híresztelte el, hogy milyen erő
dítményvonalat létesített Mannerheim tábornok a finn-orosz ha
táron. Tudni vélték, hogy Mannerheim személyesen vizsgált meg 
minden darab vasat, mielőtt beépítették, a kész erődökben szem
lét tartott, stb. A finnek természetesen nem cáfolták ezt a hírt, 
sőt hagyták legendává nőni, annál is inkább, mert elsősorban 
maguk az oroszok hitték el. Annyira, hogy nem mertek neki
menni, hanem inkább belementek a gyászos kimenetelű északi 
harcba, hogy így megkerüljék a „Mannerheim-vonalat“, ami tu
lajdonképpen nem volt más, — mint ahogy a békekötés után 
az átvételkor kiderült, — csupán néhány földtúrás, ledöntött fa
törzs és különféle álcázás. A finnek erődvonala tehát a Minden
hatóba vetett hit és mélységes bizalom volt, s ezt az Isten-vo
nalat nem merte megtámadni, nem tudta bevenni az istentelen 
óriás.

„Ha békét akarsz, készülj a háborúra!“ mondja a latin 
közmondás, s ezzel azt akarja kifejezni, hogy idejében kell kez
denünk a fegyverkezést, hogy elég erősek legyünk, mire jön az 
ellenség. Éppen ezért minden állam már békeidőben óriási ál
dozatot hoz fegyveres erejének kifejlesztése érdekében. A pá- 
riskörnyéki „békekötések“ után jóidéig hangoztatott általános 
„leszerelés“ csak üres szólam volt: mindenki úgy értelmezte, 
hogy a másik fél csökkentse fegyverkezését, ő pedig csak a sa
ját felfegyverkezését igyekezett leplezni a leszerelés hangoz
tatásával.

A fegyverkezést azonnal meg kell kezdenünk ! Minden perc
nyi késedelem, minden halasztgatás veszéllyel jár. Minden pilla
natban készenlétben kell állnunk, riadó-készültségben kell len
nünk. „Legyenek a ti derekaitok felövezve és szövétnekeitek 
meggyujtva !“ figyelmeztet Jézus (Lukács 12 : 35.), s ezzel azt 
akarja mondani: Jól felkészüljetek, vigyázzatok a szóra, — szö- 
vétnek legyen a kézben, mert nem tudjátok az órát, sem a na
pot, amikor betör az ellenség. Az örök ellenség, a halál, állan
dóan résen van : jaj, ha nem talál készen ! Úgy munkálkodjatok 
hát, mintha örökké élnétek, de legyetek mindig készen, mint
hogyha ebben az órában kellene meghalnotok! Ha pedig készen
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vagyunk, akkor nem kell félnünk, s bátran énekelhetjük: „Van 
Istenem, Bár ellenem Támadjon veszély s halál, Felfegyver
kezve talál.“

Az emberiségnek sokféle az ellensége, és ellene sokféle 
fegyvert is használ. A vitában álló felek jogi érvekkel iparkod
nak egymást meggyőzni, nemzetközi vitát azonban már csak az 
ágyuk szava dönt e l ; járványok ellen szérumokkal védekezünk, 
lelki járványokat azonban már börtönnel, fegyházzal állít meg 
a hatalom.

Nézzük most, hogy Krisztus ifjú vitézeinek, a magyar evan
gélikus ifjúságnak milyen fegyverek állanak rendelkezésére, mi
lyen fegyverekkel szállhat szembe sok-sok ellenségével.

Az ellenséges tábor nem válogat eszközeiben. „Cél szente
síti az eszközL“ tartják Machiavellivel. Köztudomású dolgokat 
mondok akkor, amikor csak felemlítem, hogy híveinket sok
szor a halálos ágyon éri a kísértés; nekem magamnak is 
mondta egyszer, amikor még állástalan diplomás voltam, egy be
folyásos ember felesége : „Ha áttérne, azonnal el tudná helyezni 
a férjem“ stb. Hasonló dolgokat bizonyára ti is hallottatok. 
Mi a fegyver az ilyen esetekben? Erős hit, igaz, mély vallásos
ság, büszke evangélikus öntudat, hitünk igazságaiba vetett tán
toríthatatlan meggyőződés : mindez átsegít a kísértés nehéz per
cein, erőt ad a lelki-tusában, s győzelemre viszi Krisztus vitézeit.

Aki komolyan megszívleli az apostolnak azt a buzdítását, 
hogy „ragaszkodjunk vallásunkhoz“ (Zsid. 4:14.), az nem lesz 
áruló, nem lesz hajlandó arra, hogy egy tál lencséért eladja el- 
sőszülöttségi jogát, anyagi előnyért elárulja hitét.

Veszedelmes ellenségünk az ördög, de csak annak vesze
delem, aki nem ismeri az ellene használható fegyvert. Az ördög 
csábítása mindig elér bennünket. Kísértése elkerülhetetlen. Hi
szen Jézus sem kerülhette el a sátán kísértését. De nem lehe
tetlen a legyőzése, ha felfegyverkezve talál. Ördög alatt nem kell 
személyt értenünk. Az ördög személytelen hatalom. Ördög csak 
olyan értelemben létezik, mint amilyen értelemben angyalokról 
beszélhetünk. Ördögök az ember bűnös gondolatai, angyalok pe
dig Istentől jövő gondolatok. Ebből könnyű megértenünk, hogy 
miért nem kerülhetjük el az ördög kísértését, de azt is, hogy 
miként győzhetjük le. Gyarló emberek vagyunk, tehát nem ke
rülhetjük el a bűnös emberi gondolatokat, ámde védekezhetünk 
ellenük imádsággal és Isten segítségüi-hívásával. Régi könyvben 
olvassuk, hogy egy ifjú szeretett volna megszabadulni bűnös gon
dolataitól. Az öreg bölcs, akihez problémáival menekült, így szólt
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néki: „Azt nem akadályozhatod meg, hogy a madarak fejed fö
lött a magasba elrepüljenek, arról azonban tehetsz, hogy hajadba 
fészket ne rakjanak“. Augusztinus is azt mondja, hogy a próba
tévő kísértést el nem háríthatjuk, de hogy legyőzzön, 'azt imád
sággal megakadályozhatjuk.

Jézust az ördög a pusztában háromszor támadta meg. Elő
ször az éhség idején a lelkiekről a testre akarta terelni a figyel
mét. Másodszor istenkísértésre akarta rávenni. Harmadszor pe
dig világi gazdagsággal és dicsőséggel csábította. S csak akkor 
hagyta el az ördög, amikor látta Jézus erős hitét.

Két olyan fegyverünk van, amitől reszketve fut az ördög: 
az ige és az imádság. Szorgalmasan hallgassuk, tanuljuk és gya
koroljuk Isten igéjét, hogy okuljunk, vigasztalódjunk és erősöd
jünk belőle! Amikor aztán kísértés ér bennünket, szívünket 
ugyanazzal az igével emeljük Istenhez : imádkozzunk segítségéért! 
E kettő — az ige és az imádság — közül egyik mindig útban 
legyen a menny és a föld között, hogy meg ne szakadjon a be
szélgetés Isten és ember közt. Vagy Ő beszéljen hozzánk igéje 
által, s mi csendben ülve hallgassuk, vagy pedig mi beszéljünk 
Hozzá, s Ő hallgassa könyörgésünket.

Akár az egyik fegyverünket használjuk, akár a másikat, az 
ördög nem bírja ki és megfutamodik. Vértezzük hát fel magun
kat mindkettővel: szívünk mindig Istenre nézzen, igéjét megtartsa, 
s szüntelen fohászkodással örök Miatyánkot imádkozzék!

Ne féljünk tehát a kísértéstől! Sőt — mint az apostol 
mondja — „Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása ki
tartást szerez“(Jakab 1: 3.), tudva azt, hogy a kísértésből, ha ki- 
állottuk, csak megerősödve jutunk ki, mint az acél a tűzből: — 
a kísértést bátran fogadjuk ! Hiszen mivel örökösen szorongat 
az ördög, a világ és test, szüntelenül talpon kell állnunk, vi
gyáznunk, s figyelnünk, hogy honnan támad az ellenség, mert az 
sem alszik, az sem henyél pillanatra sem. Az ilyen állandó ké
szültség, állandó éberség pedig a legjobb védekezés.

Örök ellenségünk a halál. Bölcsőnktől a koporsónkig ál
landóan szembe kell néznünk vele. „Halál ellen nincs orvos
ság“ tartja a közmondás. Hát akkor a halállal szemben fegyver
telenek volnánk ? Tisztázzuk előbb azt a kérdést, hogy milyen 
halállal kell számolnunk. A testi halál természetes folyamat, 
szükséges és elkerülhetetlen. Éppúgy, amint a természet őszi hal
doklása vezet csak a tavaszi feltámadáshoz; amint az elvetett 
búzaszemnek meg kell halnia, hogy új életre kelhessen; amikép
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a hernyónak el kell halnia, hogy annál szebb pillangó lehessen , 
belőle: úgy a testünknek is át kell esnie ezen a misztikus fo
lyamaton. Más azonban a lélek halála : abból nincs feltámadás ! 
A bűn : lelkünk halála. Az apostol ezt így mondja : „. ..  a test
nek gondolata halál“. (Rómab. 8:6.) Azután ezt módja : „Hatest 
szerint éltek, meghaltok“, azaz: meghal a ti lelketek, ha a test 
kívánságai szerint éltek. De egyúttal megmutatja a védekezés 
módját is: „ . . .  de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökö
litek, éltek.“ (Rómab. 8 : 13.) Minthogy „van érzéki test, és van 
lelki test is“, azért a Krisztusban élők földi pályafutásának vé
gén „elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test“. (Korinth. 
I. 15:44.),

Tehát úgy szüntethetjük meg a bűnt, — ezzel pedig elejét 
vehetjük a lelki halálnak, — hogyha a testet megzabolázzuk, 
durva, bűnös vágyait megöldököljük és csendre intjük. A bűn
nek ez a lélekkel való megöldöklése pedig úgy történik, hogy 
az ember megismeri bűnös nyomorúságát, s amikor a bűnös kí
vánságot gerjedezni érzi, mindjárt rajtaüt. Magát Isten igéjével 
és a bűnbocsánat hitével erősítve, ellenáll. Nem egyezik bele 
i bűnbe, s így cselekedetté válni sem engedi.

Miért félünk a haláltól ? Szerelmesei vagyunk leggonoszabb 
ellenségünknek, a testnek,— ezért félünk annyira a testi haláltól.

Sok embert hatalmába kerít a kicsinyhitűség. Minek is 
küzdjünk — mondják ezek — hiszen a másik tábor sokkal na
gyobb, ott van a hatalom, mi pedig oly kevesen vagyunk, a ha
talmas ellenség akkor nyel le bennünket, amikor akar ! ? Én 
mégis azt mondom: ne féljünk, nem a számarányon múlik min
den ! Legjobb példa erre a téli finn-orosz háború. Ne féljünk 
tehát! Sőt még akkor sem szabad félnünk, ha teljesen magunkra 
maradunk. Már pedig nagyon sokszor magunkra maradunk : lelki 
tusánkat mindig magunknak kejl megvívnunk. Ti is feltétlenül 
magatokra maradtok, Testvéreim, ha előbb nem, a halálban. De 
ha minden is elhagy, jusson eszünkbe Jézus szava : „Imé eljő az 
ó ra ,. . .  hogy . ..  engem egyedül hagyjatok ; de nem vagyok egye
dül, mert az atya velem van.“ (János 16 :32).

Aki Isten nevével indul harcba, többre jut, mint az isten
telen, akármilyen nagy seregével és felszerelésével is. Góliát 
karddal, dárdával és paizzsal indult a párviadalra, Dávid pedig 
csak egy darab kővel a tarisznyájában, ámde Isten nevében!

A világi hatalom Isten rendelésén és a keresztyének imád
ságán nyugszik. Ez a kettő tartja is fenn addig, amíg szükség 
van rá. Mert ez a két oszlop hordozza az egész világot. Ha ez
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a két oszlop nem lesz többé, akkor minden összedűl. Már most 
is látjuk, hogy kormányok rendülnek meg, trónok ingadoznak, 
s birodalmak vannak szétesőben azért, mert meginogtak és tö
redeznek a tartó-oszlopok.

Bármilyen ellenséggel kerüljünk is szembe, ne feledjük 
soha, hogy legszebb énekünk szerint „Erős vár a mi Istenünk, 
Jó fegyverünk és pajzsunk ; Ha ő velünk, Ki ellenünk ? Az Úr 
a mi oltalmunk.“

Bármilyen furcsán hangzik is, de Krisztus ifjú vitézeinek 
hadi-felszereléséből nem szabad hiányoznia a szeretetnek sem ! 
Jézus parancsolata ez : „szeressétek ellenségeiteket 1“ (Máté 5 : 44),

Hát lehetséges ez a mai világban ? Lehetséges volna a mai 
világban, amikor fajtestvérek szörnyű düh vei mészárolják, irtják 
egymást, hogy akkor mi — szeressük ellenségeinket. . .? Igenis : 
lehetséges ! Csakhogy természetesen ilyenkor nem érhetünk el — 
a távirati irodák stílusában — „fölényes, megsemmisítő győzel
met“, de igenis meggyőzhetjük, leszerelhetjük ellenségeinket. 
Próbáljátok meg, kedves testvéreim, és rájöttök majd, hogy nem 
kívánt tőlünk lehetetlent Jézus akkor, amikor ellenségeink szere- 
tetét rendelte el. Ha előadásom hatására a legközelebbi alkalom
mal, amikor valamelyik haragosotokkal, rosszakarótokkal, rossz
kedvű, ellenséges szándékú embertársatokkal kerültök össze, 
— igaz szívből elhatároznátok, hogy szakítva eddigi szokásotok
kal most őszinte szeretettel közeledtek hozzá, — biztos, hogy nem 
lesz könnyű elhatározás — akkor előadásomért sokkal nagyobb 
jutalmat nyernék, mintha akármilyen nagy elismerést, vagy taps
orkánt kapnék is.

„Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő 
hatalmas erejében! Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, 
hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szem
ben . . . körülövezvén derekatokat igazlelkűséggel, felöltözvén 
až igazságnak mellvasába, és felsarúzván lábaitokat a békesség 
evangéliomának készségével; mindezekhez fölvevén a hitnek 
paizsát, amivel a gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjá
tok . . .  és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde !“ (Efé- 
zusi levél 6 :1 0 —17.)

Az apostol itt igazi hadvezérként harci beszédben inti csa
tasorba állított népét, hogy álljon meg vitézül, s hősi elszánt
sággal védekezzék. Krisztus ifjú vitézeinek is szól ez a „napi 
parancs“. Sőt minden keresztyénnek. Krisztus minden követő
jének, aki Krisztusban megkeresztelkedett, s hozzá ragaszkodni
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akar, szüntelenül fegyverben kell állania. Mert a keresztyénség 
nem henyélés, sem pedig a biztonságos béke állapota, hanem 
állandó hadiállapot, állandó harc. Egyben előírja az apostol a 
hadifelszerelést is, Isten minden fegyverét: az igazlelkűséget, 
igazságot, a békességre való készséget, a hitet és Isten igéjét. 
Mindezzel fel kell szerelve lenniök Krisztus ifjú vitézeinek, ha 
meg akarják állani helyüket az örökös harcban.

Ha így fel vagyunk szerelve, akkor bátran elmondhatjuk: 
„E világ minden ördöge Ha elnyelni akarna, Minket meg nem 
rémítene: Mirajtunk nincs hatalma.“

De nemcsak fegyver kell, a hadi-felszerelés nem elegendő 
önmagában. Olvashattuk a most lefolyt norvég háborúval kap
csolatban, hogy Trondjem városát, amely pedig csak egyetlen 
úton volt megközelíthető, a 150 km hosszú, igen szűk fjordon 
át, amit erős őrség tartott megszállva, — az ellenség az éjtszaka 
leple alatt a fjordon belopózkodva, reggelre elfoglalta, — mert 
az őrség aludt. Állandó éberség szükséges tehát, folytonosan 
virrasztanunk kell, mert hiszen az ellenség nem mindig nyíltan 
támad : „csalárdság fegyvere“. El ne aludjunk mint mások, ha
nem virrasszunk éberen. A lélek alvása : e világ vágyó szerelme. 
A virrasztás viszont: az örökkévaló javakért való sóvárgás. 
Krisztus ifjú vitézeinek is úgy kell tenniök, mint a zsoltáríró 
mondja: „Virrasztók, és olyan vagyok, mint a magános madár 
ä háztetőn.“ (102. zsolt. 8.) Míg mások a házban — e világban — 
bezártan alusznak, addig Krisztus követőjének magánosán kell 
virrasztania a tetőn, az ég felé tekintve. Mert „amikor az em
berek alusznak“, akkor jő az ellenség, hogy konkolyt hintsen a 
búza közé. Az ellenség mindennap jöhet, váratlanul reánk tör
het. Erre figyelmeztet bennünket Jézus i s : „Vigyázzatok maga
tokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzó- 
dásnak, részegségnek és az élet gondjainak miatta, és váratlanul 
reátok ne jöjjön az a nap !“ (Lukács 21:34.)

Ébresztés a célja ennek a mostani „Ébresztő vándorgyű
lésünknek“ is. „Vigyázzatok, azt kiáltják az Őrállók“ : azok a 
lelkészek és előadók, akik erre a vándorgyűlésünkre eljöttek, — 
ébresztenek titeket, mindannyiunkat: „Éjfél immárom az óra“, 
a tizenkettedik órában vagyunk, nincs időnk a halogatásra.

Kedves magyar ifjúság ! Szeretett evangélikus testvéreim!
Hallottuk tehát, hogy mik az ellenségeink és mik a fegy

vereink ellenük. Tudjuk tehát, hogy a keresztyénségnek is szük
sége van vitézekre, olyan ifjú vitézekre, akik az ellenséget le tud
ják verni, s az ördögöt lefegyverezve, megtudják szégyeníteni
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Éhhez azonban erős harcosok kellenek, olyanok, akik az igét jól 
értik, bírják, annak hamis értelmezését meg tudják cáfolni, s az 
ellenséget saját fegyverével megverni. Természetesen nem lehet 
mindenki egyformán alkalmas az ige védelmezésére. Szükség 
van tehát vezérekre : igehirdetőkre és tanítókra, akik naponként 
tanulmányozzák az írást, azzal járnak, és másokért is hadakoz* 
nak. Ámde mit ér a vezér hadsereg nélkül ? Ezért Krisztus min
den vitéz katonája is fegyverezze fel magát: legyen mindegyik 
kezében biblia, s ebből alapozza meg hit- és tanbeli bizonyos
ságát úgy, hogy ellenállhasson az ördögnek, s tudjon védekezni, 
amikor valaki el akarja téríteni! így segítsen egyháza tanítását 
megvédelmezni és megtartani. így legyen egyházának és egyút
tal hazájának is hű fia, bátor vitéze ! — Ehhez kérjük a Min
denható segítségét az ének szavaival;

Taníts harcolnom, vigyáznom 
S imádkoznom szüntelen;
Testet, vért megzaboláznom :
S enyém lesz a győzelem!

Dr. Kárpáti Ede.

Petőfi Rozsnyón.
„Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy segédszerkesztő, 

ki díszes hivatalába beleunván, utazni ment.“ — így kezdi Pe
tőfi Sándor az 1845-i felvidéki útjáról beszámoló „Úti jegyzetei-t.“ 
Örült a költő, hogy kiszabadult a Pesti Divatlap szerkesztői hi
vatalának taposómalmából és üdítőleg hatott lelkére az a gon
dolat, hogy más vidékre, más emberek közé kerülhet. Akkori
ban persze még a gyorsszekéren való közlekedés volt szokásos. 
A költő első felvidéki állomása Kassa volt. Ide délután érkezett 
meg, s már másnap folytatta is útját Eperjes felé, ahol mint 
Kerényi Frigyes vendége, egy hónapig tartózkodott. Kijárt a Tá
borhegyre, s onnan nézegette, hogy miképen ölti fel a környező 
gyönyörű vidék tavaszi köntösét. — Innen Lőcsén át Késmárkra 
ment, hogy onnan teljes szépségében lássa a Tátrát. Késmárkon 
zuhogó eső fogadta, s mivel másnap folytatnia kellett útját Igló 
felé, igyekezett beletörődni abba a gondolatba, hogy a várt szép 
látványról le kell mondania. Kora reggelre azonban kitisztult 
az idő, s a költő teljes pompájában megpillanthatta a Tátrát,
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amelyről úgy érezte, hogy olyan mint egy csodaszép alvó leány. 
De csak rövid ideig gyönyörködhetett benne, mert — talán a 
kocsizörgésre — a Tátra felriadt álmából és gyorsan beburko
lózott hatalmas ködpaplanába. — Iglón három, felejthetetlenül 
kedves hetet töltött, s azután újra kocsira ült és Rozsnyó felé 
tartott. Ide vezető útjának benyomásait és itteni élményeit a 
költő saját szavai tükrözik vissza a leghívebben.

„Kissé ködös reggel volt, amikor Iglóról elindultam Rozs
nyó felé. Vissza-visszanéztem a Kárpátokra . . . alig látszottak 
a homályban . . . szinte nem tudtam, képzelet-e vagy való ? . . .  
mint mikor emberekkel találkozunk, kiket álmunkban láttunk-e 
vagy csakugyan régi ismerőseink-e, nem tudjuk. Végre eltűntek 
előlem, mert magas bércek határtalan fenyvesei közé jutottam.

Szépek azok a fenyők, amint a szellő rengeti sötét melan- 
cholikus lombjaikat, míg köztök a madarak vígan fecsegnek; 
olyanok, mint valami szomorú barna leányka, kit vigasztalnak, 
s ki fejrázva válaszol bágyadt mosollyal:

— Nincs vigasztalás számomra!
S ezek közt a szomorú barna leánykák közt mint nyargal

nak a patakok, e pajkos, fürge gyerkőcök, kiknek gyermeki szíve 
még föl nem fogja a fenyő-nénikék bánatát! Hah, mint vágtat
nak szilaj kedvökben jobbra-balra, s mint hányják a bukfence
ket a hegyekről a völgyekbe, hogy akármely bajazzónak becsü
letére válnék.

