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A székelyudvarhelyi ref. kollégium az utóbbi másfél-
évtized alatt. 

z erdélyi ev. ref. kollégiumi tanárok általános özvegy-
árvai alapja 1897. julius elsején feloszlott, mivel a fele-
kezeti tanárok az 189£: XXVII. t.-czikk alapján léte-
sült Orsz. Tanári Nyugdij-intézet tagjai lettek; az emii-

tett t.-czikk 3. §-ának utolsó bekezdése kimondja, hogy a némely 
intézeteknél meglévő, vagy a tanárok által fenntartott nyugdíj- vagy 
özvegy-árvai alapból az orsz. nyugdíjintézet kötelékébe tartozó isko-
lák alkalmazottjai egy második nyugdíj- vagy gyámintézetet fenn nem 
tarthatnak. Ezzel az erd. ref. tanárok értekezletét összetartó kapocs az 
egyes tanárok és tanintézetek közt meglazulván, az értekezletek nem 
voltak többé oly pontosan és akkora érdeklődés mellett megtarthatók, 
mint annak előtte s így lassank^qjj: ^n^jdnem feledésbe is mentek, 
annyival inkább, mert az állami segélynek azon időtájban történt 
sürübb igénybe vétele által az állami és felekezeti iskolák között addig 
fennállott különbség sok tekintetben megszűnvén, a nemzeti művelt-
ség terjesztése s egyáltalán a középiskolai tanítás és nevelés érdekei-
nek szolgálása czéljából az Orsz. Középisk. Tanáregyesületben, ille-
tőleg annak vidéki köreiben kerestek és találtak maguknak megfelelő 
közös munkatért ugy a felekezeti, mint az állami tanárok. Ujab-
ban a református tanárok országos egyesületet is alkottak, mely-
ben szintén pezsgő, eleven élet folyik. 

Iskolánknál a legutóbbi ref. tanári értekezlet, melyet válta-
kozó sorrendben szokott a hét erdélyi kollégium saját kebelében 
megtartani, 1893. május havában folyt le. A fennállott gyakorlat 
szerint az igazgató-tanár kötelességszerűen előterjesztette minden 
értekezleten az iskola állapotáról bővebb tájékoztatást nyújtó tör-
téneti adatokat. Az erd. ref. kollégiumi igazgatók Kolozsvárt tar-
tott egyik közelebbi értekezletén szóba került, hogy az igazgatók, 



mivel a tanári közös értekezletek nem tarthatók meg pontosan, 
intézetök vázlatos történetének időnkénti közzé tételével tartsák 
fenn a tanári értekezlet ezen régi jó hagyományát. Ennek a kö-
telességnek kivánok eleget tenni kollégiumunk 1893-ik éven innen 
eső történeti adatainak közrebocsátásával. 

1893 óta nagy és előnyös változásokon ment keresztül is-
kolánk; jóformán uj korszak nyilott meg életében a magyar kor-
mány évi fenntartási államsegélyének az 1883. évi XXX. t.-cz. 47. 
§-ának alapján történt igénybe vétele által. Az erre vonatkozó 
szerződés ugyan 1898-ban köttetett meg, de a segélyezés még 
1894-ben megindult 4000 koronával, mely a jelen évben érte el a 
32,000 koronát tevő maximalis összegét. 

Miután a viszonyok változtával jóformán kiapadtak mindazon 
források, melyekből a református s egyáltalán a protestáns közép-
iskolák táplálkoztak: visszavonhatatlanul letűnt volna egykori fé-
nyök és dicsőségök, ha a törvényben felajánlott államsegély ujabb 
virágzásra nem emeli azokat; mert a középiskolai törvény fokozott 
követelményeivel szemben tehetetlenül állottak, mig az állam segitő 
kezet nem nyújtott feléjök. A kor színvonalát elérni vagy azon 
megmaradni a kizárólag saját alapitványaira utalt kollégiumunknak 
sem volt lehetséges. Ezért kérelmezte elöljáróságunk a törvény 
alapján az állami fenntartási segély megadását, minek megnyeré-
sével a haladás, fejlődés legfőbb feltételeit jórészben megszerezte 
magának. 

Előre kell bocsátanom, hogy kollégiumunk négyosztályu elemi 
(előkészítő) iskolája, melynek 1892—3-ban és az erre következett 
3 esztendőben évi létszáma mintegy 140-re ment, az 1896—7-ik 
éven kezdődőleg fokozatosan megszűnt. Városunkban, tudvalevő-
leg, 1896. nyarán községi elemi iskolát állítottak fel. Elöljáróságunk, 
a gimnáziumi tanulók létszámának folytonos emelkedése miatt, de 
főleg, mert az államsegélyre vonatkozó szerződéstervezet készíté-
sekor (1895. április havában) kitűnt, hogy az elemi osztályok 
fenntartására sem elegendő helyiséggel, sem az állandóan alkal-
mazandó tanerők beállítására kellő fedezettel nem rendelkezünk, 
kimondotta, hogy előkészítő iskolájának 3 alsó osztályát, mihelyt 
városunkban községi iskola lesz, feladja; a 4-iket azonban egy-
előre továbbra is fenn akarta tartani. Az 1895—6. év végén az 



első és a következő két esztendőben a 2-ik és 3-ik osztályt foko-
zatosan meg is szüntettük; az 1898—9-ik évben a 4-ik osztálynak 
még 29 tanulója volt, azonban 1899. szeptember elején, a beírások 
napjain, arról kellett meggyőződnünk, hogy mig az I. gimn. osz-
tályba 49 tanuló jelentkezett, addig az elemi 4-ikbe csupán 4 
iratkozott be. Ilyen körülmények között, tekintettel a megszaporo-
dott gimn. tanulókra és a helyiségek elégtelen voltára, elöljárósá-
gunk kénytelen volt a főhatóság engedélyével a 4-ik osztályt is 
végleg megszüntetni, mert költségkimélés szempontjából a szülők 
inkább az I. gimn. osztályba adják gyermekeiket, semhogy velők 
az előkészítő osztályt látogattatnák, melyet a kevésbbé költséges 
népiskola amúgy is pótol. Elemi iskolánk tehát, mely kollégiumunk-
nak első kezdete, csirája volt, majdnem háromszázados fennállás 
után, — a változott viszonyok folytán feleslegessé válván, — 
1899. szeptember havában végleg megszűnt. 

Lássuk most már a gimnáziumi tanulók létszámát és elő-
menetelét az 1892/3—1905/G-ik évekről. 

Vizsgát 
Tanév Beíratott tett Jeles Jó Elégséges Elégtelen 

1892/3. 161 151 16(11 °/0 28 (18°/o 78 (51°/o) 29(19% 
1893/4. 185 172 14 ( 8 » 34 (20 » 92 (53 ») 32(19» 
1894/5. 198 175 10( 6 » 39 (22 » 97 (55 ») 29(17 » 
1895/6. 203 188 4 ( 2 » 41 (22 » 113(60») 30(16» 
1896/7. 228 212 5 ( 2 » 30(14» 138(65 » ) 39(19 » 

1897/8. 220 209 25(12 » 53 (25 » 83 (40 » ) 48(23 » 
1898/9. 216 204 30(15 » 52 (26 » 89 (43 ») 33(16 » 
1899/900. 237 230 31 (13» 52 (23 » 104 (45 ») 43(19 » 
1900/901. 243 235 10 ( 4 * 52 (22 » 123 (53 ») 50(21 » 
1901/2. 266 245 16(6» 55 (22 » 130 (54») 44(18 » 
1902/3. 263 256 22 ( 9» 53 (20 » 127 (50 ») 54(21 » 
1903/4. 28.1 268 20 ( 7 » 55(21 » 135-(50 ») 58 (22 » 
1904/5. 281 269 27(10» 69 (26 » 127(47 ») 46(17 » 
1905/6. 286 265 24 ( 9 » 89 (33 » 113(43 ») 39(15 » 

Összesen : 3268 3079 254 ( 8% 702 (23% 1549 (50°/0) 574(19% 
Tehát átlag véve minden száz tanulóból: 8 jeles, 23 jó, 50 

elégséges és 19 elégtelen osztályzatot kapott a közelebbi 14 év 

alatt. Hogy a jelesek száma az országos átlag számot (6) (lásd 



»Magyarország Közoktatásügye az 1905. évben« cz. min. jel. 137 
old.) kettővel, a jóké az országost (17) hattal felülmúlja, az onnan 
ered, hogy a jelesek közt szerepel a fentebbi kimutatásban az is, 
a kinek egy jója, és a jók között, a kinek egy elégségese is van ; 
az elégségesek átlagszáma az országosnál (55) éppen az emiitett 
okból kevesebb öttel. Osztályozásunk eredménye, egészben véve, 
az országossal eléggé megegyezőnek mondható. 