És lakik a bérceken egy komor, mogorva férfi, a fergeteg; 
ezt a csintalan patakgyerkőcök addig bosszantják tréfás fecsegé
seikkel, hogy egyszer türelme szakadtán fölpattan, utánok ro
han, s akkor ugyancsak megcibálja ozőke üstökeiket, a habokat.

Van e fenyvesek közt egy kimondhatatlan szép L alakú 
völgy, Kis-Hnilec . . . vagy hogy hívják. Az első fogadónál, 
melyet benne találtam, reggeliztem, bár ezt már Iglón is tevém; 
liiár előtte megpillantám a korcsmárosnét, ki igen szép volt, s 
én szép korcsmárosnék iránt különös hajlandósággal viseltetem.

Tovább haladva Rozsnyó felé, szelídül az eddig zordon 
tá j; a fenyők közé más, világosabb zöld fák elegyednek . . . 
nem tudom : micsoda fák ? mert Isten nélkül való rossz botani
kus vagyok . . . mint a magyar olvasó közönség, ki annyi füzfa- 
és bodzasípot tart valami mahagóni fuvolának.

Veszverésen (egy gömöri faluban) ebédeltem, vagyis meg
álltam ebédelni, de semmit sem kaptam. Még kenyerök sem volt 
az istenadtáknak.
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Innen Rozsnyó valami egy órajárás. Egy szabóinas kapasz
kodott kocsim saraglyájába. Eszembe jutott: — mikor én gya
logoltam így Mohácstól Pozsonyig — s még hosszabb utat is, 
mily jól esett, ha fölvett mellettem elhaladó szekér, vagyis mily 
jól esett volna, ha fölvett volna . . . s íölültetém a gyereket.

Ettől tudakoztam meg a legbecsületesebb fogadót, s oda 
szálltam. Három napot valék töltendő Rozsnyón. A másodikat az 
Aggtelek megnézésére használtam, mely ide a — rossz út miatt 
— öt órányira esik.

Rozsnyó völgyben fekszik magas meredek hegyek között, 
mint az alamizsna-krajcár a koldus kalapjában. Aggtelek felé 
Pelsőcig hosszú, keskeny völgyön keresztül visz az út ; ha ezt a 
hosszú, keskeny s a rozsnyói kerek völgyet valamivel teleönte
nék, egy óriási bunkósbot alakulna. Egyébiránt kellemes utazás 
esik benne. E völgy egy roppant nemzeti zászló is egyszersmind : 
vörös föld, fehér kősziklák, zöld erdő.

Mindjárt Rozsnyó mellett van Berzéte, hol Erdélyi János 
oly sok szép dalt írt. Én őt nagyon szeretem.

Berzéte mellett egy kis omladékot pillantván meg a hegy
oldalon, kérdém kocsisomtól: mi volt ama rom ?

— A biz, uram, klastrom volt, vörösbarátok laktak benne 
(felelt a kocsis); hejh, furcsa egy hely ám az! A jószág világért 
sem legel azon a tájon éjfél idején. Kincs van ott elásva; min
den esztendőben bizonyos nap kiterítik a fal körül ponyvára; 
csakhogy bele nem markolhatni, mert egy kakas őrzi. Isten 
ments, hogy valaki oda közeledjék . . .  a kakas kiásná a szemeit.

Ezt meséié kocsisom. Bámulva kiálték fö l: — Ejnye ! — 
Biz úgy. . .  tévé hozzá amaz.

Pelsőcön, hol Gömörmegye gyűlései tartatnak, szivart vettem.
— Majd papírba tekerem, — szólt a boltos.
— Oh, nem szükséges . . .
— De kérem, csak tessék id’ad n i; nem fognak úgy meg

száradni . . .
Aggtelekre érvén, vezetőt hivattam, s fáklyákkal ellátva 

magunkat, elindulánk a barlangba, melyet Baradlának neveznek 
ottan, s mely mindjárt a falu mellett van. A kálvinista rector 
künn ácsorgott a ház előtt ; vezetőm meghívására ő is hozzánk 
szegődött. Bementünk.

Oh, ti szűkkeblű emberek, kik mindenben örökké szabá
lyokat kerestek és állíttok, jertek ide és boruljatok térdre a sza
bálytalanság remeke előtt:
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S mi az a szabály ? semmi más, mint a sánta középszerűség 
mankója.

Soká tűnődtem: mint eredhetett e barlang ? És kitaláltam.
Mikor a mennyországból kiebrudalták a pártos angyalokat, 

itt kezdték jövendőbeli lakásukat, a poklot, ásn i; azonban itt 
nem boldogulván, másfelé fordultak. Képzelhetni, mint fáradtak 
a szegény ördögök e sikertelen munkában, izzadságuk még most 
is csepeg e félig kész pokol oldalairól és tetejéről.

Mint említém, a falubeli rector is velünk járt. Ezt a fiatal 
embert meglepem, gondoltam a barlang bekő végéhez érve, hol 
a látogatók íölkarcolják neveiket. Bevéstem hát nagy betűkkel 
én is nevemet.

— Tán el sem lehet olvasni ? — kérdezém, csak azért, 
hogy oda nézzen és bámuljon.

— Oh igen, felelt ő, el lehet: Petőfi . . .  — de, irgalma- 
tosságos egek ! ezt oly hideg vérrel, oly minden tiszteletérzés, 
oly minden meglepetés nélkül mondta ki, mintha ez állt volna 
o tt: Kiribicza Istók vagy Sujánszky, vagy Badacsonyi vagy nem 
tudom mi ?

A faluban van egy könyv, mint más efféle helyeken, hova 
a látogatók beírják magokat. Vannak aztán itt a nevek mellett 
sorok, mik a barlangban támadt érzelmeket és gondolatokat 
akarnák tolmácsolni. . .  Oh jaj !

Rozsnyóra késő este értem vissza. Nagy zaj volt egész éjjel 
a városban . ..  küszöbön állt a tisztújítás. Ablakom alatt is olyat- 
olyat ordítottak, hogy az egek repedeztek volna bele, ha oly 
rekedt torkok nem működének vala. . . alkalmasint a sok szom- 
júzás szárította ki a gégéket.

Én politikus nem vagyok, s így a tieztújítás annyiból érde
kel leginkább, hogy ez alkalommal a költészet is igénybe véte
tik. Többek közt im ezen költeményt hallám akkor éjjel a piacon 
zengeni:

Van még egy garasom 
A . . .  .nak adom ;
Vegyen rajta spárgát,
Akassza föl magát.

Rövid, de fontos .. . mint ama furkósbot, mit a kortesek 
hosszú ingujjaik alatt hordoztak, s mit ők úgy neveztek, hogy 
pártfogó.
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Következő nap Rimaszombatba mentem a rozsnyói luterá- 
nus lelkésszel, kinek eszét tisztelni, szívét szeretni tanultam meg.“

Eddig tart a rozsnyói beszámoló. — Akkor 1845-öt írtak, 
ma pedig 1940. van. Csaknem 100 év suhant el már azóta, hogy 
Petőfi Rozsnyón járt. Az akkori szép, új házak — amelyek lát
hatták a költőt — megkoptak, megöregedtek. Szeretnénk, ha 
ezeknek a régi épületeknek a kövei megelevenednének és me
sélnének nekünk Petőfiről s a múltról. A meséjük nyomán fel
vonulna előttünk a múlt idők sok vidám boldog napja, sikere, 
diadala, de elénk tárulna tengernyi bánata, könny- és vérhullása 
is. Ha mindez eszünkbe jut, bár felébred szívünkben a múlan
dóság fájó érzése, de mégis ezek a gondolatok és a múltak emlékei 
adnak nekünk erőt és önbizalmat arra, hogy küzdve és bízva 
méltók legyünk a régi szép időkhöz.

Lurkó Erzsébet.
-'■> í
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II.

Az iskolai év története.
Mielőtt a most lefolyt iskolai év történetéről beszámolnánk, 

rövid vázlatos kultúrtörténeti visszapillantást kell vetnünk isko
lánk megalakulására, a megalakulás előzményeire.

Rozsnyó régi iskolaváros, és különösen nagy múltja van a 
rozsnyói evangélikus oktatásügynek.

Rozsnyó közoktatásügyét a XVI. századig visszamenően 
kísérhetjük nyomon. A XVI. század elejétől a XVIII. század ele
jéig terjedő korszak közoktatásügyére általában is jellemző le
írást találhatunk Mikulik József: Magyar kisvárosi élet 1526 -1715. 
c. történeti tanulmányának XII. fejezetében. Ebben a korszakban 
az iskola a templom előcsarnoka, a tanító pedig a lelkész alá
rendelt szolgája volt. A tanítás a hittan körül forgott, — mondja 
Mikulik. Tanulmányából erre a korszakra vonatkozóan a követ
kezőket közöljük ;

I. (1520—1620.) Rozsnyó városa az ifjúság kiképzésére már 
a XVI. században nagy gondot fordított. A városi tanács egyik 
főkötelességének ismerte a tanító működését szemmel kísérni és 
arról gondoskodni, hogy a tanuló ifjúságnak bőven alkalma le
gyen magát kiképezni, és a tudományos ismereteket elsajátítani. 
A közoktatást oly fontos ügynek tartották, hogy róla a városi 
alapszabályokban sem feledkeztek meg. „Az iskolamester járjon 
el híven tisztében, — szól az 1574. évi városi alapszabályok 6. 
és 7. pontja, — az ifjúságot pedig oktassa istenfélelemre, hogy 
majdan ügyes emberek kerüljenek az iskolából a községbe, akik 
az egyetértésben kedvöket lelik, és a felsőbbséget is becsülni tud
ják. A bíró se vonakodjék a tanítót szükség esetében fizetésén 
felül díjazni!“

Az 1603. évi városi alapszabályok 4., 14., 17. és 53. pontja 
azonfölül az iskola és tanulóifjúság ellátásáról is gondoskodik, 
eltiltván a tanítót a zsemlye, kalács és egyéb új illetékek beho-
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zatalától, és rendelvén, hogy a vásárra hozott és a vásárhíró ál
tal kicsinynek talált zsemlye, kenyér, lepény és más sütemény 
az iskola és kórház javára elkobzandó ; hogy az idegen mészá
ros a levágott marha nyelvét az iskolának adni köteles és, hogy 
az acélkohók az iskolának járó illetéket pontosan fizessék.

A gondoskodás nem maradt siker nélkül: a rozsnyói iskola 
felviiágzott, és 1566-ban Vlairo Jánost, Schüller Bertalant, Elt- 
scher Lőrincet, (Neumann) Bertalant, az új oskolamestert, Tok 
Lőrincet és Bertalant, a kántort, tehát 6 tanítót találunk ebben 
az iskolában.

Az oktatás elemire és magasabbra oszlott.
Elemi oktatásban kétségkívül igen sok gyermek részesült, 

mert — jóllehet az általános tankötelezettségnek még semmi 
nyoma, — a városi alapszabályokban nyilvánult törekvés és a 
közoktatás fontosságának általános elismerése mellett mégis fel
tehető, hogy minden szülő iskolába küldte gyermekét. E mellett 
bizonyít az is, hogy mivel a tanítványok számában a tanító 
ügyességének és szorgalmának hőmérőjét látták (még a XVIII. 
században is), a tanító szintén arra törekedett, hogy mennél több 
tanítványa legyen. Ez az oktatás az írás és olvasáson kívül a 
hittan alaptételeit, a szentírás ismertetését és az énekeskönyvet 
ölelte fel.

A magasabb oktatás az ú. n. „alumneumban“ történt, és 
rendszerint abból állott, hogy több-kevesebb törekvő ifjú a ta
nító oldalán, úgy mint ma is a mesterinasokkal történik, szak- 
képeztetésben részesült. Ennek lehetővé tétele és megkönnyítése 
érdekében a tanuló ifjak ellátását az iskola, illetve a város la
kossága ingyen, vagy igen csekély kárpótlásért eszközölte. Ezek 
a „nagy deákok“ aztán az isteni tiszteletnél, temetéseknél és 
egyéb szertartásoknál a tanító (kántor) segédei voltak, gyakran 
kellő díjazás mellett az elemi oktatással, az óra gondozásával, 
vagy kántori szolgálattal bízattak meg, mint pl. 1609-ben történt, 
amikor Tamás deák, az óra gondozásáért 2 forintot, és 1612-ben, 
amikor a magyar deák, aki a magyar templomban kántorosko- 
dott, 4 forintot kapott a városi pénztárból.

Miből állhatott ez a magasabb tanítás, ezt tüzetes adatok 
hiányában csak következtetni lehet, és pedig abból, hogy a tanító 
rendszerint papi készültséggel bírt, hogy a tudomány a betű 
szerint vett szentíráson alapult, és hogy a rozsnyói deákok köz
vetlenül külföldi egyetemekre mehettek, vagy mint tanítók, ügy-

)§



Védek és papok léptek az életbe. — E korszak tanítóiról külön
ben nem sokat tudunk, e részben az 1555. stb. évi városi szám
adások is fukar kézzel szolgáltatják az adatokat.

Az 1574. évi városi alapszabályok reánk maradt példányát 
Unterbaun Márton iskolamester, az 1603. évit pedig Schuman 
Simon írta, ami jele annak, hogy a tanító akkor egyszersmind 
a városi jegyző és Írnok tisztét töltötte be. Az állás, amelyet e 
korban elfoglalt, kitűnőnek épen nem mondható: élethosszig
lani választásnak semmi nyoma ; ellenkezőleg : egy-két hónapra 
(mindszent-naptól szent György-napig) szerződtették, és 5 hétre 
1566-ban 2 frt 50 d., 1609-ben 2 frt 70 dénárral díjazták, amint 
Frőlich Sámuel egyetemi készültsége dacára 1612-ben, 5 frt 
56 d. ára bort is betudva, mindössze 52 frt 90 dénárt kapott 
évi fizetése fejében ! A bekántált fillérek, valamint az iskolás 
gyermekektől beszedett kalácsok és egyéb hasznos dolgok ter
mészetesen szintén értéket képviseltek, és a keresztelések, lako
dalmak, temetések és névnapok alkalmával előadott ének is jö
vedelmezett valamit. Az orgonista és kántor természetesen sok
kal kevesebbet kapott.

A törvény a tanítót a lelkésznek feltétlenül alárendelte. 
„Minden lelkész mellett legyen neki és a polgári hatóságnak 
felelős tanító, — szól a Rimanovai cikkelyek 57—61. pontja, — 
ha a tanító állomást keres, mindenekelőtt a lelkészhez forduljon, 
akitől megvizsgáltatván, az egyházközségnek ajánltatik; — ha 
okmányai vannak (azaz, ha iskolavégzett), 3 sikerült próbaszó
noklat után fel is szentelhető; első bírája a lelkész, második a 
superintendens.“ A restéri szabályok IV. cikke ezeket az elve
ket még bővebben fejti ki, amidőn pl. rendeli: „a tanítót nem 
a bíró, hanem a lelkész előtt kell vádolni, ez intse, korholja és 
békítse ki ellenfelével, ha pedig nem fogad szót, jelentse 
fel az esperesnek. — A tanító kötelessége tanítványokat sze
rezni, és azokat a tudományokban, vallásban és jó erköl
csökben kiképezni.“ Ez is csak a mellett bizonyít, hogy a taní
tás a hit ágazatai körül forgott, és a profán tudományokra csak 
kivételesen és igen csekély mértékben terjedt ki.

A tanító rendszerint egyetemet végzett egyén volt, akit nem
ritkán ura és parancsolója, a lelkész, elhunytéval vagy elköltö
zésével ennek helyére választottak meg, mint pl. Schröter Ta
mással történt, akivel 1570 — 80-ig mint rozsnyói tanítóval, ezen
túl pedig 1609-ig mint rozsnyói lelkésszel találkozunk. A kán
tor, orgonista és harangoaó tisztét már kevésbbé tanult egyének



töltötték be, jóllehet több lelkész kántorságon kezdte, amikor 
deáknak lenni megszűnt, és jobb állomása nem találkozott.

Az e korbeli tanítók névjegyzékét összeállítani még nem si
került, ami — tekintve, hogy az alkalmazás rendszerint csak 
egy iskolai évre történt, és hogy a tanítók ennélfogva sűrűn vál
tották fel egymást, — egyhamar nem is sikerülhet. A már em
lítetteken kívül ismeretes még Bohemus Fábián (1570.), Tybu- 
recius Miklós (1580.), Marthius Simon (1585.), Matern Péter 
(1610.) és Payer György (1614.); sőt állítólag Rozsnyón már 
1525-ben protestáns tanoda (!) is létezett, ennek élén Philadel
phias Antal állott.

II. (1620—1706.) A XVII. sz. folyamán a közoktatás terén 
már azzal a törekvéssel találkozunk, amely a tanítást állandó 
helyhez kötni és kiterjeszteni, a tanuló ifjúságot pedig csopor
tokra osztani és ehhez képest osztályozni akarta. Míg a XVI. 
században csupán egyes tanítóról lehetett szó, aki maga körül 
különböző nemű és korú tanulókat gyűjtött, addig a XVII. szá
zadban már némi tanodái életet is találunk, a tanuló ifjúságot 
pedig egyes osztályokba csoportosítva. Ezt a változást a magyar 
és német nemzet közt támadt viszály kétségkívül igen elősegí
tette, mert magyar kántornak olyan egyént kerestek és alkalmaz
tak, aki a német mesterrel tudományos képzettség tekintetében 
megmérkőzhetett, és ez aztán szükségessé tette, hogy a versengő 
két mester működését két egymástól különböző osztályba sorol
ható tanulókhoz kössék: különben egyik a másiknak tanítvá
nyait elkapdosta volna.

A lelkész a főbíróval együtt e korszakban is lelkiismere
tesen gondját viselte az iskolának, és mihelyt a tanítónál ügyet
lenséget vagy hanyagságot észlelt, rögtön közbelépett; úgyszin
tén akkor is, ha az iskola tanulók nélkül szűkölködött, amit 
szintén a tanító hibájául róttak fel.

Az 1637. március 11-én megejtett egyházlátogatás alkalmá
val a város közönsége mind a tudós német mesternek, Lysonius 
Györgynek, mind a magyarnak, Hradsky Jánosnak, jó bizonyít
ványt adott; Lachanosarcos Mihály dobsinai lelkész alesperes 
és Pauli György veszverési lelkész, mint kiküldött biztosok, az 
iskolába mentek, és ott vizsgát tartván, meggyőződtek, hogy a 
tanítók a városi tanács és a lelkészek pártfogását és szeretetét 
kiérdemlik. (Itt meg kell jegyeznünk, hogy a reformáció után a 
németeknek is, a magyaroknak is külön-külön templomuk és 
papjuk volt Rozsnyón.)

Az 1642. február 20-án megtartott egyházlátogatás alkalmá-
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Vál Peschkover Dániái német tanító dicséretet aratott, mert sze
rényen viselte magát, és a tanuló-ifjúságot serény gonddal oktatta. 
A magyar tanító, Sculteti Gáspár, szintén jó hírben állott, mind
két lelkész nagyra becsülte, és a magyar lelkész intést is vett, 
hogy e tanító fizetésének javítását nyilvánosan (a szószékről ?) 
hozza javaslatba.

A következő, 1653. május 8-án megejtett, egyházlátogatás 
azonban a lehető legszomorúbb állapotban találta az iskolát: 
nemcsak a lelkészek, hanem a polgárok is panaszos előterjesz
tést tettek mindkét tanító hanyagságáról, és előadták, hogy ezek 
a tanítók a korcsmában mindig, az iskolában azonban csak rit
kán találhatók. Amikor a két iskolamestert az egyháziátogató 
esperes, Majer András jolsvai lelkész, kérdőre vonta, azon vol
tak, hogy hibájukat a szülőkre kenjék, akik gyermekeiket ide- 
oda küldik, úgyhogy nincs is kit taníthatnának. Mentegetésük- 
kel csak vádolták magukat, mert köztudomású dolog volt, hogy 
-kelleténél többet szoktak inni, ezért felhívattak, hogy az éjjeli 
tivornyázástól, és az iszákosságtól óvakodjanak, a botrányos éle
tet hagyják abba, az ifjúságot pedig nagyobb szorgalommal ok
tassák, mert ellenesetben az esperesség szigorúan fogja őket 
megbüntetni.

E szerint még 1653-ban is a tanítón fordult meg az, hogy 
magasabb iskola volt-e Rozsnyón, vagy sem. Az elemi oktatás 
azonban szakadatlanul folyt, mert ez már többektől, a harangozó 
•kántoroktól és orgonistáktól, valamint a lelkésztől és városi ta
nácstól függött, és az írás-olvasásra, valamint egy kis hittanra 
{kátéra) szorítkozván, valami nagy szakértelmet nem igényelt.

Úgy látszik, hogy ez az 1653. évi egyházlátogatás és még 
inkább a néhány évvel később megindult ellenreformáció na
gyobb tevékenységre serkentette a rozsnyói egyházat az oktatás 
ügye körül, aminek az lett az eredménye, hogy a tanítók állandó 
tanfolyamokat nyitottak, és már most tervszerűen folytatták 
működésüket.

Az 1670. február 17-i egyházlátogatás jegyzőkönyvéből meg
tudjuk, hogy a tanítók, egyéb jövedelmeiken kívül — a fiúk 
oktatásáért kapnak : a) a grammatistáktól és syntaxistáktól 1 frt-ot, 
b) a donatistáktól 50 d-t, c) az elemi tanulóktól 25 d-t egy évre.

E szerint a magasabb oktatás már tüzetesen körülírt 3 osz
tályban különböző tandíj mellett történt, de hogy miből állott 
ez a magasabb oktatás, erre csak következtetni enged az 1642. 
évi egyházlátogatás jegyzőkönyve. E szerint a rozsnyói iskolá
ban a tudomány akkor ismert és kedvelt összes ágaira kiterjesz-
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kedtek és nem csak gramatikai és retorikai, hanem bölcsészeti 
és theológiai tárgyakat is adtak elő.

Amikor az ellenreformáció az ide telepített jezsuitáknak 
szép szerével nem ment, durva erőszakhoz folyamodtak. Amikor 
a kurucok és labancok közt megindult a harc, a róm. kath. egy
ház a protestáns hit teljes kiirtását vette célba.

Rozsnyó városát még az 1670. év végén érte el a meg nem 
érdemelt sors, amidőn a jezsuiták megkeresésére Korponáról 
jött horvátok szállották meg. Ezeknek a protestáns lelkészeket 
és a tanítókat a városból hősiesen kiüldözni és a templomokat 
a jezsuiták számára vitézül lefoglalni első és fő haditényük volt. 
Amint a rozsnyói ev. egyház földönfutóvá lett, virágzó iskoláját 
is bezárták.

A számkivetés 1683-ig tartott, amikor Thököly Imre győ
zelmei a rozsnyói iskolát is felélesztették, a tanítást azonban 
nem sokáig lehetett folytatni, mert a jezsuiták már 1687-ben is
mét Rozsnyón voltak, és 1688-ban Széchenyi György érsek a 
magánlakba szorult protestáns oktatást is betiltotta.

A jezsuiták már letelepedésük után hamar megkezdték a 
tanítást, hogy így a zsenge nemzedéket megnyerjék. Az ingerült 
lakosság azonban mindenképen igyekezett meghiúsítani az iskola 
szervezését, úgy, hogy csak 1690-ben sikerült a 4 osztályos gim
náziumot megnyitniok. A jezsuitákban megvolt tehát az akarat 
ahhoz, hogy a bezárt protestáns tanintézet helyén mást állítsa
nak fe l: az iskola egyik tényezője azonban, az ifjúság, hiányzott. 
A hitbuzgó ev. lakosság ugyanis messzeföldre protestáns taní
tókhoz küldte gyermekeit, a világért sem bízta volna a gyűlölt 
páterekre. így ez a gimnázium nem lehetett nagyon népes.

III. (1706—15.) Amikor II. Rákóczi Ferenc 1705-ben az el
nyomott ev. egyházat Rozsnyón régi jogaiba visszaállította, a 
rozsnyói polgárság ismét hozzálátott, hogy 1688-ban bezárt isko
láit ismét megnyissa és a közoktatás új igényeinek megfelelően 
ismét berendezze. Célját el is érte : a kitűnő tanerők csakha
mar tömérdek tanulót gyűjtöttek maguk köré.

Az iskolai rendszer időközben a közoktatás előnyére telje
sen megváltozott. Minthogy a lelkészek az egyház kormányát a 
hívekkel megosztani kényszerültek, utóbbiak az iskola ügyeire 
is jelentékeny befolyáshoz jutottak, és minden módon oda töre
kedtek, hogy a tanítót a lelkésszel szemben, az iskolát a temp
lommal szemben önállóvá és függetlenné tegyék. Ez a törekvés 
mindenekelőtt a profán ismeretek nagyobb mérvű tanítását, te
hát a tananyag kiterjesztését eredményezte. Érdekes e tekintet-
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ben, hogy a dobsinai iskola újjászervezésébe 1698-ban már Jele
nik András "gömöri alispán is befolyt, és erélyes fellépésének 
köszönhető, hogy a zenét, szépírást és számtant kötelező tan
tárgynak mondták ki. Rozsnyó városa hasznot húzott ezekből az 
újításokból, és alkalmazta őket, amikor 1705-ben iskolái beren
dezéséhez látott.

Missovitz Mihály tanító 1707-ben egy vígjátékot hozott színre.
Ennek előadásánál 5 nagy deák, 9 szónok, 14 fiatal szó

nok, 8 költő, 8 syntaxista, 7 fiatal syntaxista, 49 grammatista és 
és principista működött közre. Ha Missovitz ennél az előadásnál 
összes tanítványait léptette fel, ami nem valószínű, akkor is 100 
növendéke volt, tehát olyan tekintélyes szám, ami ennek a mes
ternek a tekintélyét teljesen megalapíthatta.

De más tekintetben is figyelemre mélók ezek az adatok. A 
nagy deákok kétségkívül különféle szakokban nyertek oktatást, 
és tanulmányaik befejeztével közvetlenül tanítók, papok, jegyzők, 
ügyvédek lettek. A szónokok, költők, syntaxisták és grammatis- 
ták osztályaiban kétségkívül amolyan főgimnázium rejlett, míg a 
principisták alkották az elemit.

A rozsnyói iskola tehát ebben az időben a közoktatás ösz- 
szes igényeinek megfelelt, és annál szomorúbb dolog, hogy ez a 
dicsőség csak 1708-ig tartott, amikor a jezsuiták visszatértek, és 
mindaddig nem nyugodtak, amíg a jóhírű ev. iskola be nem zá
rult, és a tanítókat el nem űzték a városból.

A rozsnyói öregdiákok szövetsége „Öreg diák a múltba 
néz!“ c. kiadványából megtudjuk, hogy 75 éven át nem volt 
Rozsnyón ev. iskola. Majd a következőket olvashatjuk :

Amidőn a trónra II. József lépett, derű következett a hosz- 
szú borúra. A rozsnyói evangélikus iskola 1783-ban újból meg
nyílt latin iskola néven, gyorsan rendbehozta s fölszerelte épü
letét, s alig négy év múlva már négy tanerős az intézet, mert a 
rektoron kívül már három tanár oktatja négy osztályban a nö
vendékeket, bevezetik a latin grammatikán kívül a német nyel
vet, újabb három év múlva a syntaxis, retorika, poézis és logika 
tanítását is. A Pesten tartott zsinat a sajógömöri iskolának a 
rozsnyóiba való beolvasztását mondja ki, s ugyanakkor iskolánk 
hatosztályúvá bővült. Ebben az állapotában egészen 1849-ig meg 
is maradt.

1795-ből való az első Rendtartás. Ennek 10. §-ából kitű
nik, hogy abban az időben milyen kevés súlyt helyeztek a sportra : 
„Téli időben szánkázni, a jégen csúszkálni, sikározni megtilta- 
tik.“ 1801-ben már a természetrajz is mint rendes tárgy szere-
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pel. Az 1804/5. tanév megkezdése előtt az egyházi közgyűlés már 
tantárgyfelosztással, sőt tankönyvek bevezetésének kérdésével is 
foglalkozik. Nagyon érdekes a Farkas András rektor által ebben 
a korszakban készített Tanterv. Ebből kiviláglik, hogy a fent* 
említett tárgyakon kívül összesen osztályonkint átlag heti 20 
órában a szépírás, földrajz, testtan, mennyiségtan, magyar és 
egyetemes történelem, logika, pszichológia, sőt a magyar nyelv 
is rendes tárgyként szerepelt.

1807-ben II. József alkotmányellenes intézkedéseinek vissza
hatásaként a tiszai ev. egyházkerület a magyar nyelv és irodalom 
ápolására hivatott tanszék felállítását határozta el, erre a célra 
11,000 frt-ot gyűjtött, s ezt a tanszéket a rozsnyói iskolához kö
tötte. Ezzel a ténnyel a rozsnyói latin iskola.kerületi „nemzeti“ 
iskolává változott át, minthogy az anyagi hozzájárulás fejében 
a kerületnek is megfelelő beleszólási jogot biztosítottak. Ugyan
ekkor behozzák a tantárgy szerinti tanítást, s rendes tárgyként 
az említetteken kívül az ékesszólástant, fizikát, geometriát és gö
rög nyelvet.

Az intézetnek még mindig nem volt megfelelő épülete, nem 
tudjuk, hogy a XVIII. sz. végéig hol volt elhelyezve. Megfelelő 
épület létesítésére csak 1818-ban került sor, amidőn a rozsnyói 
egyház és lelkes pártfogóinak kegyes adományai lehetővé tették 
hogy ezen az égető szükségen is segítsenek. A mondott időben 
tették le a mostani gimnáziumi épület alapkövét. Egyik szárnyát 
egy év múlva már használatba is vették. 1824-ben folytatták az 
építkezést, s 1862-ben befejezték.

A kolera évében, 1831-ben, fordul elő először a „gimnázium“ 
elnevezése.

A 48'49-i szabadságharcok alatt az épület katonai beszállá
solás céljaira szolgált. A tanárok és tanulók sokan együttesen 
nagy számban vettek részt ezekben a harcokban, és sokan ál
dozták fel életüket és vérüket a haza oltárán.

1851-ig megfelelt a maga feladatának a hatosztályú kerü
leti nemzeti gimnázium. A magyar középiskolákra ebben az év
ben ráerőszakolt „Entwurf“ súlyos helyzet elé állította a gimná
ziumot, mert az Entwurf csak négy- és nyolcosztályú gimná
ziumot ismert el, s a nyilvánossági jogot ahhoz a föltételhez 
kötötte, hogy az intézet e tanügyi rendelet rendelkezései értel
mében szervezkedjék. E rendelet szerint az összes középiskolák 
állami vezetés alá kerülnek. Amely intézetben nincs meg a ké
pesség vagy akarat arra, hogy ezt a normát kövesse, az vagy 
elveszti nyilvánossági jogát, vagy megszűnik létezni. E rendelet 
semmibevevése az intézet halálát jelentette volna.
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Az Entwurf a legnagyobb veszedelmet jelentette iskolánkra. 
Négyosztályúvá visszafejlődni nem akart, nyolcosztályúvá bővülni 
a szükséges anyagi erők híjján nem tudott. De apáink dicsősé
gére szolgáljon, hogy — bár tömérdek küzdelem árán, — a kér
dést szerencsésen megoldották, és pedig átmenetileg úgy, hogy 
már 1852-ben megnyilt a VII. osztály, míg az ugyanazon évben 
Eperjesen tartott kerületi gyűlés a rozsnyói liatosztályú gimná
ziumnak nyolcosztályú főgimnáziummá való kifejlesztését hatá
rozta el. Ez természetesen csak úgy sikerülhetett, ha az anyagiakat 
biztosítani tudják. S tudták ! Mert egyházak, városok és egyesek 
ritka áldozatkészséget tanúsítottak. Hogy csak a főbbeket említ
sük: gróf Andrássy Manó 8000, a rozsnyói ev. egyház hívei egy 
nap alatt 6000 forintot ajánlottak fel a nemes célra.

Hátra volt még a nyilvánossági jog és az érettségi vizsgá
latok tarthatási jogának kieszközlése. Minthogy a minisztérium 
ajtaján hiába kopogtattak, küldöttség kereste fel 1856 ban a kas
sái helytartóság főnökét, aki pongyolában szivarozva, egy sötét 
szobában fogadta a küldöttséget, és epés kifakadások után kije
lentette, hogy a kormány nem tudja elfelejteni, hogy Rozsnyó szel
leme Ő Felsége elismerésének 49-ben fölöttébb ártott. Erre hosszas 
huza-vona évei következtek. Majd 12 rendes tanárt követeltek, 
majd a tanárok 1848 — 49-i politikai magatartása volt az akadály. 
A legnagyobb baj azonban az volt, hogy a kormány azt köve
telte, hogy német legyen a tanítási nyelv. Minthogy az intézet 
sem nemzeti, sem protestáns jellegét feláldozni nem akarta, a 
nyilvánossági és érettségi tartásának jogát csak sok és nehéz 
küzdelem árán és csak 1857-ben nyerte el.

így lett az evangélikus iskolából magyar tannyelvű, nyil
vános jogú főgimnázium. Német nyelven átmenetileg csak a ter
mészetrajzi tárgyakat tanították azért, hogy az orvosi, s főleg 
bányászati pályára lépők a német tannyelvű akadémiákon sike
resen haladhassanak előre.

Az intézet tehát ebben az időben vegyes tannyelvű volt, 
amihez még az is járult, hogy minden osztályban heti 2—2 órá
ban a tót nyelvet is tanították, ami azonban csak a tót anya- 
nyelvűekre volt kötelező.

A tornának még mindig nincs helye a rendes tárgyak kö
zött, de azért nem feledkeztek meg róla egészen, mert egy kert
helyiségben jó időben Scheffer Gusztáv tanár vezetése alatt tor
násztak a tanulók; csak 1868-ban lett a torna kötelező tárgy. 
Érdekes, hogy az 1864-ben kiadott fegyelmi szabályok még min
dig fenntartják a négy-, illetve nyolcórai bezárást, mint bünte-
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tési eszközt. A koronázás évében adja ki az intézet az első értesítőt.
Az 1883. évi középiskolai törvény újból válságos helyzet 

elé állítja az iskolát: fölemeli a tanári létszámot, torna- és rajz
tanár alkalmazását, a könyvtár és a szertárak gyarapítását követeli, 
ami legalább 7000 forint évi költségtöbbletet jelenteit. Minthogy 
ezt az összeget sehonnan sem lehetett előteremteni, nem maradt 
egyéb hátra, mint államsegélyért folyamodni, aminek kieszköz
lése nem járt különös nehézségekkel. Az ez alkalommal kötött 
szerződés csak elenyésző mértékben érinti az intézet autonómi
áját, mert az állam az általa nyújtott 7000 forintnyi évi segéllyel 
szemben csak azt köti ki, hogy az iskola az állami tantervekhez 
alkalmazkodjék, s négy tanár kinevezésének jogát a kormánynak 
engedje át, amely fenntartja magának a felügyeleti jogot. Az ál
lamsegély idővel folyton emelkedik, s 1898-ban már évi 16,000 
forintot tesz ki, ami lehetővé tette a tanári fizetések rendezését 
és megfelelő taneszközökkel való felszerelést.

1892-ben épül a tornacsarnok, ezt három évvel megelőzi a 
játszótér létesítése.

Most már gond nélkül élhetett az intézet hivatásának, úgy
hogy az ezután következő 18 év a teljes konszolidáció korszaka, 
amelynek legkimagaslóbb mozzanata a régi épületnek 1904-ben 
történt és a kor követelményeihez mért átalakítása volt. Ez 
90,000 K-ba került. Ezzel olyan olyan otthont teremtettek, amely 
mindenképen méltónak bizonyult a küzdelmes, de dicső múltú 
intézethez.

A nemzet javára s Isten dicsőségére folytatott ezt az áldá
sos munkásságot alapjában rendítette meg a világháború. Több 
tanár és nagyon sok diák sietett a harctérre, hogy lerójja hazá
jával szemben kötelességét, s ettől kezdve a rozsnyói ev. főgim
názium is osztozott a többi hazai középiskola sorsában egészen 
az összeomlásig.

Az intézet volt nagynevű tanárai, igazgatói közül a követ
kezőket kell kiemelnünk : Dr. Pelech János (1857—73.) 37 évig 
volt igazgató, Kramarcsik Károly (1813 —95.), 58 éven át volt ta
nár (10 éven át igazgató), Scheffer Gusztáv (1822—1907.) 48 éven 
át volt Rozsnyón tanár, Hajcsi Sándor (1827 - 95.) előbb tanár, 
majd 10 évig igazgató volt, Ráffay János (1820 — 96.) 48 évig ta
nított Rozsnyón, Justh János (1830—1900.) 47 éven át volt tanár 
Rozsnyón, 30 éven át egyházgondnok. Krausz Károly Lajos 38 
éven át volt tanár, Oravecz Károly (1852—1904.), a ma is 
élők közül: Adanűs Gusztáv, Greek Lajos stb. - ,r

23



Á régebbi kiváló diákok közül megemlítjük a következőket: 
Ambrózi György ev. superintendens, Batizfalvi Sámuel, Czékus 
István, a tiszai egyházkerület nagynevű és érdemes püspöke, Pákh 
Albert író, a Vasárnapi Újság megalapítója, Irányi Dániel a nagy 
hazafi, Draskóczy Gyula kér. isk. felügyelő, Greguss Gyula és 
Ágost, Szontagh Pál képviselő és gyáros, báró Hámos László és 
Sziklay Ede főispánok, Markó András a 48-as vitéz őrnagy, Ter- 
ray Pál egyetemi tanár, Terray Gyula főesperes, udvari tanácsos, 
Túróczy Zoltán, jelenlegi tiszakerületi püspök, Mikulik József 
Rozsnyó város és a gömöri esperesség történetírója, Tichy Kál
mán, a kiváló grafikus és író, stb. stb.

A rozsnyói Rákóczi-őrtorony falába illesztett emléktábla a 
gimnázium hősi halottainak nevét is megörökíti.

Meg kell említenünk még a Budapesten 1927-ben megala
kult Rozsnyói Öregdiákok Szövetségét. Célja a két rozsnyói gim
názium hagyományos szellemében a vallásosság, a nemzeti kul
túra és az összetartás érzésének ápolása. (A felszabadulás után 
hatalmas zászlót állított a gimnázium udvarán, a rozsnyói isko
lákat azóta is pénz- és könyvjutalmakkal támogatja.)

A rozsnyói ev. főgimnázium további sorsáról a húszéves 
megszállás borzalmait átélt kortársaktól kapott adatok alapján a 
következőket mondhatjuk :

Az 1919. esztendőnek az érdekeltekre örökké emlékezetes 
egyik augusztusi napján megjelent Rozsnyón a „Szlovenszkói 
teljhatalmú minisztériumnak“ a középiskolák körül „rendetcsináló“ 
bizottsága: Stefanek Antal kormánybiztos, dr. Botho Gyula, Nec- 
kár Pál és dr. Klimo Bohuszláv. Berendelvén az ev. főgimnázium 
iskolatanácsát és tanári karát az ev. polgári iskola épületébe 
(a gimnázium épülete akkor az új urak jóvoltából vizsgálati fog
házzá alakult: ott várták a cseh uralom alatt veszélyeseknek 
talált magyarok a rögtönítélő bíróság végzéseit), az elnöklő kor
mánybiztos kérdést intézett a velejött püspöki titkárhoz, Neckár- 
hoz, vájjon ragaszkodik-e, mint fenntartó, az ev. főgimnázium 
fennmaradásához. Habár a rozsnyói ev. főgimnáziumot, mint ha
zánk legrégibb protestáns iskoláját, helyi pártfogóság, és nem az 
egyházkerület tartotta fenn, mégis a titkár, mint egyházkerületi 
kiküldött, jogot vindikált magának ahhoz, hogy az intézményről — 
az egyházkerület nevében ! — lemondjon az új államhatalom javára. 
Az iskolatanács tiltakozását nem vették figyelembe. A kormány- 
biztos eljátszotta a már másutt jól begyakorolt szerepét: kimon
dotta, hogy a rozsnyói ev. főgimnáziumot megszünteti, aminthogy 
ugyanaznap már a premontrei gimnáziumot is beszüntette, és a
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kettő helyett egyetlen csehszlovák állami középiskolát szerveztet. 
Egyben kijelentette, hogy az egész tanári kar el van bocsátva, 
megengedte azonban nagykegyesen, hogy a tanárok folyamod
hatnak az új államhatalomhoz, ahol is kérelmüket egyénileg 
bírálják el.

Ilyen egyszerűen, egy tollvonással kivégezték és elintézték 
a nagy hatalomra szert tett új urak azt a kultúrintézményt, amely 
négy évszázad viharait átvészelte, és a hazai művelődésnek felbe
csülhetetlen szolgálatokat tett.

Az elnemzetlenítés dühe orgiákat ült. Rövidesen a szín
tiszta magyar Rozsnyón majd minden magyar iskolát bezártak, 
és helyettük szlovák intézményeket létesítettek. Az új államha
talom raffinált fogásokkal, — azzal, hogy a szlovák középisko
lába való felvételt szigorú felvételi vizsgálathoz kötötte, s külö
nösen, hogy a magyar iskolai bizonyítványt felmutató ifjúság elől 
teljesen elzárta az érvényesülés, a megélhetés lehetőségét, — 
arra kényszerítette a szülőket, hogy a magyar iskola megkerü
lésével, már az elemi fokon szlovák iskolába Írassák gyermeke
iket. Itt aztán a történelem meghamisításával, magyarságuk ki
csúfolásával mérgezték ártatlan, fogékony lelkűket. A dolog már 
odáig fajult, hogy bizony már nevüket is csak az új idómia he
lyesírásával tudták leírni.

Mégis a magyar szellemet megrontani, az együvétartozás 
érzését kiirtani nem tudták. Akárhogy tiltották, akárhogy bün
tették ezért, a tanulók egymásközt, még bent az osztályban is, 
sőt az óra alatt is, magyarul beszéltek, s — amit nem lehetett 
eltiltani sem — magyarul gondolkodtak, és éreztek. A szünetek
ben a folyosó és az udvar teli volt magyar szóval, régi magyar 
tanáraikat bizalmas, szerető tisztelettel magyarul köszöntötték. 
És amikor a húsz évig tartó nagypéntek után derengeni kezdett 
a feltámadás szent napja: fékezhetetlenül legjobban a tanuló-if
júságból tört ki a nemzeti felbuzdulás, amely, az ellenséges szu
ronyok és gépfegyverek fenyegetései közepette is, a tiltott nem
zeti imádság eléneklésében, tüntetésekben és a nemzeti színek 
falrafestésében keresett kielégülést. Greek Lajos ny. tanár.

A csehszlovák állami gimnázium eleinte az ev. gimnázium 
épületét és felszerelését bérelte, később átköltözött a premontrei 
gimnázium épületébe. Ezután az ev. gimnázium épülete üresen 
állott. Szertárait, könyvtárát az egyház lepecsételte, mert a cse
hek időről-időre kaszárnyának rendezték be az épületet. Különö
sen nagy volt a beszállásolás mérve 1938. őszén, amikor a bi-



torló Hatalom végórái közeledtét érezte, és mozgósított, Hogy áz 
„egy isteni örök igazság“ beteljesedését megakadályozza. Talán 
felesleges is említenünk, hogy a katonaság mennyire tönkretette 
az iskola épületet. A kiürítés után egyidőre a magyar honvéd
ség kapott szállást iskolánkban és tornatermében. Az épület föld
szinti jobbszárnyát pedig — a megindult nagymérvű turistafor
galom igényeit kielégítendő — az egyház turistaotthonnak ren
dezte be.