A kimutatásból láthatólag a tanulók száma évről-évre emel-
kedik; az utóbbi 14 év alatt 161-ről 286-ra emelkedett fel a tanulók 
létszáma, a mi 77°/0 növekedésnek felel meg; mig ugyanazon idő 
alatt az országban az összes középiskolai (gimn. és reál) tanulók 
számának a gyarapodása 50°/0-ot alig halad meg. Annak illusztrá-
lására, hogy a közelebbi években a tanulók száma, az erd. ref. 
kollégiumokat tekintve, mekkora hullámzást mutat fel, a kezem 
ügyében lévő 1900. és 1906. évi egyházkerületi Névkönyvből ide 
irom a testvér-kollégiumok gimnáziumi tanulóinak létszámát, miből 
kitűnik, hogy Nagyenyeden 1900-ban 425 és 1906-ban 368 beirt 
tanuló volt s igy az utóbbi évben véletlenül 56-tal vagyis 13°/0-kal 
volt a létszám kisebb a hat év előttinél; ugyanazon években 
Kolozsvárt 359 és 385 lévén a bejegyzett tanulók száma, 26 (7%); 
Marosvásárhelyt 364 és 454, tehát 90 (25%); Udvarhelyt 234 (év 
elején) és 286, tehát 52 (23%); Zilahon 285 és 360, tehát 75 
(27%); Szászvároson 310 és 371, tehát 61 (20%); Sepsiszent-
györgyön 296 és 305, tehát 9 (3%) volt a növekedés s igy csupán 
két testvérintézet mutathat fel ezen években (1900. és 1906.) a 
miénknél valamivel nagyobb létszámbeli emelkedést. 

Midőn iskolánknak az 1875/6. és az 1892/3. évek közé esett 
17 esztendei történetét 1893-ban a kollégiumunknál tartott tanári 
értekezleten felolvasni szerencsém volt, bátorságot vettem magam-
nak arra, hogy a 3 helybeli középiskola tanulóinak létszámát némi 
tanulság kedvéért ottan szóba hozzam (lásd 1892/3. évi Értesítőnk 
8. old.). Akkori kimutatásom kiegészítéséül legyen szabad az azon 
innen eső 14 évről is további összehasonlításaimat röviden 
megtenni. 

A sorrendre nézve a keletkezési időt veszem alapul, mert 
kollégiumunk már 1670-től kezdve gimnáziummá fejlődött, s később, 
a mult század 70-es éveiig, akadémiai rangja volt, mert jogi és 



theologiai tanfolyammal is el volt látva; a róm. kath. főgimnázium 
alapítási éve 1689, mely időtől 1735-ig 3 osztálya, 1736-tól 1850-ig 
5 osztálya volt, s csak 1853-tól kezdve fejlődött nyolczosztályu 
teljes főgimnáziummá. A reáliskola 1871. novemberében kezdette 
meg működését és 1876. őszén nyjlott meg a nyolczadik osztálya. 

A nyilvánosságra bocsátott évi Értesítők adatai szerint, kol-
légiumunk nyolcz gimn. osztályába 1875 6-tól 1905/6-ig beíratott 
összesen 6265 növendék, azaz átlag véve minden évben 208 
tanuló; a róm. kath. főgimnáziumba ugyanazon idő alatt 6254 
növendék, miből az átlagos évi létszám 206-ra tehető; a reál-
iskolába fölvétetett 4009 tanuló, ebből egy évre jut 134. Az egy 
ideig mindhárom iskolánál fennállott előkészítő (elemi) osztályok 
létszámától eltekintettem. 

Minthogy az elért eredményről nyilvánosan leginkább az 
érettségi vizsgálaton számol be az iskola, nem tartom fölösleges-
nek ezen vizsgálatok évi eredményeinek e helyen való közlését az 
utóbbi 14 évről. 

Érettségire 
Tanév állott Jelesen Jól Elégségesen Elégtelenül 

1892/3. 15 5(33 % 0 ( - % 8(54 % 2 (13%) 

1893/4. 15 3(20 » 4(27 » 6(40 » 2 (13») 

1894/5. 12 2(17 » 1 ( 8 » 6(50 » 3 (25 ») 
1895/6. 20 2(10 » 5 (25 » 8(40 » b (25 ») 

1896/7. 15 0(— » 3(20 » 10 (67 » 2 (13») 

1897/8. 17 1 ( 6 » 4(23 » 9(53 » 3 (18») 
1898/9. 15 2(13 » 2(13 » 10 (67 » 1 ( 7 » ) 

1899/900. 16 2(125 » 6 (37 5 » 5 (31 » 3(19») 

1900/1. 20 3(15 » 5(25 » 11 (55 » 1 ( 5 » ) 

1901/2. 19 3(16 » 6(31-5 » 6 (31-5 » 4(21 ») 

1902/3. 20 0(— » 6(30 » 8(40 » 6 (30 ») 

1903/4. 21 1 (5 » 9(43 » 9(43 » 2 ( 9 » ) 

1904/5. 27 3(11 » 9(33 » 12(45 » 3(11») 

1905/6. 29 5(17 » 8(28 » 13(45 » 3 (10» ) 

összesen: 261 32(12 % 68(26 % 121 (46 o,0 40 (16%) 

Hogy az évvégi osztályozások igazságosan s ke lő szigorral 

eszközöltettek azt igazolja az érettségi vizsgálatok eredménye^ 

mert míg az osztály vizsgálatokon a tanulóknak csak 8%-ka ka-



pott jelest, addig az érettségin 12%-ka, a jól érittségizettek 3%-kai 
múlják felül azon tanulók számát, a kik osztályvizsgálaton jó 
fokozatú bizonyitványt nyertek, és ismét az éretségin csak 16% 
bukott el, mig az osztály vizsgálatokon 19°/0. A bukások közül 
27-5% a fizikára, 22-5% a latin nyelvre, 20% a mennyiségtanra, 
12-5% a magyar irodalomra, 10°/,, a történelemre, 7.5% a német 
nyelvre esik, a görögből bukás nem történt. Kormányképviselők 
voltak 1884-től: dr. Jenei Viktor (3-szor), dr. Hegedűs István 
(2-szer), Felméri Lajos (3-szor), Szabó Károly, dr. Török József, 
Géresi Kálmán (2-szer), Öreg János, dr. Szádeczky Lajos (2-szer), 
dr. Ballagi Aladár, dr. Ballagi Géza, Szöts Farkas, dr. Kérészy 
Zoltán (3-szor) és Kenessey Béla. 

Mind a nyolcz osztályt itt végezte a jelöltek 55*5°/0-ka, az 
alsóbb osztályokat a székelykereszturi öt- vagy hatosztályu uni-
tárius gimnáziumban járta ll'5°/0-ka, szász gimnáziumból jött a 
felsőbb osztályokba 9*5%, más iskolákban kezdette tanulását 
23.5 %. 

A latin nyelvből kiegészitő érettségi vizsgálatra jelentkezett, 
jórészben a helybeli reáliskola növendékei közül, összesen 19, 
közülök 13 sikerrel állotta ki, 6 pedig a vizsgálat ismétlésére 
utasíttatott. 

Az érettségit tett növendékek több mint negyed része (27%) 
a papi pályára lépett, 15% a tanárira, 21% jogásznak, 9% orvos-
nak*) készült; 10% alsóbb hivatalnok, 6% katona lett; 5*1 % a 
gazdasági, 1.3% a mérnöki, 1% a gépészi, 1.3% a vegyészi, 1%, 
az erdészi, 1% pedig a művészi pályát választotta, 1'3% előre 
meg nem határozott munkatérre lépett. 

A helybeli 3 középiskola az utóbbi öt év alatt (az 1901/2— 
1905/6. tanévekben) az érettségi vizsgálaton az alábbi eredménye-
ket mutatta fel. A ref. kollgéiumban ez idő alatt érettségire állott 
116 növendék, ezekből 12 (10'5%) jeles, 38 (33%) jó, 48 (41%) 
elégséges és 18 (15*5%) elégtelen eredménynyel felelt meg. A róm. 
kath. főgimnáziumban a jelöltek száma volt 127, kik közül 12 

*) Reinbold Béla kolozsvári egyetemi magántanár, a ki a 3-ik osztálytól 

gimn. tanulmányait iskolánkban végezte, »sub auspiciis regis« avattatott orvos-

doktorrá. 



(lO°/o) jeles, 37 (29%) jó, 51 (40%) elégséges és 27 (21%) elég-
telen osztályzattal minősíttetett. A reáliskolában a megvizsgált 79 
növendékből 6 (8%,) jeles, 18 (23%) jó, 42 (53%) elégséges és 
13 (16%,) elégtelen osztályzatot kapott. E szerint, ha a felmutatott 
eredmény átlagát érdemjegy-számmal fejezzük ki, az átlagszám 
a kollégiumnál: 2'6, a kath. gimnáziumnál és a reáliskolánál: 2*8. 
Az 1875/6—1905/6-ik években a ref. kollégiumban összesen 537, 
tehát évenként 18, a róm. kath. gimnáziumban 465, tehát minden 
évben mintegy 16, és a reáliskolában 1877-től kezdve (mert ekkor 
volt itt az első érettségi vizsgálat) 301, tehát évenként kerekszám-
ban 10 növendék. 

A tanulók honosságát tekintve az utóbbi öt évben (1900/1— 
1905,'6-ig kollégiumunkban helybeli volt a növendékek 28%-ka, 
megyebeli 36%-ka, más megyéből való szintén 36%-ka; a kath. 
főgimnáziumban helybeli 26%, megyebeli 28%, más megyéből" 
való 46%; a reáliskolában helybeli 27%, udvarhelymegyei 18%, 
más megyéből való 55%; a reáliskolai tanulóknak átlag 20%-ka 
református vallású. 

Visszatérve a kollégiumhoz, a rendesnél magasabb életkorú 
volt az utóbbi 14 év alatt minden százból tizenegy tanuló. Az 
első osztály létszáma az összes tanulók 17, a nyolczadik osztályé 
8.5/ kát tette, vagyis a 8-ik osztály népessége csak félakkora mint 
az elsőé. 

Magaviseletre nézve jó fokozatot nyert minden 100 közül 
86, szabályszerűt 12 6, kevésbé szabályszerűt 1.4%. 