Az egyház azonban ezzel az állapottal sehogysem békült 
meg, hiszen apáink nem azért építették az iskolát nagy költség
gel saját erejükből, hogy ez ne lehessen a kultúra további ott
hona, és könyvtára és felszerelése ne szolgálja a magyar nemzeti 
nevelés céljait, azért a visszatérés után minden lehetőt megtett^ 
hogy az iskola épületét a magyar nemzeti és evangélikus vallá
sos kultúra szolgálatába állítsa. Azt az egyház belátta, hogy két 
gimnáziumra Rozsnyón ezidőszerint nincs szükség, minthogy a gim
náziumba özönlő ifjúságot szolgáltató nagy területek még meg
szállás alatt állanak, azért gyakorlati megoldásra gondolt. És így 
arra az álláspontra helyezkedett, ha a gimnáziumot nem, de a 
polgári iskolával együtt szerves egészet képező kereskedelmi kö
zépiskola felállítását szorgalmazza, amely a gimnáziummal egy- 
értékű. A kormánykörök az egyháznak ezt az állásfoglalását me
legen fogadták, és csakhamar megnyerte a rozsnyói egyház a ke
reskedelmi középiskola megnyitásához a szükséges kormányenge
délyt. Egyelőre úgy gondoltuk, hogy koedukációs alapon lehetne 
megszervezni a kereskedelmi középiskolát, ez azonban nem ment; 
de feleslegessé is vált ennek a tervnek keresztülvitele, mivel 
megfelelő számú fiú- és leánynövendék jelentkezett, úgyhogy a 
párhuzamos osztályok felállítása és megnyitása a jelentkezők szá
mával biztosítva lön. Az elindulás, tekintettel arra, hogy a gim
názium épületében még a múlt év szeptemberében is katonai 
beszállásolás volt, bizonyos nehézséget okozott, azonban ezt is 
sikerült áthidalni azáltal, hogy átmenetileg a kereskedelmi közép
iskola a polgári iskola helyiségében nyert elhelyezést. A II. fél
évtől azonban már a régi gimnáziumban nyert otthont, éspedig 
megfelelő otthont, ahol a fiú- és leánynövendékek elkülönítése 
is a törvényekben szabályozott módon keresztül volt vihető.

Az iskola megalakulásának történetében nem hallgathatjuk 
el a rozsnyói evangélikus nők, a gyámintézet tagjai, lelkes buz- 
góságát, akik augusztus 20-án beadvánnyal fordultak az egyház 
vezetőségéhez, amelyben felhívták arra, hogy az iskola megnyi
tását ne halassza el egy évre, hanem már az 1939—40. tanévet
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is kezdje meg, mivel „Periculum in mora !“ Maguk a nők je
lentős részt kértek és vállaltak az iskola felállításának terheiből.

Rátérve már most a lefolyt iskolai év történetére, erről a 
következőket mondhatjuk:

Iskolánk, mint evangélikus kereskedelmi középiskola, kissé 
későn, szeptember 18-án nyílt meg a vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumban szóbelileg kilátásba helyezett engedély alapján. 
I. évfolyamában 42 növendéke volt a megnyitáskor, fele fiú, fele 
leány. Az iskola elhelyezésére tervbevett volt ev. gimnázium épü
letét a tornateremmel együtt szeptember elején katonai beszállá
solás céljaira igénybevették, ezért iskolánk egyetlen osztálya az 
ev. polgári iskola épületében nyert elhelyezést. Tanári testületé 
— két tanár — a polgári iskola tanári szobáját és igazgatói iro
dáját közösen használta. A VKM. engedélye október vége felé 
jött meg (69,154/1939.V.2. sz. r.), ez azonban a koedukációt nem 
engedélyezte. Ezért nov. 1-én a koedukációt megszüntettük, s a 
leányok részére külön leányosztályt nyitottunk, amit a VKM. 
72.740/1939. V. 2. sz. a. tudomásul vett. így tehát — az időköz
ben utólagos felvétellel 50-re emelkedett növendéklétszám külön 
fiú- és külön leányosztályban oszlott meg, s a tanév végéig is 
mindkét osztályban kb. egyforma volt a létszám.

Novemberben a katonaság az iskolaépületet és a tornater
met visszaadta, s így a legsürgősebb tatarozás és takarítás után 
a karácsonyi szünet után végre megfelelő helyen folytathattuk 
munkánkat. A fiúk részére a földszinten, leányok részére az eme
leten 1—1 termet hozattunk rendbe. Igazgatói iroda és tanári 
szoba részére a volt cseh tanfelügyelőség által használt és telje
sen jókarban levő emeleti 2 helyiség mutatkozott legcélszerűbb
nek : folyosója külön elzárható, villanybevezetése is rendben volt.

A volt ev. gimnázium dús fizikai és természetrajzi szertárát, 
térképkészletét örököltük, sajnos, leltár nélkül, mert azt a csehek 
elvitték. A tanári és ifjúsági könyvtárral ugyanígy vagyunk. A 
könyvtár rendezése, selejtezése, leltározása óriási munkát jelen
tett. A téli kényszerű forgalmi szünet egyrészét erre használtuk. 
Növendékeink is szeretettel és örömmel segítettek ebben a 
munkában.

Az osztályok, hivatalos helyiségek bútorzata a gimnázium 
bútorzatából volt összeállítható. Csupán táblákat kellett újat be
szereznünk az osztályokba, mert a gimnáziumi régi táblák nem 
feleltek meg a célnak. A tornaterem felszerelését az ev. polgári 
iskola újította fe l: közösen is használjuk.
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Természetesen a felszerelés még sok kívánni valót hagy. 
Ezt fokozatosan szüntetjük meg. Az ev. egyháztól kapott 150.-P 
értékű írógépen kívül vásároltunk 1 drb. új portable írógépet az 
igazgatói iroda részére, továbbá 6 drb. használt Underwood, Re
mington, stb. márkájú írógépet tanítás céljaira. További 5 drb. 
írógép vétele ügyében tárgyalásban vagyunk, úgyhogy a jövő 
tanév megkezdésekor már annyi írógépünk lesz, hogy növendé
keink két csoportban gépelhetnek. Áruismereti szertárunk alap
jait sikerült megvetnünk: értékes gyűjteményeket kaptunk a 
Nagykovácsy Üzletháztól, Mauthner Ödöntől, a Salgó-Tarjáni 
Kőszénbányától, az Első Pécsi Bőrgyártól, a Hág Kávé Rt.-tól, 
az Eternit-Művektől, a szegedi kendergyártól, a Goldberger Tex
tilgyártól, a Dreher Serfőzőtői, a Magyar Divatcsarnoktól, a Shell 
Kőolaj Rt.-tól, Hoffman Józseftől, a Törley pezsgőgyártól, a He. 
rendi Porcellángyártól, Mez Rt.-tól.

Kereskedelmi ismereti szemléltető-anyag gyűjteményünk meg
teremtéséhez hozzájárult küldeményével Beyer Ernő takarékpénz
tári igazgató, a Hangya Szövetkezeti Központ, Moiret Ödön, a 
Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Leszámítoló és Pénzváltó 
Bank, a csepeli vámmentes kikötő, Lélek Péter tanár, az 
Első Magyar Általános Biztosító Társaság, Evolut, stb. Törté
nelmi szemléltető képsorozatot kaptunk Varga Sándor dr. Rödsz- 
főtitkártól.

A földrajzi szemléltető anyag gyarapítását jelentette az a 
sok művészi plakát és prospektus, amit Budapest Székesfőváros 
Idegenforgalmi Hivatalától, az Ibusztól, a francia követségtől, a 
német követség útján a Reichsbahnzentralétól és az Akademischer 
Austauschdiensttől, az olasz követség útján az Istituto Italiano 
di Culturatól, továbbá az ENIT-től, stb.-től kaptunk. Több mű
vészi plakáttal iskoláink folyosóit díszítettük.

Intézetünknek a következő folyóiratok járnak rendszeresen 
részben előfizetés útján, jórészt azonban a kiadók áldozatkészsé
géből : Harangszó, Evangélikus Élet, Üzenet, Magyar Kereskedők 
Lapja, Magyar Gyáripar, Kamarai Közlöny, a Magyar Általános 
Hitelbank Gazdasági Jelentései, a francia követség kommünikéje, 
a RAK és a Geist der Zeit. Növendékeink jelentős része járatja 
a Reménysugárt.

Tanulmányi ügyek. Növendékeink magaviseleté, az iskola
felügyelők megállapítása szerint is, általában kifogástalan. Csupán 
a mulasztás volt sok, aminek következtében a tanulmányi ered
mény is csökkent a második félévben. Különösen sokat mulasz-

28



tottak a vonaton bejáró növendékeink az idei kegyetlen tél és 
gyakori hófúvás okozta vonatkésések, valamint forgalmi szüne
telések következtében. Az országos forgalmi zavarok idején, feb
ruár hónapban 5 napot szünetelt is a tanítás püspöki engedél
lyel, minthogy növendékeink fele beutazó. De a vonaton való 
beutazgatás különben sem kedvez a növendékek egészségi álla
potának, szellemi és testi fejlődésének, de erkölcsileg is káros. 
Néhány kivételtől eltekintve, leggyengébb, leghanyagabb növen
dékeink a beutazókból adódnak. Növendékeink egy irányból jön
nek vasúton, tehát egyszerre érnek be, és egyszerre indulnak is 
az állomásra. Indulásig osztályukban tartózkodnak. A tanári kar 
állandóan ellenőrizte a beutazókat az iskolában, a vasútállomás
nál gyakran meglepetésszerű razziát tartottunk, — de a vonaton 
már nincs módunkban az ellenőrzés. Éppen ennek a káros vo- 
naton-bejárásnak a csökkentésére törökedett az iskolának fenntar
tója, amikor elhatározta április 5-i iskolabizottsági gyűlésén, hogy 
külön fiú- és külön leányinternátust létesít. Az internátusokról 
értesítőnk más helyén részletes tájékoztatót adunk.

Hivatalos látogatás. A miskolci tankerületi királyi főigaz
gatóság részéről január 18 19-én vitéz Zatskó Gyula tanügyi 
tanácsos, középiskolai szakelőadó, a főigazgató helyettese, láto
gatta meg iskolánkat. I9-én főigazgatói értekezletet tartott, és 
ezen számolt be a látottakról és hallottakról. Nagyon hálásak 
voltunk a Tanácsos Úrnak azokért az értékes tanácsokért és út
baigazításokért, amelyekkel kezdő iskolánk kezdő tanári karának 
segítségére sietett. Bizony sok kívánnivaló volt még akkor isko
lánk felszerelésében ; hiszen alig 10 nappal jött azután, hogy 
iskolánk a gimnázium épületébe átköltözött a karácsonyi szünet 
után, amikor az abnormis hideg időben sem a könyvtárat, sem 
a szertárakat nem lehetett még rendbehozni, leltározni; s az is
kola helyiségei közül épen csak a 2 tantermet és a hivatalos 
helyiségeket sikerült rendbehozatnunk. Szilárd meggyőződésünk, 
hogy mire legközelebb ismét megtisztel látogatásával, tapasztalni 
fogja, hogy igyekeztünk az ő útmutatásai szerint eljárni mind a 
felszerelés, mind a tanítás terén.

Egyházi főhatóságunk, a tiszakerületi püspök, megbízásá
ból Margócsy Emil c. kir. főigazgató, a nyíregyházi felső keres
kedelmi iskola igazgatója, április 4 - 5-én látogatta meg iskolán
kat. A látogatás végeztével elismerését fejezte ki a tanári kar
nak buzgó törekvéséért, és sok-sok igen értékes, praktikus taná
csot adott. Javaslatait és tanácsait szinte maradéktalanul sikerült 
azóta megvalósítanunk. Hálás szívvel köszöntük meg a Főigaz-
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gató Úrnak igazán atyai szexeletre mutató, szívből jövő hasznos 
tanácsait, útmutatásait. Itt kell megemlítenünk, hogy a Főigazgató 
Úr 10—10 P-s pályadíjat tűzött ki növendékeinknek magyar, il
letve földrajzi tétel kidolgozására. A pályázat eredményéről ér
tesítőnk más helyén adunk beszámolót. A Főigazgató Úr részt- 
vett a látogatása alkalmából tartott iskolabizottsági ülésünkön is. 
Sok hasznos javaslata volt iskolánk fejlesztése érdekében. Ezen 
a gyűlésen határoztuk el iskolánk pártfogói bizottságának meg
szervezését is. Erről a pártfogói bizottságról értesítőnk más he
lyén adunk részletes beszámolót.

Négyhónapos olasznyelvi tanfolyamot rendezett iskolánk 
egyik földszinti helyiségében Faragó László ny. c. gimn. igaz
gató. Részben saját növendékeink, részben gimnázisták és má
sok látogatták ezt a tanfolyamot. Örömünkre szolgált, hogy a ba
ráti olasz nemzetnek legalább ennyi szolgálatot tehettünk, hogy 
t. i. a tanfolyam részére egy tantermet átengedtünk.

Egészségügyünk — a már említett vasútonjárás és kegyet
len tél következtében — nem volt eléggé kedvező; főleg a be
járó növendékek sokat mulasztottak megfázás okozta betegségek 
folytán. A hatósági orvosi vizsgálat nem talált semmi kifogá
solni valót. A tanári kar — bár szintén nem kerülhette el a 
szokásos téli betegségeket (főleg a klímaváltozás következtében : 
hiszen mind az Alföldről jöttünk !), de kitartottunk : egyikünk 
sem mulasztott betegség miatt.

Növendékeink vallásos neveléséről gondoskodtunk. Evangé
likus növendékeink a tanári karral együtt vettek részt az isten
tiszteleteken, másvallású növendékeink templombajárását a hit
oktatók ellenőrizték. Evangélikus növendékeink részére biblia
köri összejöveteleket tartottunk. Erről értesítőnk más helyén 
részletesebb beszámolót adunk. A biblia forgatását tanári karunk 
sem szégyenli: sőt a tavasz folyamán bevezettük a minden reg
gel, tanítás előtti igeolvasást. Minden katedrán, a tanári szoba 
és az igazgatói iroda asztalán ottfekszik legfőbb fegyvertárunk : 
a Szentírás. Növendékeink vallásos neveléséről hitoktatóink a 
következőket jelentik:

Hitoktatói jelentés az evangélikus növendékek vallási neveléséről.
A hitoktatás mindjárt az iskola megnyitásával megkezdődött. 

Smíd István igazgató-lelkész tanította a növendékeket heti 2 órá
ban. A tanításnál is azonban fontosabbnak tartván azt, hogy ne 
csak vallásos tudományt szerezzenek, hanem vallásos életet élje
nek, vallási gyakorlatokat végezzenek, az ősz folyamán, egész a
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hideg tél beálltáig, valláséra előtt az Isten házába mentek az eV. 
növendékek áhítatra. A téli időkben pedig minden vallási óra 
énekkel, imával és rövid bibliamagyarázatlal kezdődött.

A tavaszi időben az egész ifjúság minden reggel tanárai 
vezetésével résztvett az istentiszteleten, és lelkiekkel megtermé
kenyítve ment az iskolába, hogy a gyakorlati tudományokban 
vagy pedig a vallásos ismeretekben gazdagodjék. Ezeknek az 
istentiszteleteknek jótékony hatása a fiatal növendékseregen ha
tározottan megtetszett. Eme, a rendes mindennapi kereten túli, 
lelkigyakorlatok által is készítettük a lelkeket íz Isten országá
hoz. A reformáció hetében, az adventben és legutóbb hús
vét előtt, majd pünkösd után a Luther-Szövetség vándorgyű
lése alkalmával is iparkodtunk elmélyiteni gyermekeink szívé
ben a mély és igaz vallásos érzést. Két csendes nap volt, ame
lyeknek előadói Smíd István, Vargha Sándor, Smíd István Lehel 
voltak, akik ennek a mai kornak, legsúlyosabb vallási problé
máit ismertették. Hisszük, hogy ezeknek építő hatása vallásos 
életükben fog megnyilatkozni. Nagy általánosságban ki kell 
emelnünk azt a tényt, hogy ifjúságunk vallási kérdésekkel szí
vesen foglalkozik, és a templomlátogatások, az istentiszteletben 
való részvételük ellen kifogás nem volt. Tehetségük szerint szí
vesen gyűjtöttek maguk között gyámintézeti célokra, pogány- 
misszióra, és az árvízkárosultak ügyét is felkarolták. Majálisuk 
megrendezése is tulajdonképen ebből a vallásos indításból nőtt ki, 
hogy ők is ott lehessenek szenvedő honfitársaik mellett segít
séggel. Növendékeink közül többen részt vesznek a templomi 
énekkarban. Smíd István.

A református vallástanítás egy csoportban, heti két órán 
történt. Tankönyvül dr. Révész Imre „Egyháztörténelem“ című, 
a konvent által kötelezően előírt, könyvét használtuk. Ezenkívül 
szemelvényeket olvastunk más, nagyobbszabású egyháztörténelmi 
művekből, igyekezvén több szemszögből megismertetni az ifjú
sággal a keresztyénség történetét az őskeresztyénségtől az ellen- 
reformációig. Minden tankönyv és minden tudományos munka 
felett azonban ott volt a könyvek könyve, a Szentírás. Az órá
kat rendszeresen bibliaolvasással kezdtük, de azonkívül is elő
vettük az Élet könyvét, valahányszor a tananyaggal, vagy más 
aktuális kérdésekkel kapcsolatosan az evangéliumi bizonyítékok 
megismerésére, vagy a tiszta bibliai életfelfogás igazolására szük
ség volt. (Pl. Pál apostol élete, a reformációt elindító részei a 
Rómabeliekhez írott levélnek, stb.). Meg kell említenem, hogy
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áz intézet hét református növendéke közül öt vidékről járt be 
vonattal. Ez a körülmény káros hatással volt a növendékek elő
menetelére. Különösen a téli hóviharok okozta közlekedési nehéz
ségek okoztak szinte jóvátehetetlen mulasztásokat. Január és feb
ruár hónapban kevés vallásórán voltak jelen a bejáró növendé
kek. Mindazonáltal sikerült az előírt tananyagot elvégezni, sőt 
még az összefoglalásokra is jutott idő.

Reméljük, hogy az evangélikus testvér-egyház iskolájában 
uralkodó, valóban testvéri szellem és az itt folyó komoly, érté
kes nevelői munka nagyban hozzá fog járulni ahhoz, hogy jövőre 
megsokszorozódik a növendékek létszámával együtt a reformá
tus növendékek ozáma is. Tömösközy László.

raf. s. lelkész hitoktató.

Róm. kát. hitoktatói jelentés az 1939—40. tanévről. Az iskola 
célja az oktatás mellett a tanuló jellemének kialakítása is. Eb
ben a munkában segíti az iskolát a hitoktatás, mert ez adja meg 
az élet és jellem legfontosabb alapját, a vallásos nevelést. Fon
tos ez különösen ma, amikor annyi idegen tényező alakítja a 
mai fiatalság lelkületét, szellemét, s kúfár nevelők felelőtlen mű
ködése helytelen irányt adhat a tapasztalatlan s fejlődés állapo
tában lévő ifjú jellemének. A vallásos nevelés rámutat az élet 
igazi céljára : az örökélet elnyerésére, s igyekszik a lélek életét 
oly irányba terelni, hogy e célt állandóan szem előtt tartván, oly 
lelki készségre tegyen szert, amely életét megszentelni, munkáját 
megerősíteni, s törekvéseit az erkölcs vonalában lesz képes meg* 
tartani.

Az első iskolai év mind a nevelés, mind a tanulás szem
pontjából jó ereményt hozott. A növendékek a hittan tanulásá
ban kellő szorgalmat mutattak, s dicséretes volt magaviseletük s 
a tantárgy iránti érdeklődésük. Az iskolai év folyamán a gimn. 
növendékekkel közös háromnapi lelkigyakorlaton vettek részt, s 
közösen vonultak fel az év folyamán rendezett ünnepélyes isten
tiszteletekre. Mindez előmozdította a vallásos nevelés szellemét, 
s megszilárdította azokat az alapokat, amelyekre szüksége van 
azoknak, akik az életben, a társadalomban méltó helyet akarnak 
elfoglalni. Az iskola igazgatósága a hitoktatás eredményességét 
a legnagyobb mértékben pártolta, s ez nagyban hozzájárult ah
hoz, hogy az ezévi hitoktatás a haladás emelkedő irányát mutatta.

Diczky Pál
hitoktató.
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Növendékeink hazafias nevelésére minden tárgyban felhasz
náltuk a kínálkozó alkalmat. Ezt a célt szolgálták hazafias ün
nepélyeink, valamint a városi és társadalmi ünnepélyeken való 
résztvétel; különböző hazafias-alkalmi megemlékezéseink. A finn
orosz békekötés alkalmával követendő mintaképül állítottuk if- 
jaink elé a hős maroknyi evangélikus testvérnemzetet.

Növendékeink testnevelése a leányoknál heti 2, a fiúknál 
heti 3 testgyakorlás órán, valamint havi 1—1 egészségtan órán 
történt. A fiúk a kötelező leventegyakorlatokon a lakóhelyüknek 
megfelelő körzetben vettek részt. E téren üdvös újításként üd
vözölhetjük azt a tervet, hogy az iskolás-növendékek a jövő tan
évben nem a többi leventével együtt, hanem iskolájuk levente
csapatában tesznek eleget tanár leventeparancsnokuk vezetése 
alatt az előírt foglalkozásoknak. A testgyakorlási órákon átadtuk 
növendékeinknek’a szükséges légoltalmi ismereteket. Légoltalmi 
próbakivonulásokat havonta tartottunk. Több növendékünk tagja 
a városi légoltalmi szervezetnek, s az őszi országos légoltalmi 
gyakorlatban résztvett. Május 21-én az osztályfőnök vezetésével 
végig-nézték fiúnövendékeink a helybeli zászlóaljparancsnokság 
által rendezett bemutató lövészetet.

Szülői értekezletet két ízben tartottunk. A novemberi szülői 
értekezleten az igazgató tartott előadást iskolánk fegyelmi sza
bályairól, iskolánk nevelő-oktató szelleméről, ami sok minden
ben lényegesen eltér a szülők által oly sokáig szomorú szívvel 
tapasztalt cseh iskolarendszer szellemétől.

Az előadáshoz Majkuth Albert városbíró szólt hozzá. „Na
gyon köszönöm, — mondotta hozzászólásában — az igazgató úr
nak az értékes előadását, és csak arra kérem, és azt hiszem, 
mindannyiunk nevében beszélhetek, — hogy továbbra is azzal 
a szeretettel párosult szigorúsággal vezesse az iskolát, mint ed
dig. Az ilyen, fejlődő korban lévő, ifjúságot bizony csak szigorú 
kézzel lehet nevelni, mert hiszen, hogyha nincs meg a kellő szi
gorúság, ennek csak maga az ifjúság veszi kárát, és felnőtt ko
rában bizony csak szemrehányással illethetné nevelőit, azért, 
mert nem vezették elég kemény kézzel, s így nem készítették 
elő az életre.“

A szülői értekezlet után megbeszélések következtek. A szü
lők és tanárok meleg egyetértésben cserélték ki a növendékekre 
vonatkozó megfigyeléseiket, illetve kéréseiket és javaslataikat.

Második félévi szülői értekezletünket április 7-én tartottuk. 
A Magyar Hiszekegy együttes elmondása után az igazgató üdvö
zölte a megjelent szülőket, és megnyitó beszédében felhívta a
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szülők figyelmét azokra a nagy feladatokra, amelyek előtt a mai 
nehéz időkben az iskola és a szülői ház egyaránt áll, akkor, ami
kor a magyar, keresztyén ifjúságot nemzetvédelemre és gazda
sági életpályákra vallásos szellemben neveli. Ezután Durkó Er
zsébet tanárnő tartott értékes előadást. Hangsúlyozta a szülői és 
iskolai nevelés közötti összhang fontosságát. Beszélt arról, hogy 
a szülő és tanár, mint nevelő, legyen utánzásra érdemes példa
kép. A tanárnő javaslatára a szülői értekezlet nagy örömmel ha
tározta el, hogy a diáklányok részére a Parádés-ruhát, a fiúk 
részére pedig magyaros-szabású ruhát vezet be. A szülők nevé
ben Svajkó Ferenc mondott köszönetét az igazgatónak és a ta
nári karnak azért jóságért és szeretetért, amellyel a növendéke
ket körülveszik.

Ünnepélyek és egyéb események. Iskolai ünnepélyeinkről a 
Rozsnyói Híradóba írtunk beszámolókat. Október 6-án az isten
tiszteletek után iskolai ünnepélyt tartottunk. Október 31-én a 
reformáció emlékünnepén vettünk részt. Március 15-én önképző
körünk díszgyűlése keretében hódoltunk a szabadságharc emlé
kének. Mátyás király születése 500 éves évfordulóján méltattuk 
nagy királyunkat. A limanovai csata évfordulóján megemlékezést 
tartottunk. November 8-án megemlékeztünk városunknak a cseh 
megszállás alól való felszabadulásáról. December 19-én és február 
29-én csendes napot, illetve lelkigyakorlatot tartottunk. A taka
rékossági napon ismertettük a takarékosság fontosságát az egyén 
és a nemzet szempontjából. Megemlékeztünk a finn-ugor testvé
riség jelentőségéről. A hősök Napján és június 4-én, a trianoni 
„béke“ aláírásának évfordulóján a „magyar feltámadás“ hitét 
erősítettük növendékeinkben. Május elején az Anyák-napjáról, 
május utolsó hetében pedig a Madarak és fák napjáról tartot
tunk megemlékezést. Könyvnapról jún. 3-án emlékeztünk meg-

Részt vettünk növendékeinkkel a város által rendezett ün
nepi alkalmakon is : a Kormányzó Úr névünnepén, Rozsnyó fel- 
szabadulásának évfordulóján, a Kormányzó Űr húszéves 'ország
osának ünnepén, március 15-i ünnepségen, a Magyar Földrajzi 
Társaság vándorgyűlésén. Május 21-én a „Magyar Hiszekegy“ 
megszületésének 20 éves évfordulója alkalmából az ev. polgári 
iskola falában elh lyezett Papp-Váry Elemérné emléktábla meg
koszorúzásán résztvettünk. Növendékeink a finn-héten a finn 
követ címére üdvözlő lapokat küldtek.

A tavasz folyamán iskolánk épületének emeletén további 
három termet, valamint dísztermünket hozattuk rendbe. A ter
mekbe, folyosóra, lépcsőházba villanyt vezettünk be. Dísztermün-
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két az Országos Luther-Szövetség vándorgyűlésével kapcsolatos 
konferenciák alkalmával vettük először használatba. Erről a 
vándorgyűlésről — amelyen iskolánk tanári kara és ev. növen
dékei résztvettek — a következő beszámolót adhatjuk :

Mozgalmas napjai voltak az evangélikus egyháznak május 
18—19-én. Nyüzsögtek az emberek az ev. templom és az ev. 
kereskedelmi középiskola környékén. Az Országos Luther-Szövet
ség ébresztő vándorgyűlését tartotta a közel 400 éves rozsnyói 
evangélikus egyházban.

Szinte lehetetlen a rendelkezésünkre álló szűkreszabott he
lyen hű képet adnunk a dús Programm minden említésreméltó 
mozzanatáról, ezért csak azt kíséreljük meg, hogy néhány nagy 
vonással ecseteljük az értékesebb előadásokat.

Az előadók részben helybeli lelkészek, padagógusok, jórészt 
azonban vidéki és budapesti jelességek voltak.

Külön ki kell emelnünk, hogy a vándorgyűlés műsora túl
nyomórészben az evangélikus kereskedelmi középiskola ízlésesen 
kifestett nagy dísztermében zajlott le. Ez a díszterem egyébként 
most mutatkozott be először a nagyközönségnek. A dísztermet a 
Kormányzó Úr és Luther arcképén kívül Túróczy Zoltán ev. 
püspök fényképe díszítette. Kellemes benyomást keltettek a közön
ségben a falakon elhelyezett bibliai mondások is.

Az értékes műsorról a következő beszámolót adhatjuk:
Szombaton reggel 8 órakor papi úrvacsorát osztott Turcsá- 

nyi László süvetei lelkész. Résztvettek rajta a gömör-ki-honti es- 
peresség lelkészei, papnéi és tanítói. Utána az ev. gyámintézet 
a polg. iskola fehértermében látta vendégül a megjelenteket. A 
leányinternátus konyháján forralt tea jól eshetett ezen az esős, 
hűvös májusi reggelen.

9 órakor az ev. kereskedelmi középiskola dísztermében 
kezdődött Baráth Károly rimaszombati lelkész vezetésével a lel- 
készi konferencia. A konferenciának két értékes előadását Szivák 
Emil jolsvatapolcai lelkész : „Mi a Luther Szövetség célja ?“ és 
Mikola Zoltán gömörpanyiti lelkész: „Mik a Luther Szövetség 
eszközei ?“ címen tartotta.

A Vžll-kor kezdődő elemista konferencián oly tömeg vett 
részt, hogy a lelkészi konferenciával kellett helyet cserélni. Itt is 
kevésnek bizonyult az ülőhely, és bizony sokan állva hallgatták 
végig az előadásokat. A konferenciát Vargha Sándor rozsnyói 
lelkész vezette. A gyermeksereg csillogó szemekkel figyelte a 
szívhezszóló bevezetőt, amelyben a lelkész a gyermekeket a világ 
világosságának nevezte, akik úgy fénylenek az élet útjain, mint a
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szentjános-bogárkák este. Czékus Tamás ev. keresk. középiskolai 
tanár „Luther a gyermekek barátja“ c. előadásában keresetlen, 
közvetlen szavakkal tárta elő Luther gyermek-szeretetét. Molnár 
Magda „Gyermektábort Luther köré“ c. előadásában Luther fehér 
zászlaja alá hívta a gyermeksereget. Az előadásokhoz az őszsza- 
kálú Zoller Sámuel gömörpanyili ev. tanító szólt hozzá. Érces 
hangjától csak úgy zengett a terem! Befejezőül Vargha Sándor 
lelkész az evangélikus köszöntésre tanította meg a gyermekse
reget : „Erős vár a mi Istenünk !“, amire ez a felelet: „Erős 
várunk!“

12-kor tanítói konferencia volt. A konferencia vezetője Zol
ler Sámuel gömörpanyiti ig. tanító bevezetőjében méltányolta Tú- 
róczy Zoltán püspök kezdeményezésére a Felvidéken megindí
tott Luther-szövetségi mozgalmat. Hangsúlyozta az ev. tanító és 
az ev. lelkész összhangzatos munkájának fontosságát. Bándy György 
balogpádári lelkész „A gyülekezeti ének és a tanító“ c. előadá
sában hangsúlyozta az egységes chorálkönyv bevezetésének fon" 
tosságát. Olyan chorálkönyvre van szükségünk, amelyben minden 
énekre csak egyetlen dallam van. Csak így lehet egységes és rend
szeres a templomi éneklés. Ha ezt mindenütt bevezetik, akkor 
nem fordul elő az a kellemetlen helyzet, hogy ha valaki vala
melyik más egyházközség templomába megy, nem tud együt éne
kelni a hívekkel. Kisfaludy Lajos sajógömöri ig. tanító „Hívő 
tanítókat az evangélikus iskolába“ c. előadásában hangoztatta, hogy 
a gyakori kitérésekért és reverzálisokért a tanítók is felelő
sek. Arany György csucsomi tanító katonai szolgálata miatt nem 
tarthatta meg előadását, helyette Zoller Sámuel pár gondolat
ban vázolta annak fontosságát, hogy minden tanító és tanuló ke
zében biblia legyen. Fontosnak tartotta, hogy az iskolából kilépő 
növendékeket ellássunk bibliával. Az előadásokat több hozzászó
lás követte. Ezek közül ki kell emelnünk a következőket: Smíd 
István esperes-lelkész hangoztatta a lelkész és tanító összefogásá
nak fontosságát. Szükségesnek tartotta, hogy minden tanítás bib
liai igével kezdődjék. Vargha Sándor lelkész bejelentette, hogy 
június 26—27—28-án evangélizációs napok lesznek Miskolcon. 
Ott is alkalom nyílik majd arra, hogy az evangélikus tanítóság 
a fokozottabb vallásos nevelésre irányelveket kaphasson. Fel
említette példaképen az ev. kereskedelmi középiskolát arra, hogy 
miként lehet növendékek közreműködésével bibliai mondásokat 
készíteni. A szépírás óra igen alkalmas arra, hogy bibliai szöve
geket, aranymondásokat Írassunk a tanulókkal. Nagy örömet 
váltott ki dr. Vácz Elemér Orsz. Luther-szöv. igazgatónak az a
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bejelentése, hogy a Luther-szövetség nevében felajánl a gömör- 
megyei iskolák részére 50 bibliát jutalomkönyvül.

Délután 3 órakor ugyancsak igen nagy érdeklődés kísérte 
a középiskolai konferenciát. Vezetője, Baráth Károly lelkészegye
sületi elnök, hangoztatta az ifjúság szerepét az egyház életében. 
A konferencia vezértémája volt: „Krisztus ifjú vitézei.“ Rezessy 
Zoltán nyíregyházi gimn. tanár élénk színekkel ecsetelte azt „Az 
ellenséget, amely ellen harcolnak“, míg dr. Kárpáti Ede, a ke- 
resk. középiskola mb. igazgatója „Hadi felszerelésük“ címen tar
tott előadásában Krisztus ifjú vitézei egész arzenálját mutatta be a 
hallgatóságnak. (Az előadás szövegét értesítőnk elején közöltük.)

Baráth Károly ’néhány gondolattal rávilágított „Diadaluk 
örömére és áldására“.

Majdnem az egész közönség ottmaradt a 4-kor kezdődő 
leányifjúsági konferencián is. A konferenciát Smid István espe
res-lelkész vezette. Bevezetője után Balthazár János jolsvai lel
kész „Máriáról, az igehallgató és imádkozó nőről“ tartott elő
adást, aki a biblia szerint „a jobbik részt választotta“. Utána 
Pósch Eszter polg. isk. tanárnő „Mártáról: A dolgozó nő“-ről 
tartott éleslátásról és mély életismeretről tanúskodó színes elő
adást. Eleven színekkel rajzolta (nem hiába rajztanárnő !) a dol
gozó nők életét. Befejezőül, mintegy a két előbbi téma összefog
lalója volt Greschó Gizella polg. isk. igazgatónő „Mária és 
Mártha: Az övéikért aggódó nők“-ről szóló igen értékes elő
adása János evangéliumának 11. fejezete alapján.

5 órakor az egyes Leányegyházakban tartottak istentiszte
leteket gömörmegyei lelkészek, 6-kor pedig Smíd Lehel s. lel
kész a rozsnyói templomban tartott liturgikus istentiszteletet.

Méltó befejezése volt ennek a napnak a templomban este 
fél 9-kor tartott gyülekezeti est, amit a „Jövel szent lélek Űr 
Isten“ kezdetű gyülekezeti ének vezetett be. Smíd István főespe
res megnyitójában rámutatott arra, hogy jövőre lesz 400 éves a 
rozsnyói ev. egyház. A jubileumnak mintegy bevezetője ez a 
vándorgyűlés. Utána Them Ilma oki. tanítónő Kiss Éva: Én nem 
azért jöttem c. versét szavalta mély átérzéssel és igazi művészet
tel. Majd Varga Ferenc kántor vezetésével a templomi vegyeskar 
szerepelt énekszámmal. A szólót kis énekesnőnk, Magyar Sári 
keresk. középisk. növendék, kellemes hangján énekelte. Utána 
dr. Gaudy László fővárosi ev. vallástanár tartott előadást. A két
féle időfogalom: az órával mérhető véges és a mérhetetlen 
örökkévalóság végtelen idejének számítását hasonlította össze. 
Súlyos gondolatai mély nyomokat hagytak a hallgatóságban. Ez-
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után Zoller Sámuel gömörpanyiti ig. tanító ősz szakállát meg
hazudtoló fiatalos erővel 3 hozsannát énekelt orgonakísérettel, 
majd Gömöri György Gyuladiák: Magyar mialyánk 1919-ben c. 
melodrámáját adta elő orgonakísérettel, nagy hatást keltve. 
Vargha Sándor lelkész záróimája után az evangélikus himnusz: 
„Erős vár a mi Istenünk“ fejezte be az estet.

Másnap, május 19-én, vasárnap 8-kor Smíd Lehel volt bárt- 
fai lelkész Úrvacsorát osztott.

10-kor ünnepi istentisztelet volt. Az oltári szolgálatot Smíd 
István főe3peres végezte, míg a prédikációt Kemény Lajos buda
pesti főesperes mondta. A vak csodálatos meggyógyításáról szóló 
János IX : i. s köv. versei alapján hangoztatta, hogy mi is csak 
akkor leszünk látókká, ha Krisztus nyitja meg .szemünket, s 
0  lesz a mi világosságunk.

Az istentisztelet után ünnepi díszközgyűlés volt a templom
ban. Galántha József egyházfelügyelő megnyitója után Smid 
István főesperes felolvasta dr. Bencs Zoltán Luther-szövetségi 
elnök, dr. Gyimessy Károly főtitkár és Chovan Sándor püspöki 
titkár távirati üdvözletét a díszközgyűléshez, majd pedig Túróczy 
Zoltán püspök szóbeli üdvözletét tolmácsolta. Utána Rezessy 
Zoltán nyíregyházi gimn. tanár ismertette a Luther-szövetség 
programját az alapszabályok alapján. Hangoztatta bevezető szavai 
ban, hogy a Luther-szövetség célja az, hogy a Krisztusban való 
Irt felébresztése és megerősítése által egyházunknak s egyben 
Hazánknak fejlődését szolgálja Utána dr. Vácz Elemér, az Orsz. 
Luther-Szövetség igazgatója javasolta a közgyűlésnek, hogy csat
lakozzék a szövetség munkájához, határozza el a munka meg
indítását, s erre a célra bizottságot alakítson. Dr. Pósch József 
hozzászólásában helyeselte a szövetség célkitűzését, és az indítványt 
elfogadásra ajánlotta. Minthogy több hozzászóló nem volt, 
Smíd István indítványára a közgyűlés dr. Vácz Elemér javaslatát 
a magáévá tette, a szóban-forgó bizottságot pedig megalakította. 
A bizottság tagjai lettek az egyházközség elnökségén kívül: Ada- 
mis Gusztáv, Deme Lajos, dr. Knóth László, Greek Lajos, dr. Kár
páti Ede, Krausz András, Galló László, dr. Pósch József, dr. 
Szutórisz Dezső, Gyurán György, Vajner Lajos, Domik József, 
Krausz Nándor.

Délután 2 órakor Mihalidesz Béla rekenye-újfalusi lelkész 
a templomban áhítatot tartott.

3 órakor a keresk. iskola dísztermében nőikonferenciát tar
tottak Kemény Lajos bpesti íőesperes vezetésével. Bevezetője 
után Smid Lehel volt bártfai lelkész „Az őskeresztyénség nagy-
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jainak édesanyái“ címmel a példaadó Nonnáról, az imádkozó 
Mónikáról és a lélek-irányító Anthusáról tartott értékes elő
adást. Utána Smid Istvánná főesperesné „Nagyasszonyok Isten 
munkásai oldalán“ címmel Lutherné Bóra Katalinról és Czékusné 
Bauhoffer Vilmáról meleg szívről tanúskodó igen értékes elő
adást tartott.

A 4 órakor kezdődő presbyteri konferencián is résztvett az 
egész hallgatóság a díszteremben. Tárgya volt: „A presbitérium.“ 
Vezetője, dr. Pósch József egyhm. felügyelő, bevezetőjében, 
éppen az előbb elhangzottak alapján annak az óhajának adott 
kifejezést, a hallgatóság nagy tetszésnyilvánítása mellett, hogy 
vajha anők is tagjai lehetnének a presbitériumoknak. Marcsek 
János ózdi főesperes „A presbyter az őskeresztyénségben“ c. 
előadásában elevenen vázolta a világi elem szerepét az őskeresz- 
tyénség egyházi életében. Smid István főesperes „A világi elem je
lentősége az egyházi életben a reformáció korában“ c. előadá
sában előbb történeti visszapillantást tartott a középkori egy
házban folyton visszaszoruló világi elem szerepére, majd érdé. 
késén vázolta az őskeresztyén egyházi szervezethez való fokozatos 
visszatérést a reformáció korában. Az előadásnak külön érdekes
séget adott az akkori magyar protestáns egyházi életre rávilágító 
egykorú okmány felolvasása. Dr. Szohor Pál nyíregyházi polgár- 
mester „A presbyter szerepe és feladata a jelen egyházi életben“ 
c. előadásában rámutatott arra, hogy mennyire fontos az egyház 
életében az önellátásra való törekvés anyagi téren. Smid István 
főesperes köszönetét mondott a kétnapos vándorgyűlés előadóinak 
és résztvevőinek. A Himnusz eléneklésével fejeződött be ez a 
méltán „ébresztőnek“ nevezhető vándorgyűlés.

A nyilvánossági jogot a folyó tanévre a Vallás és Köz- 
okt. ügyi Miniszter Úr, 59436/V. 2./1940. sz. a. adta meg isko
lánknak.

Az árvízkárosultak felsegélyezésére intézetünk is sietett. 
A tanári kar és a növendékek filléreiből összegyűlt adományun
kat a tankerületi királyi Főigazgató Úrnak ajánlottuk fel. Ugyan
ezt a célt szolgálta június 2-án tartott majálisunk. Erről a követ
kezőkben számolunk b e :

Diákmajális. A rozsnyói diákság hagyományos majálisát az 
idén az evangélikus kereskedelmi középiskola ifjúsága rendezte 
meg június 2-án dr. Michailovits Árpád polgármester fővédnök
sége alatt, aki a város társadalmának élén megértő szeretettel 
támogatta a fiatalságot. Lányok és fiúk, az ifjúsági főrendezőve* 
Hornyák Bélával, az élükön, fáradhatatlan lelkesedéssel tevékeny*
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feedtek a siker érdekében. A rozsnyói vasas gyógyfürdő — ahová 
a diákság szokásos kedélyes zenés felvonulása vezetett, — a kora 
délutáni órákban vidám gyermekkacagástól visszhangzott. A szo
kásos játékok — póznamászás, zsákbafutás, lekváretetés stb. — 
után megkezdődött a tánc, amelyhez a zenét a kitűnő Giessl. 
zenekar szolgáltatta. Vidám hangulatban gyorsan telt az idő, köz
ben tombola, szépségkirálynő, választás és látványosság tűzijáték 
tette változatossá az estét. Különösen nagy érdeklődést keltett a 
szépségkirálynő választás, amelynek eredménye a következő : 1) 
Schaffer Gabriella, 2) Csapó Lenke, 3) Mihalcsik Gizella, 4) 
Pulen Gizella. A felnőtt közönség tánca jó hangulatban reggel 
4-ig tartott, a tanuló ifjúság azonban, ha kicsit fájó szívvel is, 
de éjfélkor hazavonult.

Az idei majális főcélja nem az volt, hogy az ifjúságnak vi
dám órákat szerezzen, hanem hogy az árvízsújtotta, hajléktalanná 
vált magyar testvérek megsegítéséhez — ha kis mértékben is — 
a rozsnyói diákság is hozzájáruljon. Ezért a tiszta jövedelmet, 
400 P 33 fillért, teljes egészében erre a célra ajánlotta fel a 
rendezőség, és a 64100 sz. B. M. árvízkárosultak segélyezésére 
letéti számla Bp, elnevezésű póstatakarékpénztári csekkszámla 
javára június 5-én befizette. Ezúton is hálás köszönetét mondunk 
azoknak, akik a majális sikerét pénz- és tombolatárgy adomá
nyokkal előmozdították, felülfizetéseket és a buffet részére (leány
növendékeink szülői) természetbeni adományokat adtak.

A tanári testület társadalmi tevékenysége. Tanári testületünk 
résztvett egyházunk és városunk minden társadalmi megmozdu- 
dulásában.

Dr. Kárpáti Ede mb. igazgató tagja a Kereskedelmi Szak
iskolai Tanárok Országos Egyesületének, a helybeli kaszinónak, 
az Országos Prot. Tanáregyesületnek, a szegedi Nevelők Egye
sületének, a rozsnyói evangélikus egyház presbyteriumának, egy
házi jegyző, tagja a rozsnyói Vöröskereszt Egyletnek; mint lég
oltalmi szolgálatos, a rendőri segélyosztaghoz van beosztva; 
tagja a Luther Szövetségi helyi bizottságnak. Előadásokat tartott 
a városházán valamint a leventéknek több ízben az iskolánkívüli 
népművelési előadássorozatokban. Előadást tartott az adventben 
a protestáns egyletben, valamint az Orsz. Luther-Szövetség ván
dorgyűlésén. Ezt az előadást értesítőnk más helyén közöljük.