Nyelvismeretre nézve, az utóbbi 5 esztendőben, csak ma-
gyarul beszélő volt 87%, és igy a magyaron kivül más (leginkább 
német) nyelvet csupán 13%-ka beszélt a tanulóknak; e szerint 
iskolánk egyike a legmagyarabb intézeteknek. A tősgyökeres székely 
fiuknak nem igen van alkalmuk a szülei háznál idegen nyelv 
megtanulására, bármennyire is kívánatos volna különben valamely 
modern nyelvnek nem csak az irodalmi ismerete, hanem a beszé-
lése is. 

Öt évi átlag szerint egyetlen órát se mulasztott minden 100-
ból 20, igazolatlanul mulasztott minden száz közül öt tanuló; 
óramulasztás volt az utóbbi öt évben esztendőnként igazolva 
6475, igazolatlanul 71, átlag 62 igazoltóramulasztás esik egy-egy 



tanulóra, azaz évenként — bár nem egy huzamban — mintegy 
két hétig maradt el órákról egy-egy mulasztó tanuló; az igazo-
latlanul mulasztott tanulókra fejenként 5 óra esik. 

Lakásukat illetőleg: minden százból csak 5 van szállásadó-
nál, 63°/® benn lakik az internátusban, 32% pedig a szülei háznál 
vagy a rokonságnál. 

Az 1892/3—1905/6-ik években, vagyis 14 esztendő alatt, 
vizsgálatot tett a beirt tanulók 94-3%-ka, évközben kimaradt, ki-
lépett vagy meghalt 4*7%-ka, vizsgálatlan maradt 1%-ka. Vallásra 
nézve református volt 793%, ág. hitv. evang. 56%, unitárius 
6 3%, róm. kath. 3 6°/o, gör. kath. 0 3%, gör. keleti 21°/0, izraelita 
2-8°/o. Nemzetiség szerint: magyar 95°/«, német 3°/u, román 2°/0-
A szülők polgári állását tekintve: birtokos és bérlő 30%, iparos 
8%, alkalmazott 3%, kereskedő 5%, köztisziviselő 16\5%, magán-
tisztviselő 2*5%, más értelmiségi (pap, tanitó, orvos, ügyvéd stb) 
27%, személyes szolgálatból élő 3%, magánzó 7%. 14 év alatt 
magánvizsgálat volt összesen 18, ebből sikerült 13, eredményte-
lenül végződött 5. Az intézet vallás felekezeti jellegére vonatkozó-
lag megállapítható, hogy az erdélyi testvérkollégiumok közt egyetlen 
egy sincs, melyben aránylag több volna a református vallású 
tanuló mint nálunk ; hogy csak egy év adatait hozzam fel, mert 
ezen évi adatokhoz jutottam leghamarább, az 1904/5-ik évben a 
református tanulók százaléka volt Enyeden 73, Kolozsvárt is 73, 
Marosvásárhelyt 70, Udvarhelyt 76, Szászvároson 40, Zilahon 59 
és Sepsiszentgyörgyön 70 s a mint később utána néztem, e tekin-
tetben a közelebbi években nagyobb hullámzások nem igen voltak, 
ugy hogy ezen egy évről szóló adatokat, ís elfogadhatjuk az ösz-
szehasonlitás alapjául. 

A közelebbi 14 év alatt a tanulók fegyelmi szempontból 
egészben véve panaszra okot nem adtak. Némelyek ideges izgé-
konysága, apró czivodásokra hajló vérmérséklete, néhánynak léha 
illetlenkedése, munka- és iskolakerülő hajlama s a gyermeki köny-
nyüvérüség és pajkosság fel se sorolható jelenségei, kisebb rend-
tartási vétségek egy s más, néha szigorúbb fegyelmezési eljárást 
némelykor ugyan szükségessé tettek, de a nagy többség kifogás-
talan magaviselete, a helyzethez illeszkedő tisztességtudása, helyes 
erkölcsi érzékkel párosult ildomossága örömmel töltött el s meg-



elégedésünkre szolgált. Mindazáltal 13 tanulót, tehát majdnem 
minden évben egyet kellett rossz példaadás, hanyagság, rendet-
lenkedés vagy a törvények többszöri megsértése miatt csendesen 
eltávolitanunk, mit részben a hibás családi nevelésnek rovására 
kell Írnunk. Kizárással mindössze 4-et sujtottunk; egyet a városon 
folytatott lopás miatt, három nagyobb fiút, kik közül kettőt nem 
a mi iskolánk nevelt, lopás, hazudozás és hamisítás elkövetése 
tett méltóvá ily súlyosabb természetű büntetésre Az 1901/902-ik 
évben, a mikor aránylag sok uj tanuló került a felsőbb osztályokba, 
volt a legtöbb fegyelmi eset. Erre az évre esik a fentebbiek közül 
két kizárás és hat eltanácsolás, a mikor egy 4-ik és egy 7-ik 
osztályos tanuló idegen pénz után nyújtotta ki kezét, hat pedig 
oly vásottságnak adta jelét, hogy mielőtt környezetüket megront-
hatták volna, évközben tanácslólag elutasítottuk őket; ez utóbbiak 
közül 3 újonnan jött 7-ik osztályos künnlakó tanulót hanyagság 
és dorbézolás, két 3-ik osztályost a korai nemi életből eredt bűnös 
könnyelműség és egy 6-ik oszt. uj tanulót furfangosan folytatott 
adósságcsinálás miatt távolítottunk el. Ekkor történt az is, hogy 
magukról megfeledkezett felsőbb osztályú tanulók kísérletet tettek 
az írásbeli érettségi tételek megszerzésére, a mi nekik nem sikerült. 
Csúnya, bűnös dolog, ha elég jól készült s különben jóra való 
fiatal emberek tisztességtelen utakon törekednek meg nem engedett 
eszközök birtokába jutni, — pusztán kényelem szeretetből, hogy 
magukon segítsenek. Ilyes kórjelenségek mellett is megnyugvással 
jelezhetem, hogy tanulóifjuságunk nagy többsége kötelességeit a 
várakozásnak megfelelően teljesítette s magaviseletével aggodalomra 
okot nem adott. Mert a VII-ik osztálynak a mult év végén tanú-
sított ellenszegülő és fegyelmezetlen magatartása külső, jogosulatlan 
befolyásoknak volt az eredménye, hiszen a főhatóság ítélete sze-
rint is: »a tanárkar s az elöljáróság a kötelesség lelkiismeretes 
teljesítésének önérzetével hagyhatja figyelmen kívül az alaptalan 
híreszteléseket és bizonyítatlan vádakat, melyeket a politikai izgal-
mak napjaiban elegyes indokok szerint érdekelt felek a szülők 
körében, az ottani társadalomban és sajtóban tévesen és meg-
tévesztőleg is terjesztettek«. 

Hogy ez a felfujt eset nem iskolánk jó hírnevének ártott, 
hanem inkább az áldozatul esett fiuknak, illetőleg szülőiknek, 



annak legfényesebb bizonyítéka tanítványaink létszámának a f. év 
elején — a szűk helyiségek által megengedett mértékig — történt 
növekedése; ellenben a kiábrándult fiuk közül a hány annyifelé 
keresett az utolsó tanévre menedéket, minthogy ők könnyelmű 
kilépésökkel Alma materükhöz hűtelenek lettek. 

A tanulók egészségi állapota általában kedvezőnek mondható. 
Apróbb s hamar lefolyt hülési bajok, melyek sűrűn ismétlődnek s 
igy a betegségi esetek számát elég nagyon növelik, gyakoriak 
valtak, de komolyabb bajok s kivált járványoktól eléggé megvol-
tunk kímélve. 14 év alatt 9 tanítványunk halt el, egy kivételével 
valamennyi a szülei háznál és nem fertőző betegségben. 1902-ben 
egy II. oszt. tanítványunk fürdés közben a Küküllőbe fult, más 
baleset senkit se ért. A trachoma, a mult század 80-as éveinek 
cz a gyakori betegsége, tanítványainkat mostanában nem támadta 
meg; különben a szemvizsgálatokat minden évben pontosan telje-
siti orvosunk az intézetben s igy ez a hosszasan lappangó baj el 
nem terjedhet. Három izben zavarta meg iskolai munkánkat a 
városunkban fellépett skárlát és kanyaró. 1894. tavaszán, április 
elején, városunkban a skárlát járványos alakot öltvén, jóllehet 
egyetlen tanítványunk se betegedett meg vörhenyben, a hatóság 
mégis kénytelen volt a törvény értelmében az összes elemi isko-
lákat április 30-ikán egyelőre junius 5-ikéig szétoszlatni; de mint-
hogy a járvány addig se szűnt meg, sőt naponként ujabb esetek 
merültek fel a városban, elemi osztályainkkal a rendes évvégi 
vizsgálatokat nem tarthattuk meg, hanem a májusig tanúsított 
szorgalom és tanulásbeli előhaladás eredménye szerint junius vé-
gén a növendékek klasszifikálását megejtettük s igy a következő 
év kezdetén minden akadály nélkül vétettek fel a megfelelő osz-
tályokba. Az 1895'6-ik évben a kanyaró-járvány miatt elemi isko-
lánkban a tanítás februárius 18-tól április 9-ikéig szünetelt. A 3-ik 
kényszerszünet az 1902/3-ik évben következett be. Ekkor, május 
22-ikén a 3 alsó gimn. osztályt ugyancsak kanyaró-járvány miatt, 
mely 5 tanítványunkat is meglepte, a hatóság betiltotta, illetőleg 
a városi fiuknak az iskolába járást megtiltotta. Előre értesitve lé-
vén arról, hogy a járvány terjedésének meggátlása czéljából az 
illetékes hatóság a végső menedékhez, az iskolák szétoszlatásához 
fog folyamodni: május 21-ikén a 3 alsó gimn. osztálylyal (akkor 



már elemi iskolánk nem volt) klasszifikáló kikérdezést, illetőleg vizs-
gálatot tartottunk, minek alapján év végén a bizonyítványokat 
kiállíthattuk. A ragályos betegeket a helybeli megyei kórházban 
szoktuk ápolni, melynek igazgatója végzi iskolánkban az orvosi 
teendőket. 