Durkó Erzsébet tanárnő tagja az Országos Protestáns Ta
náregyesületnek. Előadást tartott a városházán és az ev. polgári 
iskolában a népmüvelődési előadássorozat keretén belül.
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Czékus Tamás tanár az Országos Protestáns Tanáregyesü
let tagja, előadást tartott az Országos Luther-Szövetség vándor- 
gyűlésén.

Iskolánk tanévzáró ünnepélyét június 15-én a tanévzáró is
tentisztelet után tartottuk iskolánk dísztermében. Az igazgató I. 
Timótheus 4 :1 2 —16. alapján rövid beszédet mondott, majd ki
osztotta a könyvjutalmakat, pénzjutalmakat és a pályamunkák 
jutalomdíjait.

III.

Felügyelet és igazgatás.
Felettes hatóságok, tanári kar.

A) Az iskola fenntartója : A rozsnyói evangélikus egyház- 
község.

Az iskola közvetlen felügyeletét, személyi és anyagi ügyei
nek intézését az iskolabizottság végzi. Ennek tagjai :

1. Az egyházközség részéről: Smíd István, Vargha Sándor, 
Galántha József, Adamis Gusztáv, Greek Lajos, dr. Pósch József, 
Sengler György. Jegyző : Pósch Eszter tanárnő.

2. Az iskola részéről: dr Kárpáti Ede mb. igazgató, az iskola- 
bizottság előadója és a tanári kar képviselője.

.V

B) Felettes hatósága:
Iskolánknak, mint evangélikus felekezeti iskolának, egyházi 

főhatósága a tiszai evangélikus egyházkerület püspöke, Túróczy 
Zoltán.

Az állami felügyeletet a miskolci tanker, kir. főigazgató, 
Buday Géza, gyakorolja, helyettese: vitéz Zatskó Gyula tanügyi 
tanácsos, középiskolai szakelőadó.
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3 Durkó Erzsébet 
próbaszolgálatot teljesítő 
segélydíjas tanár, középisk. 
tanár (magyar-német), oki. 

gyors- és gépírástanitó

1 1

i

i

i
i
i
i
i

magyar 
német 
kér. számt. 
gyorsírás 
testgyak.

4
8
1 
4
2

22
I. leányoszt oszt. 

főnöke, tanári könyv
tár őre, önképzőkör 
v., értekezleti jegyző.

4 Greek Lajos
óraadó, ny. középisk. ta
nár (mennyiségtan, ter

mészettan)

CD
. B3

■-3
b űfi
fi

1

i
i

természettan 3
3

6 természettani szer
tár őre

Hitoktatók:
Smíd István ev. esperes-lelkész, Tömösközy László ref. 

segédlelkész, Diczky Pál rk. segédlelkész.

Iskolaorvos:
Dr. Kiss Zoltán városi orvos, egészségtan óraadó. 

Iskolaszolga :
Gebe Mária takarítónő, működik 1 éve.

42



IV.

Ifjúsági egyletek, körök.
Intézetünk alakulási évében lévén, csupán 2 ifjúsági kö

rünk van, mindkettőnek külön fiú- és külön leány-tagozata van.
A) Az egyik kör a „Mikszáth Kálmán ifjúsági Önképzőkör“. 

Önképzőkörünket ez év februárjában alakítottuk meg, a gömör- 
kishonti egyházmegye által jóváhagyott alapszabályok szerint. 
Az önképzőkör külön fiú- és külön leánytagozatra tagozódik. 
Iskolánk minden növendéke tagja a körnek. Mindkét tagozatnak 
külön-külön ifjúsági tisztikara és tanárelnöke van. Tagsági díja 
a felvételi díjban benne van. Az önképzőkör célja az, hogy a 
növendékek önképzését irányítsa; nagyjaink — főképen az evan
gélikus írók, költők, közgazdasági férfiak — működését, műveit 
megismertesse; a helyes szavalást és szóbeli előadást gyakorol
tassa; a költészetet vallásos, erkölcsös, hazafias szellemben mű
velje ; közgazdasági problémáinkat megismertesse. A kör havon- 
kint tart ülést. Önképzőkörünket egyik hazai evangélikus büsz
keségünkről, Mikszáth Kálmánról, a felvidéki nagy palóc-íróról 
neveztük el. Az önképzőkör eddigi működéséről a vezető tanár
elnökök a következő beszámolót adják :

Az önképzőkör működése.
Iskolánk önképzőköre csak a II. félévben alakulhatott meg; 

mivel a jóváhagyott önképzőköri szabályokat ekkor kaptuk kéz
hez. Az önképzőkör fiú- és leánytagozatra oszlik, nevét a Felvi
dék nagy evangélikus írójáról, Mikszáth Kálmánról nyerte. A 
tagok csak 1 P félévi tagsági díjat fizettek.

A leánytagozat tanárelnöke : Durkó Erzsébet. Ifjúsági elnök : 
Szilvássy Márta, titkár : Schaffner Gabriella, jegyző : Rozlozsnik 
Erzsébet, aljegyző: Tamás Ilona, pénztáros; Szalajka Márta, 
könyvtáros : Domik Sarolta, alkönyvtáros: Visokay Anna, ellenőr: 
Sztupák, Margit, választmányi tag: Magyar Sarolta, gondnok: 
Szakai Éva.

A tagok száma 24. A februári alakuló közgyűlésen kívül 
1 díszközgyűlést, 2 rendes és 1 zárógyülést tartottunk.

A kör tagjai 8 szavalattal, 7 felolvasással és egy énekszám
mal szerepeltek. A májusi gyűlés műsorának keretében meleg 
szeretettel áldozott a kör az Édesanyáknak.
Bevétel. Pénztárszámla. Kiadás.

Tagdíjak a II. félévre 24 — Vegyes kiadások 8 67
Egyenleg 15 33

24 — 24 —
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A fiútagozat tanárelnöke : Czékus Tamás. Ifjúsági elnök: 
Tomka Gyula, titkár: Hornyák Béla, jegyző: Szőllős Sándor, 
aljegyző : Dusza Károly, pénztáros : Kruppa Árpád, könyvtáros : 
Jánosdeák József, alkönyvtáros : Fábri Imre, ellenőr : Tóth Vilmos, 
gondnok : Krajcsi Rezső.

Tagok száma: 25. A februári alakuló közgyűlésen kívül 
1 díszközgyűlést, 2 rendes és 1 zárógyűlést tartottunk.

A kör tagjai 9 szavalattal, 9 felolvasással, 2 énekszámmal 
és 1 zeneszámmal szerepeltek.

B) A másik a kör a bibliakör. A tavasz folyamán kezdtük 
meg minden különösebb szervezés és szervezet nélkül. Evangé
likus növendékeink részére, fiúk és leányok részére külön-külön 
hetenkint egyszer összejövetelt tartunk. Növendékeink nagy öröm
mel, az Igére szomjazva: élénk érdeklődéssel és odaadó figye
lemmel vesznek részt a bibliaköri összejöveteleken. Az összejö
veteleken részben Luther: Jer, örvendjünk keresztyének! c. 
könyve, részben pedig a Harangszó : Olvassuk a bibliát! c. ro
vata nyomán növendékeink bibliájukból (sajnos, nincs midegyik- 
nek) szentigét olvasnak. Az igeolvasást megbeszélés követi, majd 
ima. Az összejövetelt énekkel kezdjük és zárjuk. Minthogy a 
rozsnyói egyházközség határozata értelmében az új egyházi esz
tendő első vasárnapján kerül bevezetésre az új istentiszteleti li
turgikus rend, a jövő tanév elejére programúiba vettük ennek a 
liturgikus rendnek a begyakorlását a biblia-köri növendékekkel. 
Ugyancsak tervezzük az egységes ének-dallamok betanítását, erre 
azonban természetesen csak abban az esetben kerülhet sor, ha 
sikerül az egyetemes egyháznak az egységes choral-könyvet 
bevezetnie. A biblia-köri összejöveteleken 9 fiú és 11 leány vesz 
részt. A fiúk bibliakörét az igazgató vezeti, a leányok bibliakö
rének vezetését pedig dr. Kárpáti Edéné volt szíves vállalni. Ez 
úton is hálás köszönetét mondunk önzetlen, lelkes munkájáért.
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Adományok, jutalmak; versenyek 
eredménye. Segélyek.

Legelsősorban is ifjúsági könyvtárunknak adományok révén 
történt lendületes megalapításáról kell beszámolnunk. Ismerve az 
anyaország áldozalkészségét, az iskolai év első felében, november 
hó folyamán, kérelemmel fordultunk a budapesti könyvkiadók
hoz és könyvkereskedőkhöz, valamint evangélikus folyóirataink 
útján a nagyközönséghez: járuljon könyvadományaival ifjúsági 
könyvtárunk megalapozásához, hogy így lehetővé váljon növen
dékeinknek, a magyar ifjúságnak, az oly régóta nélkülözött ma
gyar könyvvel, kötelező olvasmányokkal való ellátása. Csodá
latos volt a szeretet munkája! 638 kötet könyv érkezett, az 
ország minden részéből jöttek a könyvadományok. A könyvek 
csekély hányadát a tanári könyvtárba kellett helyeznünk, túl
nyomó részük azonban az ifjúsági könyvtárba került. Ifjúsági 
könyvtárunk részére a következők adtak könyvadományokat:
1. Könyvkereskedők: Darvas Pál 24, Magyar Jenő 2, Fis
cher Sándor 15, Kohn Emil 8, Franklin Társulat 14, Központi 
Antiquárium 9, Athenaeum 1, Singer és Wolfner 3, Nemes 2, 
Adorján Testv. 2, Hartman Testv. 57, Lauffer Tivadar 5 kötetet;
2. Ev. lelkészi hivatalok : Sárvár 5, Zalagalsa 2, Uraiújfalu 10, 
Hegyfalui leányegyh. 7, Püspöktamási 18, Bakonyszentlászló 10, 
Enying 35 kötetet; 3. Iskolák: Ev. gimnázium, Bonyhád 98, 
Sopronyi ev. líceum 55, Szekeres leánygimn. 20, Soproni ev. 
gimn. 80, ev. elemi isk. Acsád 14 kötetet; 4. Magánosok : März
K. 23, Zsigmond Dezsőné 1 ládával, Marschalkó J. 12, Vermes 
Nné 5, Simonkay F. 17, Breuer Zné 3, Erőss Jolán 26, Szabó
L. 4, Mesterházy J. 2, Kutas K. 8, Búza J. 12, Zalatnai 0. 4, 
Ev. ifj. Egyesület, Kispest 16, Bachát I. 2, Takács L. 2, Zongor 
E. 2, Széles Gy. 2 kötetet. Ev. lelkészi Hiv. Nemeskolta 10 P, 
Ev. elemi isk. tanulói, Szilsárkány 2 P, s végül Ev. egyház, Buzi 
5 P készpénzadományt küldtek. Ezekből könyvet vásároltunk. 
Értesítőnk zárása előtt kaptunk még 5 könyvet Somogyi Károly 
ev. lelkésztől. Ez úton is hálás köszönetünknek adunk kifejezést 
az adományozóknak.

Jutalmazások céljaira a következő adományokat kaptuk : 
Franklin Társulat 5, Athenaeum 1, nyíregyházi f. kér. isk. önkép
zőköre 4, a Reménysugár szerkesztősége 4, a Rozsnyói Öregdiá
kok Szövetsége : félévi jutalmazásra 30 P-t és 3 könyvet, a márc.
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15-i ünnepély legjobb szereplője részére 1 Vörösmarty-albumot, 
az évvégi jutalmazások céljaira 20 P-t és 18 könyvet; az Orsz. 
Luther-Szövetség 5 könyvet adott, a Gömöri cég 2 könyvet és 
Fuchs József 1 könyvet.

Az adományokból a következők kaptak jutalmakat:
A Rozsnyói Öregdiákok Szöv. félévi adományából Szőllős 

S., Szilvássy M. és Schaffner G. 1 —1 könyvet. Tamás I. és Tomka 
Gy. 7—7, Jánosdeák I. és Hornyák B. 5—5, Domik S és Sza- 
lajka M. 3—3 P-t, a Vörösmarty-albumot Magyar S., az évvégi 
adományokból Szilvássy M., Szalajka M., Domik S., Tamás I., 
Schaffner G., Sztupák M., Rozlozsnik E., Svajkó M., Mihalcsik 
G., Jánosdeák I., Hornyák B , Tomka Gy., Tóth V, Csefo K. 
könyvet, Hornyák B., Visokai A. és Szalajka M. pénzjutalmat 
kapott. Domik Sarolta I. évf. növendékünk 200 P-s Horthy Mik
lós ösztöndíjat kapott. Külön kell megemlítenünk Margócsy Emil 
c. kir. főigazgató úr adományát A tiszai egyházkerület megbí
zásából iskolánknál tartott hivatalos látogatása alkalmával 10 P 
pályadíjat tűzött ki Magyarország térképének megrajzolására az
zal a kikötéssel, hogy minden növendékünk köteles pályamun
kát készíteni (bizony növendékeink túlnyomórésze vajmi keveset 
tanult a csehek alatt hazánkról!), 10 P pályadíjat pedig „Mit 
tudok Mikszáth Kálmánról ?“ című dolgozatra ugyanilyen kikö
téssel (Mikszáth Kálmánról neveztük el ugyanis önképzőkörün
ket.) Minden növendékünk beadott pályamunkát. A térképek 
közt több igazán művészi alkotás volt. Nehéz volt tehát a juta
lom odaítélése. Mindkét osztály, mindkét pályamunkáiból 2 — 2 
legjobban sikerültet beküldtünk a főigazgató úrnak, aki a térkép
pályázat pályadíját 10 P-vel felemelve az iskola ajándékából, a 
négy legjobb munka beadójának egyenlő mértékben ítélte oda 
(Svajko M., Mihalcsik G., Mánik L., Szabó E .; jutalmaztuk még 
2 P-vel Fábry I., Krajcsi R., 1 P-vel Drexler H. munkáját), míg 
az irodalmi pályázat 10 P-s díját Csefut Saroltának ítélte. A 
többi négy legjobb pályázónak (Szilvássy Márta, Skolnik Gizella, 
Jánosdeák József, Tomka Gyula) a nyíregyházi keresk. isk. 
önképzőköre ajándékából 1—1, a Reménysugár ajándékából 
is 1—1 könyvjutalmat ítélt.

Egyéb adományok a következők voltak :
A rozsnyói evangélikus gyámintézet értékes horgolt asztal

terítőt ajándékozott az igazgatói iroda kis-asztalkájára.
Kovács Miklósné, az ev. gyámintézet lelkes tagja, 3 drapé

riát és függönytartót ajándékozott a díszterembe.
Címeres nemzeti zászlót kaptunk ajándékba a kunszentraik-
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lósi ref. főgimnázium ifjúsági önképzőkörétől a felszabadulás 
örömére.

Vargha Sándor, rozsnyói ev. alesperestől Luther-képet és 
több bibliai aranymondást tartalmazó képet kaptunk ajándékképen.

A rozsnyói ev. egyházközség 1 drb. írógépet adományozott 
150 P értékben.

A győri felső keresk. iskola 50 P-t küldött Segítő Egye
sületünk részére.

A nyíregyházi felső keresk. iskola pályadíjra 10' -  P-t, Ga- 
ranvölgyi Vilmos tanár 5 '— P-t küldött.

Révai Testv. (Dr. Rubinyi felkérésére) 3 könyvet küldött.
Jónásch Antal 1 könyvet küldött. A Rösz. 82 könyvet a 

tanári könyvtárnak.
A Franklin Társulat, a Gyorsírástudomány, az Athenaeum 

számos tankönyvet tanári tiszteletpéldányként küldött. Faragó 
László 1 könyvet.

A pénzügyminisztérium kiadványaiból küldött több év
folyamot.

A rozsnyói ev. egyház alapítványi pénztárától egy pénz- 
szekrényt kaptunk.

Áruismereti szertárunk, keresk. ismereti gyűjteményünk 
részére érkezett értékes küldeményekről, valamint folyóirat-ado
mányozásokról értesítőnk más helyén már beszámoltunk.

Ez úton is Isten gazdag áldását kérjük az adományozókra 
és adományaikra.

A tanév elején több tankönyvben mutatkozó hiányon 6 kö
tet tankönyv kölcsönadásával segített a miskolci felső keresk. 
leányiskola vitéz Zatskó Gyula tanügyi tanácsos úr szívessége 
folytán.

Segélyek. Kezdő iskolánkat igen szép összegű segélyekkel 
támogatták : Túróczy Zoltán püspök Űr, aki a 2 rozsnyói ev. 
iskolának 500 P segélyt adott; a Vallás- és közoktatásügyi Mi
niszter Űr, aki írógép beszerzésre 500 P egyszeri dologi segélyt 
adott; a tiszai ev. egyházkerület Baldácsy segély címen 100 P-t 
adott; növendékeinknek tandíjsegéljt juttatott a rozsnyói evan
gélikus gyámintézet 10 P, a rozsnyói ev. egyház alapítványt 
pénztárából 95 P összegben.

Ezekért a segélyekért ez úton is hálás köszönetét mondunk.
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VI.

Tanulmányutak, kirándulások, továbbképző
tanfolyamok.

A tanári karból az elmúlt nyár folyamán csupán dr. Kárpáti 
Ede vett részt nyári továbbképző tanfolyamon: az A/-szakos 
tanárok részére Budapesten, augusztus havában a gazdasági 
szaktanárképző intézet gyakorló felső kereskedelmi iskolájában 
rendezett továbbképző tanfolyamon. Az ott szerzett sok hasz
nos ismeretnek nagy hasznát vette tanításában. A tanfolyam 
eredménye továbbá az, hogy a tanfolyammal kapcsolatos gyár- 
és üzemlátogatások során látottak alapján megindult levelezéssel 
kezdő iskolánk áruismeretei szertárának és kereskedelmi isme
reti stb. gyűjteményének alapját megteremtette. Erről az iskolai 
év történetében részletesen beszámoltunk. A most jövő nyári 
szünetben leventeparancsnoki tanfolyamon vesz részt. Durkó 
Erzsébet tanárnő pedig a Testnevelési Főiskola testnevelési 
nyári tanfolyamán vesz részt. A tanári kar résztvesza miskolci, 
június 24—28. pedagógus evangélizáción.

Növendékeinkkel hosszabb utazást terveztünk Miskolc— 
Nyíregyháza—Debrecen útvonalon, ez azonban, sajnos, elmaradt 
a Máv forgalmi korlátozások folytán. így csak kisebb kirándu
lásokat tehettünk. Ezekről a kirándulásokról a vezető-tanárok a 
következőt jelentik :

A pozsállói kirándulás. Április második felében igen szép 
meleg napok voltak, egészen természetes volt tehát iskolánk 
ifjúságának az a vágya, hogy tegyünk egy kirándulást. Némi 
habozás után elhatároztuk, hogy a Pozsállóra megyünk. A dön
tést ugyan már hétfőn meghoztuk, de a kivitelre csak szomba
ton kerülhetett sor, mert a vasárnapra is szükségünk volt. Egész 
héten egyébről se volt szó, mint a pozsállói kiránkulásról, és 
sóhajok szálltak az ég felé, hogy legyen jó időnk. Az izgalom 
szombatra tetőfokát érte, mert az ég reménytelenül borult volt. 
Néha-néha pár percre előbújt a nap, a lánykák nagy örömére, 
akik jóformán minden szünetben megrohamoztak bennünket — 
„Ugye nem marad el a kirándulás ? Ugye elmegyünk ? Egészen 
biztosan kiderül délutánra!“ — Egy óra tájban gyors zápor 
üdítette fel a földet, s utána gyönyörűen kisütött a nap. A gyer-
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mekek, úgy látszik, mégis jól imádkoztak ! — Három órakor volt 
a találkozó az iskola udvarán, s megpakolt hátizsákokkal föl
szerelve V24-kor elindullunk. A városból kiérve, a lányok nyom
ban nótára gyújtottak, s ez a nótázás csak akkor szünetelt, ha 
kapaszkodni kellett. Hogy mindnyájan mennyire élveztük az utat, 
a napfényt, a remek zöld természetet, azt leírni nem is lehet. 
Milyen messze volt eleinte a Pozsálló, és milyen öröm volt, 
amikor láthatóvá vált az 1150 m magasan lévő menedékház!

Jó 3 órai gyaloglás után, — közben persze némi koszto- 
lási szünetet is kellett rendezni — elértük a menedékházat. 
Gyorsan leraktuk a hátizsákokat, s pár perces pihenés és gyö
nyörködés után felfedező körútra indultunk. Megnéztük a női- 
hálót, és nyomban kiki lefoglalta magának az alvóhelyét, be
kukkantottunk a férfi-hálóba, az ebédlőbe, s a ház mögött fel
fedeztünk egy kicsi istálót is. Sajnos, tehén nem volt benne, pe
dig egy kis tej olyan nagyon jól esett volna. Elszaladtunk még 
a forráshoz is, hogy vizet vigyünk a vacsorához. És ekkor kez
detét vette a nagy szertartás. Kinyiltak a hátizsákok, előkerült 
a sok minden otthon bepakolt finomság, főtt tojás, hideg hús, 
szalámi, túró, sajt, pogácsa, tészta, alm a; megindult a kínálgatás 
és fölváltva ettünk és kacagtunk. — Mire a nagy kosztolás végét
ért, egészen sötét lett, a levegő hűvösebbé vált, s kabátokba 
bújva kiültünk a nyitott verandára. Messze, lent a völgyben ott 
csillogtak Rozsnyó villanylámpái, mint megannyi kis szentjános 
bogár. Olyan kitűnő hangulatban voltunk mindnyájan, mintha 
legalábbis külön-külön megnyertük volna a főnyereményt. A jó
kedv most is csak nótában jutott kifejezésre, sőt voltak vállal
kozó szellemek, akik még táncra is perdültek. Végre azonban 
gondolni kellett a lefekvésre is, hiszen másnap reggel napfelkel
tét akartunk látni. Persze a lefekvés se ment síri csendben, s 
bizony időbe telt, amíg az apró kuncogások elhallgattak. Voltunk 
néhányan, akik csak a többiek egyenletes lélegzését hallgattuk, 
s minden igyekezet mellett sem bírtunk elaludni.