Feltűnő, hogy a tornatanulás alól, a hol a test erősítése 
mellett testtartásban s mozdulatban jelentkező ügyességet is ta-
nulhatni : évről-évre elég tekintélyes számú tanulót kell felmente-
nünk orvosi vizsgálattal megállapított kisebb-nagyobb toku testi 
fogyatkozás miatt. A közelebbi 3 évben a tanulók 8—10%-ka volt 
felmentve a torna alól részben vagy egészen. A felmentett tanu-
lók 30°/0-kánál szivbántalom, 23%-kánál a lágyéksérv (hemia) 
volt a felmentés okául megállapítva. Többen szenvednek mell-
vagy általános testi gyengeségben. Tehát a felmentés okául olyan 
baj is szolgál, péld. a lágyéksérv, mit a maga idejében orvosi 
tanácson alapuló kezeléssel vagy műtéttel könnyen lehetne mér-
sékelni vagy egészen is megszüntetni, különben egy egész életnek 
lehet kínos terhe. Egyébiránt egyik tornatanárunk a felsőbb osz-
tályú tanulókon évről-évre gondos erőmérséket eszközöl, melynek 
eredménye Értesítőinkből láthatólag örvendetes fejlődésről tanús-
kodik. 

Minthogy a jó tanáron kivül a jó tankönyv a sikeres taní-
tásnak egyik fontos tényezője, talán nem lesz érdektelen rövid 
pillantást vetni iskolánknak az utóbbi 30 év alatt használt köny-
veire. A könyveket tárgyak szerint csoportosítom. 

A vallástannál: az I. és II. osztályban Nagy Péter konfir-
mácziói nagykátéja használatban volt (1875/6—1884,/5-ig)  tehát 10 
évig; Bocsor Lajos bibliai ismertetése (1885/6—1895/6-ig)  11 évig; 
dr, Bartók György bibliai ismertetése 1896/7-től mai napig. A III-ik 
osztályban Nagy P. konfirm. nagy kátéja (1875/6—1892/3-ig)  18 
évig; Kis Józef keresztyén hit- és erkölcstana (1893/4—1903/4-ig) 
11 évig; Nagy P. konfirm. nagykátéja 1904/5-től fogva van bevéve. 
A IV. osztályban Márk Pál egyetemes egyháztörténete (1875/6— 
1876/7-ig) 2 évig ; Pálfi József keresztyén egyháztörténete (1877/8— 
1884/5-ig) 8 évig; Nagy P. konfirm. nagykátéja (1885,6—1894/5 ig) 
10 évig; Kis József keresztyén hit- és erkölcstana (1895/6—1903/4-ig) 
9 évig, ettől fogva ismét a,  Nagy Péter nagykátéja a tankönyv. 



Az V-ikben : Szász Domokos Vallásos eszmék története (1875/6— 
1884/5-ig) 10 évig; Márk P. egyháztörténete (1885/6—1901/2-ig)  17 
évig; Kovácsi Sándor keresztyén egyháztörténete (1902-3—1904/5-ig) 
3 évig; ezt felváltotta a maiglan is használt S. Szabó József ke-
resztyén egyháztörténete. A VI-ikban: Szász D. vallásos eszmék 
története 1875-től 10 évig, azután Kis Kálmán bibliai könyvek 
története és szimbolikája 15 évig használtatott, melyet 5 évre 
Solyom Lajos szimbolikája váltott fel, hogy az 1905/6-ik évtől 
kezdve az S. Szabó József keresztyén egyháztörténetének adjon 
helyet. A VII-ikben*) a konventi tanterv életbe léptetéséig a tan-
tárgyak sorában a hittan nem szerepelt, 1885-től 10 esztendeig 
Szász D. »vallásos eszmék történetét« használták, azután két évig 
Laky Dániel vallástörténetét, erre 3 évig ismét a Szász D. könyvét 
tanították, melyet Laky D. »A különböző vallások összehasonlító 
története« cz. munkája követett, hogy két év múlva, 1904/5-ben, 
Péter Károly keresztyén vallástanának nyisson utat. A VlII-ikban 
csupán két könyvet használtak: 1877-től 8 évig Márk Pál említett 
egyháztörténetét tanították, azután mai napig Farkas József, »A 
magyarországi protestáns egyháztörténete« czimü müvecskéjét 
használják, tehát 21 év óta. 

Bizonyos kapkodás, ingadozás látszik a vallástani tankönyvek 
dolgában. Nagy Péter kátéját eleinte a két alsó osztályban hasz-
nálják, azután fölteszik a III. és lV.-ikbe. Szász Domokos könyvét 
az V. és VI-ikban megosztva tanítják, később az egészet egy osz-
tályban, a VIH.-ikban, adják elő. Legérdekesebb a Márk P. egyház-
történetének a vándorlása, eleinte tanítják a IV-ik osztályban, az-
után felteszik a VlII-ikba, onnan ismét degradálják az V-ikbe. 
Legállandóbb a kitartás Farkas József egyháztörténete mellett, ezt 
több mint két évtized óta nem háborgatják. 

A magyar nyelvnél: az I. és II. osztályban a Gáspár és 
Kovácsy olvasókönyvét 10 évig, közben az Imre S. és Ihász G, 
nyelvtanával, használták azután 18 évig a Szinnyei József nyelv-
tana és olvasókönyve volt bevéve, pár év óta a Négyesy Lászlóé 
használtatik. A III-ikban a Szvorényi, Imre S., Ihász G. és Baráth 

•) Az erd. ev. ref. kollégiumok VII. és VIII. osztályainak 1861-től 1884-ig, 

vagyis a konventi tanterv életbe léptéig az I. és II. bölcseimi osztály felelt meg. 



Ferencz könyveit 18 évre a Szinnyei Józsefé váltotta fel, melyet 
jelenleg a Négyesy-ével pótolunk. A IV-ikben 8 évig Szvorényi 
Ékesszólástanát tanították, melyet 9 évre a Dengi stilisztikája vál-
tott fel, azután 12 évig a Korda stilisztikája következett, melynek 
nyomába a Négyesy-féle lépett. Az V-ikben Névy Írásművek el-
mélete, Baráth verstana mésfél évtizeden keresztül voltak haszná-
latban, azután 12 évig Riedl Frigyes rhetorjkája szolgált tankönyvül. 
A VI-ikban a Torkos, Névy és Riedl megfelelő tankönyvein kivül 
a Kapossy költészettanát használták valami 8 esztendeig. A VII-ikben 
25 évig Imre Sándor irodalomtörténetét tanították s e mellett időn-
ként a Beöthy Zs.  munkája is szerepelt. Most a Váczy Jánosét 
használják. A VlII-ikban két évtizeden át a Beöthy Zs. könyve 
szolgált vezérfonalul, melyet ezelőtt pár évvel a Váczy irodalom-
történetével cseréltek fel ebben az osztályban is. 

A latin nyelvnél: az I. és II. osztályban 1875-től 1878-ig 
Szénásy nyelvtana és olvasókönyve, azután a Bartal-Malmosi-féle 
7 évig, utána a Szamosié 5 évig, erre a Holzweiszig-Székely-féle 
12 évig, majd pár évre a Pirchala-féle, és 1904 óta a Csengeri-fé le 
nyert alkalmazást. A III. és IV-ikben a Kérészy és Szinyei mon-
dattanát 1879-ben a Bartal-Malmosi-féle váltotta fel, mely utóbbi 
6 évig volt használatban, erre következett a ma is használatban 
lévő Szamosi-féle mondattan. Olvasókönyvekül szolgáltak Vas J. 
Cornelius Neposa, majd a Sinka Sándoré, továbbá Kovács Ferdi-
nánd Phaedrusa 1893-ig, azután a Tüdősé, utóbbi években, a 
Holzweiszig-Székely pár évre bevett könyvétől eltekintve, a Pirchaláé 
használatos. Caesar »De bello gallicó«-ját 1900-ig, tehát 25 éven 
át a Gyurits-féle kiadásban olvasták. Az V. és VI-ikban Szegedi 
Sándor »Szemelvények* cz. könyvét használták 10 évig (1885-ig), 
azután a Veress Aeneisét a VI-ikban 1905-ig vagyis 20 évig. A 
Holub-féle Sallustius az V-ikben 12 évig szolgált tankönyvül, vala-
mint a Szegedi Ovidiusa is, mely utóbbit a Veress-féle s később 
a maiglan is használt Csengeri-féle váltott fel. Még a Gyurits és 
Köpesdi-féle Cicero és ujabban a Kalmár-féle Lavius voltak és 
vannak hosszabb idei használatban. A VII-ikben Sallustius »De 
coniur. Catilinae*-ját 8 évig a Holub-féle kiadásban olvasták; 
Szegedi Liviusát 15 évig használták, a Bartal-Malmosi Horatiusa 
1885 óta van használatban, ujabban a Csengeri-féle átdolgozásban, 



A VlII-ikban 20 évig az Elischer-féle Horatius járta, melyet ezelőtt 
néhány évvel a Csengeri-féle kiadással cseréltek fel; 10 év óta 
használják még a Gyomlay-féle Tacitust, ezt a Budavári-, Petrovits-, 
Ring- és a Ponori Thewrewk-féle kiadások előzték meg. 

A görög nyelvnél: az V. és VI. osztályban Lichner nyelv-

tanát 1875-től 1882-ig, ettől kezdve a Szamosi nyelvtanát hasz-
nálják jelenleg is, tehát 25 év óta. Az olvasókönyvek közül a 
Tatai Andrásé 3 évig, azután a Schenkl-Horváth-féle 4 évig járta, 
mely utóbbit az V-ik osztályban 18 évre a Szamosié váltotta fel; 
ezt 1900-ban a máig is használatban lévő Maywaldéval cserélték 
fel. A VI-ikban 25 évig (190ü-ig) a Schenkl-Horváth-féle Chresto-
mathia alkalmaztatott, mely a közelebbi években a Maywald-féle 
olvasókönyvnek engedett helyet. A VII-ikben Westermann Demost-
henesét a Dávid-féle Herodotos váltotta fel, mely 22 év óta van 
használatban ; az Ábel 12 évig használt Iliasát és Odisseaját ujab-
ban a Csengeriével cserélték ki. A VlII-ikban Horváth Platonja 10 
évig és P. Thewrewk lliása hasonlóképp 10 évig járta. Kassay 
Xenophonja 15 évig szolgált tankönyvül. Ujabban itt is a Csengeri 
könyvei vétettek használatba. 

A német nyelvnél: a III. és IV. osztályban a Graf Jakab 
nyelvtanát használták 1884-ig, vagyis 9 évig, ezután a Ballagi 
Károlyét 7 évig, azután ismét a Gráfét 8 évig, ezután az Endrei-
féle következett 4 évig, melyet pár év multán a Kemény Ferenczé-
vel s végül a Hirn és Paulay nyelvtanával cserélték fel. Az V-ikben 
Felsmann József olvasókönyvét 25 évig használták, erre követke-
zett pár évre az Endreié, melyet a Hirn-Paulay-féle váltott fel. 
A VI-ikban a Mozart olvasókönyvének 1877-ben a Felsmanné lett 
a helyettesitője, ezt 20 évig megtartották. Heinrich G. balladái és 
románczai 12 évig használtattak, mig az 1901-ben bevett Endreiét 
4 év múlva a Hirn és Paulay könyveivel cserélték ki. A VII. és 
VlII-ikban, a Jeles írók Isk. Tárának megfelelő darabjain kivül, 
gyors egymásutánban használtattak Mozart, Gebaur Izor, Reidl-
Szende, Weber R. és Thewrewk Árpád könyvei, hogy 9 évre a 
Szemák-féle olvasókönyvnek adjanak helyet, melyet az Endrei-, és 
legközelebbről a Hirn és Paulai-féle könyvek foglaltak el. 

A történelemnél: a 111-ik osztályban Ladányi magyar törté-
nelmét 4 évig, dr. Török Istvánét 7 évig használták, 1895 óta 



Varga Ottó könyve van bevéve. A IV-ik osztályban 1884 előtt 
Neumann Soma egyetemes történetét 8 évig, utána a Ladányiét 11 
évig tanították, most Varga magyar történetét tanitják. Az V-ikben, 
épp ugy mint a IV-ikben, Neumann és Ladányi könyvei használ-
tattak, míg 1895-ben itt is a Varga O. könyve vétetett használatba. 
A VI-ikban a Ladányi könyvét 1884-től 1895-ig használták, mely-
nek helyére szintén a Vargáé lépett. A VII-ikben Szilágyi S. egye-
temes története 9 évig, a Mangoldé 4 évig, Ladányi legujabbkora 
7 évig használtatott, e két utóbbi Varga Ottó politikai földrajzá-
val együtt, hogy aztán 1895-ben ezeket a Varga újkora és poli-
tikai földrajza váltsa fel. 

A Vlll-ikban 1875-tól 1895-ig Ribáry honi történelme volt a 
tankönyv, melyet felváltott a Varga O. oknyomozó története. 

A földrajznál: az I. és II. osztályban 1875-től 1884-ig a 
Brassai-Kovácsy földiratát használták, azután 16 évig a Laky 
Dánielét mind a három alsó osztályban, melyet 1900-ban a most 
is használt Jablonszky-Schwicker-félével cseréltek ki. 1875-től 
1884-ig a VI. osztályban Lutter János természettani és Berecz 
Antal mennyiségtani földrajza volt a vezérkönyv. 

A mennyiségtannál: az alsóbb osztályokban a Mocznik-féle 
számtant használták 1884-ig, a mikor 7 évre a Császáréval cse-
rélték fel, azután ismét viszatértek Mocznik dr. Schmidt Ágost 
által átdolgozott könyvéhez; mostanában a Beke könyvét követik. 
A Krisz- és Lutter-féle mértanok is voltak egyideig használatban. 
A felsőbb osztályokban is Mocznik könyvei domináltak a Klamarik 
és Wagner-féle átdolgozásban a legújabb időkig, a mikor dr. Sár-
kány Lajos algebrája és mértana vétetett használatba. 

A természettanból: a IV-ik osztályban 1875-től 1884-ig, a 
mikor itt megszűnt a természettan tanítása, Greguss Gyula ter-
mészettanát használtak. A VII-ikben 1884-től 1902-ig az Abt-féle 
fizikát tanították a Thüringer Ambro-féle helyett, azután a Makay 
Istvánét, mely jelenleg is használatban van. A Vlll-ikban 1875-től 
1880-ig (ekkor a VII-ikben nem volt fizikai) Fehér Ipoly könyvét, 
azután két évig a Kont Gyuláét, ezután egészen 1903-ig, vagyis 
20 évig, itt is az Abt-féle fizikát használták, a mikor aztán a 
Makay ét hozták be. 

A természetrajznál: iskolánkban 1875-től 1884-ig a termé-
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szetrajzot az I.—III. és a VII. s VIII. osztályban tanították. A három 
alsó osztályban Pokorny-Dekány képes természetrajzát (állattan és 
növénytan) és Szabó József kis ásványtanát tanították. A Pokorny-
Dekány-féle könyveket 1879-ben a Paszlavszky- és a Kriesch-
Simonkai-féle tankönyvek váltották fel. A VII-ikben Kriesch-Koch 
ásványtana és Roscoe-Lengyel vegytana a Stöckhardt-Berde-féle 
Vegytan iskolája helyett, a Vlll-ikban Thome-Paszlavszky állattana 
és Thome-Borbás meg Kriesch-Simonkai növénytana használtattak 
1875-től 1884-ig, tehát 10 évig. 1884-től kezdve a IV-ik osztályban 
Roth Samu ásványtana 7 évig, a Buza Jánosé 10 évig szolgált 
tankönyvül. Az V. és VI. osztalyban Roth növénytani és állattani 
könyveit szintén 10 évig használták. Jó ideig a Kriesch-Simonkai 
növénytanát is. Ujabban Paszlavszky (talán kissé terjedelmes, de 
igen szépen illusztrált és jól megirt) tankönyvei használtatnak ki-
egészítve Szterényi ásványtanával. 

A mértani rajzhoz: elébb a Szuppán-, azután a Landau-
Wohlrab-féle rajzoló geometria szolgált vezérkönyvül. 

A bölcselethez : a VII. és VIII-ik osztályban Varga János, 
Klamarik, Öreg János (logikája 15 évig) és Parády Kálmán (lélek-
tana 8 évig) tankönyvei használtattak. A revideált tanterv életbe 
lépte után Szitnyai Elek lélektan-logikáját vették be. 

A hazai viszonyokkal és nemzeti szellemünkkel semmi kap-
csolatban nem álló, idegenből — leginkább németből — fordított 
tankönyveket az utóbbi 30 év alatt jeles magyar iskolakönyvekkel 
cserélhettük fel, a mi tankönyvirodalmunk örvendetes fellendülésé-
nek kétségtelen bizonyítéka. 

A gondnokok sorában 1893-tól fogva nagymérvű személyi 
változás történt. Egyedül mélt. Gyárfás Endre ur van hivatalban 
az akkori gondnokok közül. Ő, az akkori legfiatalabb gondnok, 
az óta rangban legidősebb főgondnokká lett. íme a változások : 
1895-ben, b. e. Nagy Lajos halálával megüresedett egyik gondnoki 
állásra Ugrón János akkori alispán vállasztatott meg, a kinek az 
előző századokban három hasonnevű őse foglalt helyet intézetünk 
gondnokainak diszes sorában ; 1904-ben az egyházkerület egy-
hangúlag megnyilatkozott bizalma a Sebesi Ákos főkondnokunk 
visszalépésével megüresedett főgondnoki székbe ültette. 