Az éjtszaka kissé rövid volt, hajnalban dideregve öltöz
ködtünk, s a szürkületben megindultunk a Barátkőhöz, (1286 m) 
a mai Magyarország egyik legmagasabb csúcsához Itt mindig 
fúj a szél, s bizony a mi tiszteletünkre sem szűnt meg. — A 
nap egy kicsit váratott magára. Addig csodálkozva néztük, hogy 
az alattunk lévő részek micsoda ködben vannak, s a légáramlás 
hogyan hajtja a ködöt jobbra-balra, hogy egyes részek kitisztul
janak. Az ég felhős volt, s a felkelő nap valami csodálatos színbe 
öltöztette ezeket a felhőket. Oh, hát az ilyesmit látni kell, leírni
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nem lehet! — A nap ugyan felkelt, de az irigy felhők mindig 
előálltak, pedig úgy vágytunk a napsugár után. A ködös időben, 
sajnos, a Tátrát nem láthattuk, de így is valami leírhatatlan 
mennyei érzés volt az, hogy alattunk, mélyen köröskörül felhők 
úsztak kisebb-nagyobb hegyek fölött. Poísálló éppen a határon 
van. Fájó szívvel néztünk odaát, ahol még mindig rabságban 
sínylődnek testvéreink. . .  — A hűvös, borús reggelen nem tud
tunk okosabbat csinálni, mint újra bebújtunk a pokrócok alá, s 
legalább felmelegedtünk. Az eső is megindult, de azután mégis 
jobb belátásra tért az idő. Néha a nap is kisütött, így lehetett 
fénykép-felvételeket is csinálni.

A jó Istenről sem feledkeztünk meg, a menedékház köze
lében egy sziklán délelőtti áhítatunk vo lt: főpontja — nagyon 
aktuálisan — a „hegyi beszéd“ volt. — Csak az ég ne lett volna 
olyan borult! — Túlságosan azonban ez nem zavart bennünket. 
A lánykák egy fáktól védett helyen havat fedeztek fel, s megin
dult rajta a csúszkálás, vagy amint ők mondták : a simkózás. Kö
zeledett a dél, bementünk a verandára, hogy megebédeljünk. Az
után egy kis játék és nagy pakolás után útrakeltünk hazafelé, 
de egy másik, hosszabb úton, a Major-völgyön át. Néha igazán 
vadregényes utakon jártunk, csodaszép fenyőpéldányok között. 
Egyre lefele mentünk, közben leültünk kicut sütkérezni is, de 
mivel az égen újból vészes felhők tornyosultak, ismét csak fel
kerekedtünk. Milyen jó szolgálatot tett a lefele való haladásnál 
a b o t! Előbb csak kicsi, futó záporokat kaptunk, de mire Csú
csomba értünk, egész komolyan rázendített az eső, s utunkat 
nem egyszer meg kellett szakítani, hogy beálljunk az eresz alá.

A lánykák ketten-hárman összekapaszkodva kabát, pokróc 
alá bújva, vígan énekeltek. A kirándulás eső nélkül el sem kép
zelhető, s az külön gyönyörűség volt, hogy olyan benyomást tet
tünk, mint az ázott ürgék. A hosszú és viszontagságos út után 
végre megérkeztünk, s azon az éjtszakán egész biztosan senkit 
nem kellett ringatni.

Másnap, hétfőn becsülettel megjelent mindenki az iskolá
ban, de azt hiszem, elképzelhető, hogy sem a német nyelvtan, 
sem a váltók diszkontálása, sem pedig a kereskedelmi ismeret 
iránt nem volt valami nagy az érdeklődés, és az álmos szeme
ket bizony nehéz volt nyitvatartani.

Ez volt. iskolánk első pozsállói kirándulása, remélhetőleg 
az ezutániak is ilyen vidámak és hangulatosak lesznek majd. 
Ha a jó Isten iskolánkat továbbfejlődésében megsegíti, akkor
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egyre több fiatal lelket vihetünk majd fel kicsi hazánknak erre
a magas csúcsára, s egyre többen kérjük innen a jó Istent, hogy 
adja nekünk vissza a Kárpátokat, am i igazi magas csúcsainkkal.

Lurkó Erzsébet
tanárnő.

A fiúosztály kirándulásai.

Április 28-án vasárnap reggel, eső előtti tikkasztó melegben 
indultunk a Szilicei-fennsíkra. A „Harangozónál“ a kulacsokat 
megtöltöttük, tudna azt, hogy fent nincs víz, majd felkapaszkod
tunk a mészkő-tetőre.

Fent, rövid pihenő után, szép fiatal erdők, ligetek, dobinák, 
töbrökön át haladtunk, amikor eleredt az eső, s áztatott csaknem 
háromnegyed óra hosszat. Az esőköpenyek, bakancsok nem mind 
bizonyultak vízhatlanoknak. Esőtől vizesen, cuppogó cipőben, de 
végig csillogó szemm 1, kacagó, tréfás jókedvvel taposták a fiúk a sa
rat. Vidáman szembenézni a rossz idővel: ez gyermekszívvel is 
férfimunka volt.

Zuhogó esőben elértük a kis vadászházat. Abban a pilla
natban elállt az eső, kisütött a nap. Megszárítva magunkat, rö
vid bibliai-elmélkedést tartottunk. A mészkő-fennsik geológiai 
ismertetése után megkezdődött az osztály első számleolvasó ha
dijáték-gyakorlata. Tervszerű támadások, okos védelem, ügyes 
felderítés, kúszás, lopózkodás, vakmerő megrohanás, mind olyan 
élénk „harcilázt“ idézett elő, hogy csak a szürkület vetett véget 
a „nagy“ játéknak.

Este 8-kor érkeztünk a városba, s a jól sikerült kirándu
lás emlékével hazatért mindenki.

A második kirándulás — Krasznahorkára — május 11-én, 
szombaton délután, volt. Krasznahorka büszke várán nem lát
szik, hogy húsz évig cseh hangokat vertek vissza mohos falai. 
Évszázadok óta sziklaszilárdan, hűségesen állja a magyar vártát. 
Benne minden terem, minden sarok, minden értékes műkincs 
magyar történelmet lehel.

A krasznahorkai kirándulás mindig zarándoklást is jelent, 
és megfogadtuk mi is, hogy minden évben legalább egyszer el
jövünk, hogy kegyelettel emlékezzünk a „régmúlt dicsőségről“.

Czékus Tamás.
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VII. A tanulók névsora.
I. évfolyam. Osztályfőnök : Czékus Tamás.
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í . Augusztin Gyula r. k., Rozsnyó, 1920. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2
2. S. Csefó Kálmán ref., Vígtelke, 1922. 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1
3 Cziczer László, ref., Rozsnyó, 1.922. 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 1
4. Drexler Henrik r. k., Pelsőc, 1923. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2
5. Dubravszky János r. k., Gölnic, 1923. 1 2 1 2 3 3 3 1 3 1 2 1 2 2 i
6. Dusza Károly ref., Özörény, 1921. 1 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 1
7. Erdődi Sándor ref., Sajógömör, 1922. 2 3 3 2 3 3 4 3 3 4 2 2 2 3 2
8 Fábry Imre ev., Rozsnyó, 1924. 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 1 1 1 1
9. Handlovics József r. k., Jolsva, 1921. 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 1

10. HORNYÁK BÉLA ev., Rozsnyó, 1910. 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11. Jánosdeák József ev., Lekenye, 1921. 1 1 1 2 2 i 2 l! 2 1 2 1 1 1 ]
12. Krajcsi Rezső ev., Rozsnyó, 1922. 2: 2 2 2 2 1 2 2 3 3 1 1 1 1 1
13. Kruppa Árpád r. k., Sajókirályi, 1921. 3 3 2 3 3 2 3 3:4 4 2 2 2 2 2
14. Lévai László r. k.. Krh.-váralja, 1919. 2 1 2 2 2 2 2 2, 2 2 2 1 1 2 1
15. Mánik László ev., Pelsőc, 1921. 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2
16. Máté József ref., Páskaháza, 1923. 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 1
17. Remenyik Oszkár ev., Rimaszombat, 1923. 2 2 2 1 3 2 3 2 1 4 3 1 2 2 2
18. Roskovics Béla g. k., Pelsőc, 1920. 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 1
19. Simko László r. k., Diósgyőr, Pereces, 1920. 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 1
20 . Szabó Ernő r. k., Csetnek, 1921. 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2
21. Szőllős Sándor ev., Sajóháza, 1921. 1 1 1 1 2 1 2 1 2 3 2 1 1 1 ]
22 TOMKA GYULA ev., Süvete, 1922. 1 1 1 1 ] J 1 1 1 1 2 1 2 2 1
23. Tóth Árpád ev., Jolsva, 1922. 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 1 2 2 1
24, Tóth Vilmos g k., Szomolnok, 1921. ll 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1
25. Vadas Miklós ref., Perkupa, 1924. 1 2 2 2 2 3 3 2 3 1 3 1 2 2 1

K im aradt: Lunacsek Ferenc, Maros Jenő.
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I. évfolyam, (leányosztály) Osztályfőnök: Lurkó Erzsébet.
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A tanulók neve, vallása, 
születési helye és éve
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1. Csapó Lenke r. k., Sajóháza, 1924. 1 3 3
2. Csefut Sarolta ev., Rozsnyó, 1919. 1 2 1
3. Cselényi Klára ev., Gömörpanyit, 1923. 2 2 2
4. Tóth Csordás Irén ev., Kecskemét, 1921. 2 2 2
5. DOMIK SAROLTA ev., Rozsnyó. 1917. 1 i 1
6. Focko Margit Mária r. k., Aranyida, 1923. 2 3 3
7. Géczy Ibolya Mária r. k., Sajóháza, 1923. 1 2 3
8. Hrametz Margit Márta ev., Sajóháza, 1922. 2 3 3
9 . Kasza Ilona ev., Tornaija, 1922. 2 3 2

10. Magyar Sarolta Terézia ev., Rozsnyó, 1922. 1 2 1
11. Majkuth Gizella r.k., Kiskovácsvágása 1924. 1 2 1
12. Mihalcsik Gizella r. k., Rozsnyó, 1921. 1 2 2
13. Pach Mária Ilona r. k., Kassa, 1923. 1 2 2
14. Rozlozsnik Erzsébet ev., Rákosbánya, 1924. 1 2 2
15. SCHAFFNER Gabriella ref. Debrecen 1922 1 1 1
16. Skolnik Gizella r. k., Felsősajó, 1923. 1 2 2
17. Svajkó Mária r. k., Rozsnyó, 1919 ] 2 1
18. Szakai Ilona Éva ev., Rozsnyó, 1920. 1 2 1
19. Szalajka Márta ev., Rozsnyó, 1923. 1 2 ]
20. SZILVÁSSY MÁRTA ev., Rozsnyó, 1919. ] 1 1
21. SZTUPÁK E. Margit r. k., Rédova, 1921. ] 2 1
22. Tamás Ilona r. k., Jenner (USA), 1923. 1 2 1
23. Ugorcsák Ilona r. k., Rozsnyó, 1922. 1 3 3
24. Visokai Anna r. k., Sajóörös, 1922. 1 2 1
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2 2 2 2 1 3 2 1 1 1 2 1
2 3 3 2 2 3 3 2 1 2 2 2
2 2 3 2 1 3 2 2 1 2 2 2
1 2 i 1 1 i 2 1 1 1 2 1
3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 1
2 2 3 3 2 3 2 2 1 2 2 1
3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 1
3 2 3 3 2 4 4 2 2 2 2 2
2 2 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1
1 1 2 2 1 3 2 2 1 2 2 1
1 1 2 2 1 2 2 ] 1 1 2 1
2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 3 1
1 1 2 1 1 1 2 1 1 ] 2 1
1 1 1 1 1 1 1 1 ] 1 1 1
2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1
1 1 2 2 1 2 2 1 i 1 2 1
2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1
1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2  1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2
2 3 3 2; 2 3 1 2 1 1 2 1
1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2  1

Kimaradt; Csefut Ilona, Markó Lenke, Vanyó Mária.
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Vili. Statisztika.

C S O P O R T .
I.
fiú

I.
leány össze

sen
évfolyam

a) A tanulók számának alakulása.

Beírt nyilvános tanuló 27 27 54
Osztályozott nyilvános tanuló . 25 24 49

b) A tanulók kormegoszlása.

1924-ben 3 3 6
1923-ban 4 7 11
1922-ben 6 6 12
1921-ben 7 3 10
1920-ban 4 1 5
1919-ben 1 3 4
1918-ban — — —

1917-ben — 1 1

c) A tanulók vallási megoszlása.

Ág. h. ev. 9 11 20
Római katolikus . . . . 8 12 20
Református . 6 1 7
Görög katolikus . . . . 2 — 2

d) A tanulók anyanyelve és nyelvismerete,

Magyar anyanyelvű 24 23 47
Csak magyarul tudott 1 8 9
Németül is tudott . . . . 2 2 4
Szlovákul is t udot t . . . . 24 14 38

d) A tanulók szüleinek foglalkozása.

Kisbirtokos 5 _ 5
Kisbirtokos-napszámos — 2 2
Gazdasági tisztviselő — 1 1
Kisiparos • • • • • 9 9 18
Egyéb ipari v. bányászati segédszemély. 1 3 4
Ipari v. bányászati napszámos . 4 — 4
Kiskereskedő . . . . . 2 1 3
Kereskedelmi tisztviselő . 1 — 1
Egyéb közlekedési segédszemély 2 — 2
Köztisztviselő . . . . 1 — 1
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C S O P O R T .
I.
fiú

I.
leány Össze-

évfolyam

Pap, tanár, tanító . . . .  
Másféle önálló értelmiség

i 1
— i 1

Katona-al t iszt . . . . . — 2 2
Egyéb ismeretlen foglalkozású . — 4 4

f) Szülők lakóhelye.

Rozsnyó . . . . . 7 13 20
Gömör vármegye . . . . 18 11 29

g) Óramulasztások

Igazolt órák száma . . . . 18702167 4037
Igazolatlan órák száma 38 11 49
. Összesen: 1908 2178 4086

h) Rendkívüli tárgyak.

Nem tanítottunk.

i) Tanulmányi eredmény osztályonként.

Jeles rendű . . . . . 2 4Í 6
Jó rendű . . . . . 7 13 20
Elégséges rendű . . . . 11 6 17
Egy tárgyból elégtelen 3 — 3
Két tárgyból elégtelen 2 1 3
Több tárgyból elégtelen . — — —

j) Tandíjfizetésre vonatkozó kimutatás.

Teljes tandíjat fizet 25 24 49

Jegyzet. Bejáró tanulók száma: Gyalog, kerékpáron, illetve 
autóbuszon: Rudna 2 fiú, 1 leány, Sajóháza 1 fiú, 3 leány, Ber- 
zéte 1 fiú, 1 leány, Krasznahorkaváralja 1 fiú, 1 leány.

Vasúton jár be : Tornaija 2 fiú, 3 leány, Gömörpanyit 1 fiú, 
1 leány, Özörény 1 fiú, 1 leány, Vígtelke 1 fiú, Páskakáza 1 fiú, 
Jolsva 2 fiú.

Internátus. Az iskolánkkal kapcsolatos Luther Márton fiú- 
és a PappVáry Elemérné leányinternátusról szóló tájékoztató 
értesítőnk más helyén ad részletes felvilágosítást ezekbe az in- 
ternátusokba való felvétel feltételeiről.
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k) Tanulmányi eredmény tárgyanként.

T a n t á r g y Évfolyam I.
fiú t

I.
e á n y

Osztályzat 1 2 3 4 1 2 3 4
Hit- és erkölcstan 11 11 3 — 15 5 ——
Magyar fogalmazás és irodalom . 5 10 10 — 3 16 5 —
Történelem 7 10 8 —12 7 5 —
Földrajz . . . . 7 13 5 — 11 9 4 —
Természettan . 1 11 13 — 7 12 5 —
Mennyiségtan és politikai számtan 5 8 12 - 5 10 9 —
Kereskedelmi számtan 2 9 13 1 6 14 4 —
Kereskedelmi ismeretek 5 14 6 —■14 9 1 —
Német nyelv és levelezés . 4 5 14 2 7 7 9 1
Gyorsírás 5 5 11 4 7 11 5 1
Szépirás . . . . 8 14 3 - 13 11 ——
Testnevelés 2 14 9 — 12 12 — —
Egészségtan 14 11 — —20 4 — —
Magaviselet 17 8 - — 20 4 - —
írásbeli dóig. külső alakja . 6 13 6 — 2 18 4 —

I) Az iskola felszerelése.

I Ez évi szaporulat A gyara- Állomány az év végén
N
cn
Mo

CD

Megnevezés
vétel ajándék

podás
értéke drb. É r t é k

1. Földrajzi, történelmi 
szertár (térképek) . 2 37 237 39 237 _

2. írógép 7 1 1285 — 8 1285 —
3. Tanári könyvtár . 40 1350 2808 90 1390 2808 90
4 Ifjúsági „ 8 1659 1559 10 1667 1559 10

M egjegyzés: a gimnáziumtól örökölt fizikai, kémiai és áruismereti (termé
szetrajzi) szertár rendezés és leltározás alatt áll. Az ajándék címén feltüntetett sza
porulat részben adományokból, részben gimnáziumi örökségből származik.

m) A tanulólétszám alakulása :

Beírt tanuló 27 fiú, 27 leány =  54. 
Osztályozott 25 „ 24 „ =  49.

56



A rozsnyóí evangélikus kérésit, középiskola (volt főgimnázium).

IX.

T u d n i v a l ó k
a j ö v ö  i s ko l a i  évre.

Felvétel. Iskolánk az 1939—40. tanév elején alakult meg 
fiú- és nőtagozattal a többszázéves múltra visszatekintő, de a cse
hek alatt beszüntetett ev. gimnázium dúsan felszerelt emeletes 
iskolaépületében. Mindkét tagozata fokozatosan négy évfolyamra 
épül ki. A jövő tanévre mindkét tagozat I—II. évfolyamába a 
tanulók felvétele és beírása június 1 7 -1 8 —19-én d. e. 8 —12. 
lesz. Az I. évfolyamba olyan tanulók vehetők fel, akik a gim
názium, reáliskola, vagy polgári iskola négy osztályát minden 
tantárgyból sikerrel elvégezték. A II évfolyamba felvehetők a 
felső keresk. iskola, illetve keresk. középiskola I. évfolyamát 
sikeresen végzett növendékek. A felvételkor a tanuló tartozik 
iskolai bizonyítványán kívül állami anyakönyvi hivatal által ki
állított születési bizonyítványt (megszállott területiek hiteles for
dításban), valamint a szülők által aláírt felvételi nyilatkozatot 
beadni. Azok, akik a múlt tanévben iskolába nem jártak, erköl
csi bizonyítvánnyal kötelesek igazolni, hogy ezt az időt szülői 
felügyelet alatt töltötték. Az igazgató a felvételről felvételi jegyet ad.
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Figyelmeztetjük azokat a t. szülőket, akik gyermekeiket 
iskolánkba óhajtják adni, hogy egy osztályba legfeljebb 40 nö
vendéket vehetünk fel, úgyhogy a jövő tanév elején már csak 
abban az esetben tartunk beírást, ha még lesz üres hely. Ez az 
esetleges beírás szeptember 2 —3-án lesz, d. e. 10—12-ig.

Fizetendő díjak. Minden tanuló fizet a beiratáskor 30' — P 
felvételi díjat, ebben az összes mellékdíj (filmdíj, köri tagdíjak 
stb.) benne van. Tandíj az egész évre 150 P, ez kéthavi részle
tekben legkésőbb okt., nov., jan., márc. és május 5-ig fizetendő 
az iskola igazgatójánál. Az igazgató engedélyt adhat a tandíjnak 
havi részletekben való fizetésére is méltányos esetekben. A ki
maradt tanuló is köteles az egész évi tandíjat megfizetni. A be
fizetett díjakat vissza nem térítjük.

Tandíjmentesség. Jeles és jó előmenetelű szegénysorsú nö
vendékek tandíj mérséklést kaphatnak, ennek nagysága bizonyít
ványuktól függ. Tandíjkedvezménynél az ev. tanulók előnyben 
részesülnek. A kellően felszerelt kérvények szeptember 10-ig, 
illetve február 10-ig nyújtandók be az igazgatónál.

Az évi 200'— P-s „Horthy Miklós ösztöndíjára kiváló elő
menetelű növendékek pályázhatnak. A Kereskedelmi Miniszter 
által hirdetett 50 tandíjmentes helyre köztisztviselők jeles és jó 
előmenetelű gyermekei pályázhatnak. A minisztérium ezek teljes 
tandíját megfizeti, azonkívül 120 P ösztöndíjat ad a felvételi 
díjra, könyvek és írószerek beszerzésére. Mindkét ösztöndíj iránti 
kérvény benyújtására az igazgató adhat felvilágosítást. A bpesti 
áru- és értéktőzsde 5 jó előmenetelű tanuló tandíját és felszere
lését vállalja.

Vidéki tanulók elhelyezése a Luther Márton fiúinternátus- 
ban és a Papp Váry Elemérné leányinternátusban történhetik. 
Az internátusokba való felvételre vonatkozó tudnivalókat az in- 
ternátusi Tájékoztatóban közöljük. Kosztos-háznál való elszállá
solást csak kivételesen engedi meg az igazgató, ha a szállás el
len semmi kifogás nem merül fel. Ha azonban a szálláson el
helyezett tanuló magaviseleté vagy előmenetele ellen a kellő fel
ügyelet híjján, vagy egyéb okokból a tanári karnak kifogása van, 
az igazgató megkövetelheti, hogy a növendéket a szülő az inter
nátusba adja be.

Vasúton való bejárás. Csak a legközelebbi állomásokról való 
bejárást engedi meg az igazgató kivételesen. Ezt a kedvezményt 
azonban a kötelességét nem teljesítő és sokat mulasztó növen
déktől megvonja. A vasúti igazolvány érvényesítése 1' — P, Zord
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téli hónapokban, vagy közlekedési zavarok esetén az igazgató 
megkövetelheti az internátusbán való lakást.