1903-ban dr. Mezei Ödön főgondnokunk, kinek az utóbbi 



évtized alatt iskolánk anyagi és szellemi ügyeinek javulása körül 
elévülhetetlen érdemei vannak s kit gondnoktársai és a a tanárok 
osztatlan bizalma, szeretete és tisztelete környezett, változott vi-
szonyaira és gyengélkedő egészségi állapotára való hivatkozással 
1890-től kezdve 4 éven át gondnoki, 1894 óta pedig főgondnoki 
minőségben teljes odaadással viselt tisztéről — mély sajnálatunkra 
— lemondott. Hiába valónak bizonyulván minden kísérlet, melyet 
maradásra bírása czéljából elöljáróságunk tett: elhatározása előtt 
meg kellett hajolnunk. A volt főgondnok úrban azonban nem csak 
egyik készséges támaszát vesztette el iskolánk, hanem a tanuló-
ifjúság testi épsége, egészsége felett éberen őrködő intézeti orvost 
is, a ki 1876-tól 1904-ig, tehát 28 éven át, nyugalma feláldozásá-
val is kész volt bármely perczben orvosi segélyben részesíteni az 
intézet beteg tanulóit s az egészségeseket hasznos apai tanácsok-
kal ellátni. A súlyos családi csapással látogatott tevékeny férfiútól 
még sokat remélhet egyházunk és társadalmunk; az ő érdemeit 
nem csak jegyzőkönyveink és a távozásakor tett 200 koronás 
alapítványa, de a jók emlékezete is sokáig megfogja őrizni. Az 
intézeti orvosi tisztet az elöljáróság dr. Imreh Domokos, megyei 
kórházi igazgató-főorvosra és középiskolai egészségtan-tanárra bizta 
meghívás folytán, a ki az 1903/4-ik iskolai évben az egészségtan 
tanítását a Vll-ik osztályban heti 1 órán megindította s pár évtől 
fogva heti 2 órán folytatja. Mint a helybeli 3 középiskola orvosa 
és egészségtan-tanára e téren nagy gyakorlattal rendelkezik s igy 
méltán összpontosult benne az elöljáróság bizalma. 

Az igy megüresedett egyik főgondnoki széket az 1903. évi 
egyházkerületi közgyűlés Léczfalvi Gyárfás Endre úrral töltötte be, 
a ki 1892-től fogva gondnoki minőségben sok hasznos szolgálatot 
tett már iskolánknak. Az uj főgondnok ur (a ki nagyérdemű b. e. 
Gyárfás Domokos volt főgondnokunk fia) székfoglalása alkalmával 
kijelentette, hogy a születésénél és neveltetésénél fogva benne élő 
erős hazafias és protestáns érzületből kifolyólag, és atyja nyom-
dokait követve, intézetünk javára, felvirágoztatására minden tőle 
kitelhetőt el fog követni. 

A Gyárfás főgondnok ur üresen maradt székébe, ugyancsak 
az 1903. évi egyházkerületi közgyűlés, egyértelmű választással Dr. 
Bodolla Gábor kir törvényszéki elnök urat hivta ineg, a kinek két 



őse ült az erdélyi ref. püspöki székben s a ki már családi tradi-
tiójánál fogva is mintegy praedestinálva volt erre az állásra, melyet 
mint helybeli ügyvezető gondnok a legnagyobb buzgósággal 
tölt be. 

Sebesi Ákos sokérdemü főgondnokunk, ki az egyházmegyé-
nél is hosszú idő óta ilyen diszes állást foglal el, kollégiumunknál 
teljes 30 évig egész odaadással, sokoldalú tudással, bő tapaszta-
latokkal és finom tapintattal viselt főgondnoki állásáról, mivel la-
kását Segesvárra tette át, elöljáróságunk nagy sajnálatára 1904-ben 
lemondott. Nevét iskolánk története meg fogja őrizni a feledéstől. 
Az ő helyére előlépett Ugrón János gondnok ur székébe 4-ik ku-
rátornak Csanády Zalán kír. járásbiró urat nyertük meg, kit egy-
házias érzülete, a tanügyiránt mutatkozó meleg érdeklődése és 
társadalmi tevékenysége kiválóan ajánlottak erre a megtisztelő 
állásra. 

És itt meg kell emlékeznem Léczfalvi Gyárfás Domokos 
tiszteletbeli főgondnokunknak, — a kinek érdemeiről és főgond-
noki működéséről, visszavonulása alkalmával, Értesítőnkben rész-
letesen megemlékeztünk volt — 1894. junius 6-ikán bekövetkezett 
haláláról. Ekkor kísértük végső nyugvó helyére az egyházi és 
iskolai főgondnokok Nestorát, azt az igazi nemes gondolkozású 
férfiút, a ki élete javát a közügynek szentelte. A mult század elején 
született és a végén hunyta szemeit örök álomra. A mi 82 évre terjedt 
életének határain belül esik, azt a hosszú időt, késő öregségéig a köz-
ügyek s kivált az egyház és iskola szolgálatában töltötte el. Abban az 
időben nőtt ifjúvá, a mikor a »nobile officium« még teljes erővel 
kötelezett s különösen a főúri családok sarjainak életútját egye-
nesen megszabta — a közügyek terén. És oly időben élte férfi 
korát, midőn hazánknak és egyházunknak nagy szüksége volt 
minden fiának eszére és tetterejére. Különösen a egyházi körökben 
örvendett nagy népszerűségnek és tiszteletnek, nem csupán azért, 
mert férfi kora tévékenysége ebben a munkakörben játszódott le, 
hanem szive nemességénél és páratlan kötelességérzeténél fogva is. 

A tanárok közt egyetlen halottunk volt: Szakács Mózes, aki 
megérdemli, hogy emlékének e helyen néhány sort szenteljünk. 
1894. október 13-án hunyta le szemeit örök álomra az a férfiú, 
aki negyven éven át az iskolában, az egyházban és a társada-



lomban rendkívüli buzgalommal, nemes hévvel szolgálta nemzeti 
közművelődésünk és vallásunk szent ügyét. Ismert tevékenysége, 
egyházias érzelme, vidám kedélye, mozgékony természete és eleven 
szelleme általános becsülést, tiszteletet és szeretetet juttatott életé-
ben osztályrészéül. 

Azt a szerény, de magasztos munkakört, melybe a gondvi-
selés állította, tehetségei szerint betölteni, elmulaszthatatlan szent 
kötelességének tartotta; mert ő a munka, a tettek embere volt s 
azt az elvet hirdette és követte, hogy minden ember annyit ér, 
amennyit dolgozik. Benne a multak hagyományai iránti kegyelet, 
s a haza, az egyház és család iránti szeretet, a gondolkodásában, 
szokásaiban és modorában nyilvánult egyéni sajátosság mellett is 
szép összhangzás nyilatkozott meg. 

Bámulatos kitartással, szívóssággal tudott küzdeni az általa 
egyszer jónak és igaznak ismert ügyért; a munkában fáradhatat-
lan, embertársai, egyháza, iskolája közjavának előmozdításáért 
idejét és erejét feláldozni, mindenkor kész volt. A hol tanácsolni, 
tenni, fáradozni, lelkesedni kellett, onnan soha sem hiányzott. Mint 
pályatárs szives, nyájas, előzékeny volt, s kollegiumunk érde-
keiért utolsó pillanatáig lelkesen fáradozott, magán ügyeivel nem 
sokat törődve. 

Egyszerű kálvinista tanár volt, akinek nem fényben, nem 
ünnepelletések között, hanem csendes munkában folyt le élete ; 
de áldását megérezte az az intézet, melynek nemcsak egyik tanára, 
hanem éveken át tanvezetője és igazgatója is volt. Mint tanár, 
mindenre kiterjedő gondját a növendékek, kiket egytől-egyig név-
szerint ismert, testi és lelki fejlődésének lelkiismeretes megfigyelé-
sére fordította; érzelem- és gondolatvilágánál fogva a tanítványok 
nevelő fejlesztésére volt hivatva. A tanítás nevelő hatását iparko-
dott kizsákmányolni, mert első sorban nem szaktudós,1 hanem 
józaneszü, egyszerű gyakorlati paedagogus volt s negyven évi tanári 
pályáján annak is maradt mindvégig. Egy-egy odavetett megjegy-
zéssel s ha kellett egész előadással figyelmeztette a megtévedt 
ifjút azon célra, melyet eléje szab a szülők reménye, saját emberi 
méltósága s a haza és egyház iránti szeretet kötelező hatalma. 
Atyai jó indulattal csüngött az ifjúság apraján-nagyján s a tévedőt 
és botlót felemelte. Nem kényelmes óraadó, de lelkiismeretes, sze-



retettel teljes modorú fáradhatatlan tanár, igazi nevelő volt, mert 
pillanatig se feledte, hogy nem a növendékek vannak érette, hanem 
megfordítva, s hogy leginkább nemes példaadással lehet az ifjú-
ságra hatni, a mi sok önmegtagadással, fáradsággal jár a tanár 
részéről s éppen azért nem mindenkinek erénye. 

A jellemképzésre fektetett legnagyobb súlyt, minek feladatául 
tűzte, hogy erős akaratot teremtsen, ez pedig a gondolatvilág 
szüleménye. A gondolkozás módja a jellemre bizonyos befolyást 
gyakorol. Az ember ugy akar, amint gondolkozik. Minden neve-
zeteset csak akaratának energiája által hozott létre. Olyan erős 
akaratú férfiakat kivánt nevelni, milyen ő is volt, mert tudta, hogy 
erős akaratú emberek középszerű tehetséggel és szerényebb isme-
retekkel is nagyobb dolgokat művelhetnek, mint lángelméjüek 
akaraterő nélkül. Az ó-remek irodalmi olvasmányokat, a bennök 
kifejtett erkölcsi eszméket igen ügyesen felhasználta arra, hogy 
tanítványaiban az akaraterőt izmosítsa, fejlessze. 

Iskolánkban a vasárnapi gyermek-istentiszteletnek ő volt a 
meghonosítója, sokáig vezetője. Nagy szorgalommal rendezte kol-
légiumunk irattárát. Pontosságban fiatalabb kollegáitól sem engedte 
magát megelőztetni; tanítványaival egyszerre lépett be a tante-
remte s nem volt rá eset, hogy előljárósági és tanári gyűlésről, 
vagy lecke-óráról igen fontos ok nélkül csak egyszer is elmaradt 
volna. Tanári állásával járó kötelességei elhanyagolása nélkül vé-
gezte egyházi és társadalmi folytonos tevékenységét s igy hát nála 
valóban érdem számban megy. 

Irt hírlapi czikkeket is, leginkább a nevelésügyről. Kisebb 
dolgozatai a Prot. Közlönyben, a Prot, Egyházi és Iskolai Lap-
ban s kollégiumunk Értesítőjében jelentek meg. Önállóan két műve 
látott napvilágot: egyik a berlini magyar egylet történetét tár-
gyalja, másik egy buzdító beszéd a sepsiszentgyörgyi ref. leány-
iskola érdekében. 

Mint egyházi és társadalmi ember is maradandó emléket 
biztosított magának. A helybeli ref. leányiskolában majdnem élete 
végéig ingyen tanított hetenként több órán. Egyházkerületünk, 
egyházmegyénk és egyházközségünk ügyeinek intézésében állan-
dóan részt vett. Az udvarhelymegyei egyházmegye fáradhatatlan 
buzgalmu tanügyi előadójához illően, az egyes iskolák évvégi 



vizsgálatain, ha csak lehetett, személyesen megjelent. Városunk-
ban megalapította a polgári olvasókört és huszonkét évig, haláláig, 
volt éltető lelke, elnöke. 

Bethfalván (Udvarhelymegyében) született 1828. november 
11-én, mint egyszerű székely szülők gyermeke. 1836-ban lépett a 
székelyudvarhelyi Alma mater kebelébe s a középiskolai tanfolyam 
bevégzése után, 1844-ben, felvétetett a felsőbb tudományok hall-
gatói közé. 1848. előtt négy év alatt a bölcseleti és jogi tanfo-
lyamot végezte. A szabadságharezban mint honvéd-tűzmester vett 
részt. 1850-től 1852-ig befejezte theologiai tanulmányait s 1854-ben 
letette a papi szigorlatot. 

Mint már papjelölt volt egy évig az akkor Kolozsváron szé-
kelt nagyenyedi theologiai akadémián, az 1855/6-ik iskolai évben. 
Egy fél esztendőt a pesti theologiai akadémián töltött, 1859/60-ban. 
Éveken át szolgált Udvarhelyt, Kolozsvárt és Sepsiszentgyörgyön 
köztanítói minőségben, mialatt annyi pénzt megtakarított, hogy az 
1863/4-ik iskolai évre a berlini egyetemre mehetett, ahol theologiai, 
latin és görög irodalmi s történelmi előadásokat hallgatott. Berlin-
ben az ottani magyar egylet ügyeiben mint jegyző nagy tevékeny-
séget fejtett ki. 

Külföldről haza jőve, Török Pál püspök a budapesti ref. 
főgimnáziumnál segédtanárul alkalmazta, végre 1867-ben ugyanott 
rendes tanár lett. Oltani működése alatt a pestmegyei tanítóegye-
sület s egy országos középiskolai tanáregyesület megalakításán 
fáradozott kiváló vezéremberek oldalán. 1869-ben családot ala-
pított. 

Budapesten ugyan magát jól találta, de azért mégis haza 
vágyott a Székelyföldre. 1871-ben azon legfőbb vágya is teljesült, 
hogy udvarhelyi tanár lehetett. Az egyházi főtanács meghívása 
folytán, 1871. szeptember elején elfoglalta kollégiumunkban a latin 
és görög nyelvi s irodalmi tanszéket, melynek betöltésére huszon-
három éven át annyi buzgósággal és önmegtagadással szentelte 
életét. 1906. junius havában volt tanítványai közös adakozásból 
diszes síremléket állítottak porai fölé a helybeli ref. temetőben s 
nevének és emlékének megörökítéséül ugyancsak egykori növen-
dékei »Szakács Mózes alapítvány« czimen bizonyos összeget tettek 
le iskolánkhoz nevelésügyi célok előmozdítására. 



A 14 év előtti 7 rendes tanár közül maiglan is szolgálnak: 
Gönczi Lajos, Félegyházi Antal, Solymossy Endre, Olasz Gyula 
és Kovács Dániel. Szakács Mózes 1894-ben elhunyt, az ő örökébe, 
a latin-görög nyelvi egyik tanszékre, ugyanazon év őszén Szabó 
András lépett mint helyettes, egy év múlva mint rendes tanár. 
Bod Károly 1903-ban 30 évi szolgálat után nyugalomba vonulván, 
az ő helyét 1903. szept. 1-től kezdődőleg Dr. Fazakas József 
tölti be miniszteri kinevezés folytán. Bod Károly érdemes kartár-
sunk rászolgált arra az őszinte elismerésre, melyben főhatósága, 
elöljárói és kollegái távozásakor részesítették. 

Az állami segélynek 1894-ben történt megindítása és foko-
zatos emelkedése lehetővé tette új tanszékeknek a rendszeresítését 
és betöltését. 189b-ben felállíttatott a 8-ik r. tanári katedra, vagyis 
a 2-ik magyar-német nyelvi tanszék, melyet a Kiss-alapból járó 
német nyelvi segédtanári fizetés kiegészítése által létesítettünk; 
erre az állásra Fejes Áront választották meg rendes tanárnak, a 
ki egy évig mint helyettes szolgált ezen a tanszéken iskolánknál. 
Előtte, azaz 1893/4-ik évben, Kis Pál tanárjelölt töltötte be egy 
évig ezt az állást, mely a Szécsi Ferencz, most felvinczi lelkész, 
távozásával üresedett meg. Fejes Áron 12 évi buzgó és sikeres 
működés után 1906. novemberében a nagyenyedi Bethlen-kollé-
gium paedagogiai tanszékére választatott meg, melylyel az ottani 
ref. tanítóképző intézet igazgatása jár. Sok hasznos szolgálatával 
emlékezetessé tette nevét iskolánk történetében. A francia nyelv 
tanítása is az ő modern nyelvi tanszékéhez lévén kötve, ő e kö-
telességének is derekasan megfelelt, a francia nyelv tanulását sok 
törekvő ifjúval megkedveltette. — Két év múlva, azaz 1897-ben 
felállítottuk a 9-ik tanszéket, melyhez a történelem-latin szakcso-
portot kapcsoltuk s erre a katedrára Szabó Árpád választatott 
meg, két évi helyettes tanári működés után. Ismét két esztendő 
telt el, mig rendszeresíthettük a 10-ik rendes tanári széket, melyet 
1899. szept. elsején az elöljáróság és a kerületi közgyűlés bizal-
mából Ravasz Árpád foglalt el, mint a ki ezen a magyar-latin 
nyelvi tanszéken 3 esztendőn keresztül helyettesi minőségben szol-
gált. ő azonban az 1902/3-ik tanév lejártával 7 évi buzgó mun-
kálkodás után körünkből eltávozott egy másik református gimná-
ziumhoz. Budapest fő- és székváros vonzotta magához, hol a 



vidéket jellemző szükebbkörü gondolkodás, a mindennapi élet egy-
hangúsága, a tudományos körök és eszközök elégtelensége nem 
állják útját a magasabbfoku, többirányú önképzésnek. Helyére 
Nagy Elemér helyettes tanárt léptette elő a kerületi közgyűlés, 
mint a ki két évi itteni működésével rá szolgált az előléptetésre s 
1904. szept. elsején uj hivatali állásába be is iktattatott. 

A 11-ik rendes tanszék a vallástanári. Ennek a betöltése, 
illetve a rendszeresítése sok idejig vajúdott. Ugyanis 1892-ben 
Zayzon Ferencz ref. lelkész és vallástanító elhunytával fia, Zayzon 
János, akadémita-papjelölt, jelenleg nagyenyedi vallástanár, hiva-
tott meg h. vallástanárnak ; az ő beléptével szabályoztuk a vallás-
tanár munkakörét, a mennyiben az ifjúsági istentiszteletek veze-
tése kizárólag reá bízatott, míg azelőtt a preceseken s az ifjúsági 
vasárnapi istentiszteleteken a VII. és VIII. osztály legáczióba járó 
növendékei teljesítették legnagyobb részben a szolgálatot, ő azon-
ban Erzsébetvárosra körlelkésszé neveztetvén ki, 1894. április elején 
itteni állásáról lemondott. Az utána következett végzett papjelöltek is a 
vallástanár munkakörét töltötték be. Ezen az álláson voltak : 
Polgári Károly 1 évig, a ki előzetesen már két évig volt gim-
náziumi póttanár; őt felváltotta Biró György 1 évre, a ki azelőtt 
szintén két évig volt gimnáziumi kisegítő tanerő; ennek helyére 
lépett 1 évre Baczó Lajos, utána másfél évig Kádár Dénes (nagy-
galambfalvi lelkész), a kinek külföldi egyetemre történt távozása 
után Molnár Imre papjelölt tanított vallást szintén másfél évig. Az 
1900/901—1902/3.  években Lovass Aladár papjelölt (most hajdú-
nánási vallástanár) töltötte be a vallástanári tisztet; utána egy 
évig Kónya Kálmán és végül az 1904/5-ik évben Csutak István 
papjelölt szolgált vallástanári minőségben, mig végre 1905. október 
3-ikán Biró Sándor rendes vallástanár, ki előzetesen két évet 
Kolozsvárt vallástanári állásban és két évet külföldi egyetemeken 
töltött, székét elfoglalhatta s azóta teljes buzgósággal be is tölti. 