Idegen nyelvek tanítása. A francia nyelvet tanulják növen
dékeink, mint második kötelező idegen nyelvet. Külön olasz
nyelvi tanfolyam a folyó tanévben is volt.

Javító és pótlóvízsgálatok augusztus 31-én lesznek, reggel 8 
órakor.

Tanév kezdete. A tanévnyitó istentiszteletek szeptember 3-án 
lesznek, míg az iskola ünnepélyes megnyitása szeptember 4-én, 
szerdán 8 órakor lesz, de ezen a napon már az osztályrendezés 
és a rendes tanítás is megkezdődik.

Mire képesít a kereskedelmi középiskola elvégzése ? A keresk. 
középiskola négy évfolyamának elvégzése után a növendékek 
érettségi vizsgát tesznek. A végzett növendékek elhelyezést nyer
hetnek a bankoknál, biztosító intézeteknél, különböző kereske
delmi, ipari és bányavállalatoknál. Mehetnek mint tisztek, a vas
úthoz, postához, adó- és vámhivatalhoz, pénzügyigazgatósághoz. 
Lehetnek jegyzők, látogathatják a kereskedelmi főiskolát, tanár
képzőt, gazdasági akadémiát, közgazdasági egyetemet, és így ta
nári oklevelet és doktorátust is szerezhetnek.

Figyelmeztetés. Iskolánkban a mulasztásokat szigorúan el
lenőrizzük. A betegség miatt otthonmaradó növendék szülője 
vagy kosztadója tartozik a betegséget az osztályfőnek vagy az 
igazgatónak azonnal bejelenteni. (Vasúton bejáróknál táviratilag).

Iskolánknál délutáni elfoglaltság csak kivételesen van (ön- 
képzőköri, gyorsiróköri, sportköri összejövetel). Szigorúan ügyel
jünk, hogy a növendékek töltsék a délutánt komoly tanulással, 
és követeljük tőlük az iskola bélyegzőjével ellátott órarendet.

Az ifjúsági segítőkönyvtár tankönyvekkel látja el szegény 
tanulóinkat darabonként 50 f használati díj ellenében. írásbeli 
kérelmek az évfolyam és a kért könyvek megjelölésével szept. 
5-ig adandók be. Később beadott kérelmeket csak akkor veszünk 
figyelembe, ha lesz visszamaradt könyv.

Felszerelés. Minden növendékre kötelező az] intézet^által 
előírt diáksapka használata, fiúknál a magyarosszabású ruha, lá
nyoknál fekete munkakötény, ünnepekre a „Parádés“ ruha. Tor
nához klott tornaruhát, valamint tornacipőt kell beszerezni.

Az igazgató hivatalos órája a nagyszünetben hétköznapokon 
d. e. 8 —9-ig van, az ev. keresk. középiskola (volt ev. gimnázium) 
emeleti irodájában.
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x.

A rozsnyói ev. kereskedelmi középiskolában az 1940—41. 
tanévben használandó tankönyvek jegyzéke.

I. évfolyam. (Keresk. középiskolai könyvek).
Evangélikus hittankönyv : Bibliai bevezetés.
Ref. és róm. kát. hittanköny: hitoktatók előírása szerint.
Barta—Fekete : Magyar olvasókönyv a gazdasági középiskolák I. o. sz.
Barta—Fekete : Magyar nyelvkönyv a gazdasági középiskolák I. o. sz.
Molnár— Farkas : Egyetemes gazdaságtörténelem a gazd. középisk. I. o. sz.
Hézser—Wallner : Gazdasági földrajz a gazdasági középisk. I. o. sz.
Heinrich—B ariska: Német olvasó- és gyakorlóköny a keresk. középisk. I. o. sz. 
Strobel—Oravecz—Híves : Mennyiségtan (Keresk. számtan- Algebra) a kereskedelmi 

középiskola I. osztálya számára.
Horn—Urbányi—Zwierina : Kereskedelmi ismeretek a keresk. középiskola I. o. sz. 
Radnai Béla : Az egységes magyar gyorsírás tankönyve I. rész. Fogalmazási gyors

írás. A keresk. középiskola I. o. számára.
Jónásné—Krisch : A gépírás tankönyve a kereskedelmi középiskola I—III. o. sz. 
Kelemen B éla: Német-magyar és magyar-német zsebszótár.
Barthos—Kurucz : Egyetemes történelmi atlasz.
Kogutovicz— Gergely—H ézser: Iskolai atlasz a fiú- és leány középiskolák stb.

felső osztályai számára.
Teljes biblia (ev. és ref. tanulókra kötelező).
Stolpa Károly: A fontosabb piacok áru- és értéküzleti szokásai. Az I—IV. évf. sz.

II. évfolyam. (Felső keresk. iskolai könyvek).
Evangélikus bittankönyv: Egyháztörténet (Ókor-középkor).
Ref. és róm. kát. hittankönyv: a hitoktatók előírása szerint.
R iedl—Pintér—Gálos : Poétika. A II. évf. számára.
Domanovszky— Kováts : Történelem. A II. évf. számára.
Fülei—Szántó—Horn : Jogi ismeretek. A II. évf. számára.
Hézser A urél: Földrajz. A II. évf. számára.
Szathmáry László: Kémia és technológia. A II. évf. számára.
Luchaub—Oravecz : Algebra. II. évf. számára.
Bogyó—Havas : Hétjegyű logaritmustábla és táblázatok a politikai számtanhoz. A 

II—III. évf. számára.
Luckhaub—Strobel: Kereskedelmi számtan, A II. évf. számára.
Nyárády József: Könyvviteltan. A II. évf. számára.
Krisch — Thurzó Nagy: Magyar keresk. levelezés. A II. évf. számára.
Dengl—Bakács—Heinrich : Német gyakorló- és olvasóköny. A II. évf. számára. 
Schack—Hauser—Vincze : Német nyelvtan. II—IV. évf. számára.
Vonház—Tóth : Francia nyelvkönyv és keresk. levelező. A II. évf. számára.
Radnai B éla: Az egységes magyar gyorsírás tankönyve. A II. évf. számára.
Jónásné—Krisch : A gépírás tankönyve. A I I —IV. évf. számára.
Szukováthy—Schuschny : Egészségtan. A II—IV. évf. számára.
Barthos—Kurucz: Egyetemes történelmi atlasz.
Kogutovicz—Gergely—Hézser : Iskolai atlasz a fiú- és leányközépiskola stb. 
Kelemen Béla: Német-magyar és magyar-német zsebszótár.
Teljes biblia (ev. és ref. növendékekre kötelező)
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„Rozsnyó völgyben fekszik magas, meredek 
hegyek között, mint az alamizsna-krajcár a 
koldus k a l a p j á b a n (Petőfi: Úti rajzok.)

Rozsnyói résziét. (Pethe Lajos öregdiák felvétele)

XI.

T á j é k o z t a í ó
a r o z s n y ó i  ev. kereskedelmi középiskolával kap
csolatos Luther Márton fiúinternátusba és a Papp Váry 

Elemérné leányinternátusba való felvételről.

FELVÉTEL.
A fiúinternátusba felvehető az ev. keresk. középiskola, az ev. 

koed. polgári iskola és a gimnázium minden vidéki fiúnövendéke ; 
a leányinternátusba pedig az ev. keresk. középiskola női tago
zatának növendékei, az ev. koed. polgári iskola leánynövendékei, 
valamint a gimnáziumi magántanuló leányok.

Az internátusokba való felvételért június 25-ig lehet folya
modni a kereskedelmi, illetve polgári iskola igazgatóságánál. 
Tekintettel az internátusok csekély befogadóképességére (40 fiú,
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illetve 25Jleány), ajánlatos ä kérvények mielőbbi benyújtása. A 
kérvényhez melléklendő a születési bizonyítvány, a félévi bizo
nyítvány és orvosi bizonyítvány arról, hogy a folyamodó egész
séges. Felvételi díj 10'— P.

A folyamodók a felvételről június 30-ig értesítést kapnak. 
A felvétel azonban csak akkor tekinthető véglegesnek, ha a fel
vett tanuló az első havi díj felét legkésőbb aug. 1-ig befizette.

A felvett tanuló tartozik magával hozni:
a) Párnát, paplant, pokrócot,
b) 3 drb. lepedőt, 3 drb. párna- és paplanhuzatot,
c) elegendő mennyiségű fehérneműt, harisnyát, törül

közőt (legalább 4 drbot), zsebkendőt (12 drb.), fürdőruhát,
d) elegendő felsőruhát, cipőt és 1 pár házicipőt, illetve

papucsot,
e) ruha- és hajkefét, mosdószappant, fogápoló, cipő- 

tisztító felszerelést.
Minden növendék a felvételkor intézeti számot kap, amit 

a ruhaneműbe be kell varrni.

AZ INTERNÁTUSOK ELHELYEZÉSE.
A fiúinternátus a volt árvaházban nyer elhelyezést. Két ha

talmas hálóterme, keleti fekvésű csendes tanulóterme van, fürdő
szobájával és egyéb helyiségeivel, nagy terraszával és gyümölcsös
kertjével ideális internátus. A leányinternátus a koed. polgári 
iskola emeletén van. Régi múltra tekint vissza, a polgári isko
lának már megalakulásakor szerves kiegészítő része volt. 1897- 
ben az addigi leánynevelő intézet átalakul kerületi polgári isko
lává. Ekkor épül fel az új iskolapalota leányinternátussal, ahol 
a gyermekek meleg otthont, vallásos és hazafias szellemű neve
lést kapnak. A cseh megszállás derékba törte ezt a magyar ev. 
intézményt: a csehek csak abban az esetben lettek volna haj
landók támogatni, ha a tanítás szlovák nyelven megy. A szín
magyar Rozsnyó ev. egyháza ennek a kívánságnak nem tehetett 
eleget. 1924-ben tehát elmaradt az államsegély, az iskola ka
puja bezárult. A felszabadítás itt is magyar feltámadást hozott: 
1 évig állami polgári iskola lett, majd azután a V.K.M. átadta 
újból az egyháznak, visszaadta eredeti rendeltetésének.

Nagy hálószobája, déli fekvésű csendes tanulószobája, napos 
zárt folyosója van. Nagy udvara és parkírozott kertje is a nö
vendékek rendelkezésére áll.

A növendékek hetenként egyszer melegfürdőt vesznek a 
fürdőszobában.

ÉLELMEZÉS.
A növendékek naponkint háromszor étkeznek az interná- 

tusok ebédlőiben: reggelit, ebédet és vacsorát kapnak. Az ebéd 
hétköznapokon 2 tál ételből áll (a két hústalan nap kivételével 
mindig hússal), vasárnap és ünnepnapokon 3 tál ételből. Az ét
rend változatos és bőséges. Külön uzsonnát a növendékek, kí
vánságra, önköltségi áron kaphatnak.
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FEGYELEM, VALLÁSOS NEVELÉS.
A növendékek az iskola rendszabályain kívül az internátus 

fegyelmi szabályai alatt is állanak. Az előírt munkarendet és 
napirendet a növendékekkel a tanév elején közöljük, a interná
tusbán is kifüggesztjük, és betartására a tanulók közt állandóan 
időző bennlakó felügyelő tanár, (illetve tanárnő) szigorúan fel
ügyel. A felügyelő a növendékek tanulását is ellenőrzi. A nö
vendékek a karácsonyi és húsvéti szünetet otthon töltik, más 
ünnepnapokon azonban csak külön engedéllyel a szülők kérel
mére utazhatnak haza. A növendékeket istentiszteletre a tanárok 
vezetik. Naponta, reggeli előtt és lefekvés előtt, közös biblia- 
olvasás, ima.
DÍJAK.

Az internátusokban a teljes ellátás díja havi 60'— P. Ev. 
tanítók és lelkészek gyermekei 50'— P-t, ev. papi és tanítói 
teljes árvák 40'— P-t fizetnek. Az ellátási díjak havonként előre 
fizetendők, legkésőbb minden hó 5-ig. Aki eddig nem egyenlíti 
ki tartozását, azt az internátus igazgatóbizottsága hivatalosan fel
szólítja, s a tartozás után havi i%  késedelmi kamatot számít; 
ha 15-ig sem rendezik a díjat, a növendéket kizárja. Az inter- 
nátusból évközben való kilépés csak a szülő vagy gyám írásbeli 
bejelentése alapján lehetséges. A kilépés, illetve kizárás hónap
jára az ellátási díjat meg kell fizetni.

Az ellátási díjakat azért állapítottuk meg ilyen alacsonyan, 
hogy a messze alföldi gyermekeknek is lehetővé tegyük a nem
rég felszabadult Felvidék egyik leggyönyörűbb fekvésű, magas
lati levegőjű, klimatikus éghajlatú városkájában való tanulást. 
(Rozsnyó neve a német Rosenau =  rózsaliget szóból származik.)
LÁTOGATÁS.

Szülők és hozzátartozók az internátusbán lakókat csak az 
internátusi rendben megállapított időben látogathatják. A tanuló 
csak a felügyelő tanár engedélyével távozhat az internátusból.

Csomagok küldése lehetőleg mellőzendő. Mindennemű pénz
küldemény az internátus igazgatósága címére küldendő.
KIRÁNDULÁS, SPORT, ZENEOKTATÁS.

A növendékek naponként kisebb sétát tesznek a felügyelő 
tanár kíséretében. Ünnepnapokon d. u. tanári felügyelettel ki
rándulások a városunkat körülvevő, közeli hegyekbe, gyönyörű 
fekvésű völgyekbe, Krasznahorka büszke várába, stb. Télen ugyan
csak tanári felügyelettel sportlehetőségek (korcsolyázás, ródlizás, 
síelés). A növendékek zeneoktatásáról is szívesen gondoskodik 
az igazgatóság.

#
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Jelentés az iskola pártfogói bizottságáról.
Iskolánk fenntartója és vezetősége nagy súlyt helyez arra, 

hogy iskolánk — a nemrég felszabadult Felvidék első ev. keres
kedelmi középiskolája, a többszázados múlttal bíró, de a cseh 
megszállás alatt beszüntetett ev. gimnázium jogutóda és tradició- 
inak folytatója — a kor követelményeinek mindenben megfelel
jen : evangéliumi szellemben hazafias keresztyén kereskedőket, 
kereskedelmi és egyéb gazdasági pályára készülő tisztviselőket 
és tisztviselőnőket neveljen, akik a most folyó „gazdasági őrség
váltás“ eredményeképen a magyar gazdasági élet irányítására 
hivatottak legyenek.

Ebből a célból április havi iskolabizottsági gyűlésünkön 
elhatároztuk, hogy iskolánk magasabb szellemi irányítása céljá
ból pártfogói bizottságot szervezünk.

Ez a pártfogó bizottság — éppen azért, mert hazánk kiváló 
gazdasági és pedagógiai vezető egyéniségeiből áll — lesz hi
vatva arra, hogy tapasztalati tudásával, gyakorlati tanácsaival és 
értékes eszméivel iskolánk szellemi nivóját emelje, az élet kö
vetelményeinek megfelelően irányítsa, támogassa. Ebből a cél
ból évenként egyszer, az új tanév kezdete előtt (a tagok kíván
ságára más alkalommal is) Rozsnyón, — a „Sajóparti Athénben“ 
— pártfogóbizottsági gyűlést tartunk ; ezenkívül évenként meg
küldjük tagjainknak iskolánk tájékoztatóját, alapító és rendes 
tagjainknak pedig évvégi értesítőnket is.

Pártfogói bizottságunknak a) alapító tagja az, aki egyszer- 
smindenkorra 100' — P alapító díjjal, b) rendes tagja az, aki 
évenként 5’— P tagdíjjal, és c) pártoló tagja az, aki évenként 
2'— P pártoló díjjal járul pártfogói bizottságunkhoz.

A pártfogói bizottság megszervezése céljából a fenntartó 
egyház részéről Smid István főesperes s az iskola részéről az 
igazgató aláírásával ellátott kérelemmel fordultunk mindazokhoz, 
akikről tudtuk, hogy egyházunk, iskolánk, városunk, a Felvidék 
és a közoktatásügy iránt meleg szeretettel viseltetnek. Igaz öröm
mel jelenthetjük, hogy kérelmünk meghallgatásra talált: mind 
helybeliek, mind vidékiek igen szép számmal siettek pártfogói 
bizottságunk tagjai közé, s a jelentkezés még mindig tart.

„A túloldali összeget szíves örömmel küldöm, mint az 
evangélikus kereskedelmi középiskola alapítói tagdíját. A jó Is
tent pedig arra kérem, hogy kísérje gazdag áldásával a régi 
alma mater új név alatt kifejtendő működését nemzedékről nem
zedékre“. „5 évre szóló pártoló tagsági díj“ stb. írják a jelent
kezők. Mi pedig Isten bőséges áldását kívánjuk pártfogói bizott
ságunk működésére.

Pártfogói bizottságunk eddigi tagjainak névsorát a követ
kezőkben közöljük a név kezdőbetűjének sorrendjében (A név
sort június 12-én zártuk le ):

XII.
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a) alapító tagok: Dr Deák János egyetemi ny. r. tanár, 
Sopron. Margócsy Emil c. kir. főigazgató, Nyíregyháza. Tichy 
Kálmán festőművész és író, Rozsnyó. Túróczy Zoltán ev, püspök, 
Nyíregyháza, özv. Varga Józsefné sz. Scheffer Etelka földbirtokos, 
Rozsnyó. Dr. Wiczián Dezső egyet, tanár, Sopron.

b) rendes tagok: Aczél Sándor főerdőmérnök. Rozsnyó. 
Adamis Gusztáv ny. gimn. tanár, Rozsnyó. Alexander Imre al
ispán, Szolnok. Aszódi evangélikus Petőfi Gimnázium Tanári 
Kara, Aszód. Dr. Bánkúti Dezső ev. leánygimn. igazgató, az 
OETE elnöke stb. Budapest. Baumann Piroska tanitónő, Rozsnyó- 
bánya. Beyer Ernő takarékpénztári igazgató, Baja. Budapesti 
ev. leánygimnázium Tanári Kara, Budapest. Budapesti evang. gim
názium Tanári Kara, Budapest. Egyed Aladár tb. ev. főesperes, 
Szeged. Faragó László ny. c. gimn. ig , Rozsnyó. Dr. Fábry Béla 
tanár, Miskolc. Füleky Béla áll.f.keresk. isk. tanár, Veszprém. Dr. 
Hiittl Tivadar a debreceni m. kir. Tisza István Tud. egy Rectora. 
Dr. Istók Barnabás vm. ny. tiszti fórvos, e. ü. főtanácsos, Makó 
Joóh Olivér ev. lelkész, Nyíregyháza. Jónásch Antal, Máriabesnyő. 
Kimer Dezső ny. c. gimn. ig. Miskolc. Kirschner Zsigmond ke
reskedő, Rozsnyó. Dr. Knóth László ügyvéd Rozsnyó. Krausz 
Nándor ny. bánya tan., bányáig., Rozsnyó. Dr. Langhoffer László 
főszolgabíró, Rozsnyó. Dr. Lux Kálmán egyet, tanár Budapest. 
Dr. Makláry Andor m. kir. rendőrkapitány, Rozsnyó. Marcsek 
János ev. esperes Ózd. Dr. Markó Frigyes kereskedő, Rozsnyó. 
Markó Frigyes kereskedő, Rozsnyó. Dr. Michailovits Árpád pol
gármester, Rozsnyó. Oravecz Károly keresk. középisk. tanár, Bu
dapest. Oszwald Albert keresk. középisk. c. igazgató, Budapest. 
Palcsó Jenő rimamurányi hivatalnok, Rozsnyó. Pauksch Pál, 
Kassa. Pásztor Mihály gimn. tanár, Losonc. D. Dr. Raffay Sán
dor ev. püspök, Budapest. Rozlosnik Ármin bányafőméi nők, 
Rozsnyóbánya. Scheffer Berta, Rozsnyó. Schuster György somor- 
jai ev. egyházközség felügy., Béke. Dr. Streicher Andor alispán, 
Mátészalka. Szabó Ferenc, jegyző, Rozsnyó. Szántó Róbert ev. 
lelkész, Budapest. Szent Iványi József, földbirtokos, Beje. Túr
mezei Sándor ev. esperes, Tokaj.

c) Pártoló tagok :
Bartos Pál ev. lelkész, Szarvas. Dr. Benígny Gyula egyet. c. ny. 
rk. tanár, Debrecen. Fényes Sándor ny. vezérigazgató, Rimaszom
bat. Gál József polg. isk. tanár, iparostanoncisk. h. igazgató, 
Debrecen. Dr. Hankiss János egyet, tanár, Debrecen. Dr. Ittzés
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Zsigmond ny. vm. főorvos, m. kir. egészégügyi főtanácsos, Ka
posvár. Dr. Jánossy Lajos egyetemi ny. r. tanár, Sopron, özv. 
Kárpáti Imréné, Baja. Dr. Kiss Károly földbirtokos, Rozsnyó. 
Dr Koch István ev. gimn. igazgató, Budapest. Kutas Kálmán ev. 
lelkész, Szombathely. Lázár Béla bányaigazgató, Rozsnyó. Dr. 
Matolay Miklós ügyész-titkár, Szentes. Maurer Károly bankfőnök 
Nyíregyháza. Dr. Mesterházy Ernő egyházker. felügyelő, Nagy- 
geresd, Molitorisz János esperes, Celldömölk. Neográdi Horváth 
Sándor alispán, Balassagyarmat. Id. Penger András kőműves 
mester, Rozsnyó. Perényi Rezső ny. ev. isk. igazgató, Aszód. D. 
Dr. Prőhle Károly egyet, tanár, Sopron. Rege Károlyné, Rozsnyó. 
Dr. Scholtz Oszkár, Budapest. Dr. Szesztay Andrásné vm. fő
ügyész neje, Nyíregyháza. Váradi Lajos ev. lelkész, Csepel. Zon- 
gor Béla ev. esperes, m. kir. kormányfőtanácsos, Körmend. Zor- 
kóczy Ede ny. tanár, Losonc.

(Tagsági kötelezettség vállalása nélkül adományokkal járultak 
a pártfogói bizottsághoz : Dr. Melich János egyet, tanár, Buda
pest, Sohlmann Gyula, Kassa, Sólyom Jenő, Sopron és Gosztonyi 
T. Váchartyán.)
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