A 12-ik rendes tanári szék a mértani és szabadkézi rajznak 
van fenntartva, ezt 1906 őszén sikerült egy évre Haáz Ferencz 
Rezső okleveles rajztanárral betölteni h. tanári javadalmazás mel-
lett ; ő 1906 novemberében a szabadkézi rajz tanítását is megin-
dította az önként vállalkozó tanulóknak két ingyenes kurzusban. 
A mértani rajz tanítását 1903-ig Olasz Gyula rendes tanár vé-



gezte, mint a ki a mennyiségtan és mértani rajzra választatott 
rendes tanárnak; azután egyideig Varga Dezső és később Döme 
Bálint (most sepsiszentgyörgyi tanár) h. tanárok látták el a mér-
tani rajz tanítását. 

A 13-ik tanerőt váltakozó helyettes tanárok pótolták és pó-
tolják. Ily minőségben szolgált iskolánknál Molnár Károly (jelenleg 
nagyenyedi tanár) mint tanárjelöt az 1897/8—1899/900.  években, 
tehát 3, Jánó Béla (most szászvárosi tanár) szintén 3 évig, továbbá 
Józsa Gyula, Gál Jenő, Demeter Béla (sepsiszentgyörgyi tanár lett) 
és mások, jelenleg dr. Viski Károly szakvizsgás tanárjelölt van e 
helyre alkalmazva. 

A gimn. alsóbb osztályokban az 1896-ik évig, leginkább a 
magyar és latin nyelv tanítására, tanárjelöltek hiányában 2—3 
papjelölt volt alkalmazva póttanárnak és az internátusban felügyelő-
nek. Igy Polgári Károly, Fekete Gerő és Bitó György 2—2 évig, 
Nagy Mózes, Hajdó János, Baczó Lajos és Hegyi Péter (jelenleg 
egyházmegyei főjegyző) 1—1 évig. Az 1896/7-ik tanéven kezdődő-
leg a papjelöltek helyét szaktanárjelöltek foglalták el és töltötték 
be a gimn. alsóbb osztályokban. 

Az elemi iskolában, annak megszűntéig (1899-ig) okleveles 
néptanítók működtek Kovács István és Fülöp Kálmán papjclöltek 
kivételével, a kik az 1899/7-ik évben az előkészítő (elemi) osztályok-
ban tanítottak. Az okleveles tanítók közül Nagy Dénes, Hegyi Pál 
és Sipos Mihály 1—1 ; Jodál Rezső, Sándor Lajos 3—3 ; Jancsó 
István 4 és Kolumbán István 2 évig szolgáltak mint elemi iskolai 
tanítók és bennlakásfelügyelők. Ezek közé tartozott Lázár József 
is, a ki mint a helybeli községi népiskola igazgatója ez előtt pár 
évvel hunyt el; ő 17 esztendőn át vezette iskolánkban az első 
elemi osztályt paedagogiai tapintattal, a gyermekek lélek- és kedély-
világának megfelelő eljárással, szelíd bánásmóddal s hivatása teljes 
átérzésével. Hosszú ideig tanított iskolánkban az alsóbb gimn. 
osztályoknak tornát s viselte a seniori hivatalt. 1896-ban a váro-
sunkban megnyílott községi iskolának ő lett az első tanítója s 
később haláláig igazgatója. 

A tornatanítást jó ideig Solymossy Endre r. tanár teljesítette 
Lázár József seniorral megosztva. 1894-ben Solymossy E. vissza-
lépvén e tárgy tanításától és 1896-ban Lázár József községi iskolai 



tanítóvá választatván meg : helyöket Szabó András és Szabó Árpád 
r. tanárok foglalták el. Sikeres működésök bizonyságául szolgál, 
hogy ugy a milleniumi, valamint az 1905. évi országos tornaver-
senyen való megjelenésével elismerést, kitüntetést szerzett magá-
nak és intézetünknek az abban részt vett ifjúság. 1900-ban be-
hozták a játék-délutánok tartását, mit a tornatanárok díjtalanul 
teljesítenek. 

A rendkívüli tantárgyakat igen sokan és szép sikerrel tanul-
ják. Ezek pedig azon munkakedvelő ifjak, a kik az önként kínál-
kozó alkalom szerencséjét megértve, a kötelező rendes tantárgyakon 
kívül egyéb foglalatossággal is iparkodnak önművelődésüket telje-
sebbé tenni a rendkívüli tantárgyak ingyenes kurzusában való 
részvétellel. Jól teszi az ifjúság, ha szabad óráit a kellemesen 
szórakoztató foglalatosságok örömeinek áldozza inkább, semhogy 
lélekzsibbasztó henyélésre vagy éppen idétlen léhaságokra fecsé-
relné el. 

A gyorsírás tanítását 1894-ben először Szabó András r. tanár 
indította meg iskolánkban s azóta évenként 30—40 önként vállal-
kozó fiút oktat e hasznos tárgyra. Növendékei a pápai ref. fő-
iskolai és a soproni lyceum gyorsiróköreitől rendezett pályázatokon 
levelező és vitairással versenydíjakat és okleveleket nyertek. 1905-ben 
kollégiumunk ifjúsága körében gyorsiró-kört alakithatott, a mi a 
gyorsírásnak a tanulók körében való elterjedéséről és kedveltségé-
ről tanúskodik. 

A franczia nyelvet 1894-ig Olasz Gyula r. tanár tanította 2 
tanfolyamban, azután Fejes Áron vette át annak »tanítását; mind-
ketten szép sikert tudtak felmutatni. Néhány év előtt a helybeli 
agyagipariskola ingyenes tanfolyamot nyitott a helybeli iskolák 
növendékeinek a mintázásból; ezt iskolánk 20—25 növendéke 
szokta látogatni. 

Hogy ifjuságunk művészi neveléséről, zenei képzéséről oly 
eredményesen gondoskodhattunk, az a vezetőtanárok buzgóságán 
és szakértelmén kívül elsősorban gróf Haller Louise ő méltóságá-
nak köszönhető, a ki a művészi tanulmányok becsének tudatá-
ban 1894. óta minden évben 14 drb. aranyat volt kegyes zene-
és énekjutalmul küldeni, az 1893-ban elhunyt atyja, Hallerkeői 
gróf Haller Ferencz, nevének és emlékének is kívánván ezzel adózni» 



mint a ki életében 1859-től fogva minden esztendőben 12 aranyat 
juttatott kollégiumi ifjúságunknak zenei jutalmakul. Az ifjúsági 
zenekart 25 éven át az 1897-ben elhunyt Kozák Márton városi 
karmester és talentumos zeneszerző vezette. A lelkes, pontos és 
igen eredményes zenetanító emléke sokáig fenn marad iskolánk 
körében. Még azon évben megtaláltuk méltó utódját Morascher 
Hugó akadémiát végzett zenetanárban, a ki, sajnálatunkra, 1905-
ben állami szolgálatba lépett. Ettől kezdve Paál Sándor ref. kántor-
tanító lett a zenekar vezetésével ideiglenesen megbízva. Az ifjúsági 
énekkar fáradhatatlan és szép sikerekkel dicsekedhető vezetője: 
Solymossy Endre r. tanár 1896-ban e tisztéről is lemondván, egy-
ideig Baczó Lajos h. tanár, később Morascher Hugó vette át a 
tanítást, mely az ő eltávoztával szintén a Paál Sándor vállára ne-
hezült. Az ifjúsági ének- és zenekari tagok ünnepélyeink műsorát 
szívesen hallgatott darabokkal tudják gyarapítani, megmaradván 
nekik a nemes szórakozás kedvderítő gyönyörűségein kivül az az 
erkölcsileg jutalmazó tudat és őket majdan az életbe elkísérő kedves 
emlék, hogy zsenge erejökkel iskolájuk érdekeit már ifjonta szol-
gálták s a közjóért lelkesülni, dolgozni már gyermekkorukban 
megtanultak. 

Az iskolai tanulmányok kiegészítésére szolgál, azok sikerét 
támogatja az a szorgalmas önmunkálkodás, melyet a két felső 
osztály növendékei az ifjúsági önképzőkörben az összes közép-
iskolai tanulmányok körét felölelő pályakérdések sikeres megoldá-
sával s az iskolai ünnepélyeken való szavalatokat végeznek. 1895-ig 
az önképzőkört Bod Károly, ettől kezdve Fejes Áron r. tanár ve-
zette, a ki meghonosította az irodalmi matinée-kat, melyek műsora 
szavalatokból, jelesebb költői és prózai művek személyes bemu-
tatásából, tanulmányok felolvasásából vagy szabad-előadásából áll. 
A szereplők vagy önkét jelentkeznek, vagy a vezető tanár jelöli 
ki azokat. A közönség élénk érdeklődéssel szokott részt venni 
ezeken a tanulságos irodalmi ünnepélyeken. Az ifjúsági olvasókör, 
melynek a tanárokon kivül a négy felső osztály növendékei a 
tagjai, gazdag könyvtárával a megszabott és a kellemesen szóra-
koztató magánolvasmányok szolgáltatása utján az ifjúság ismere-
teinek gyarapításához, szívok, kedélyök nemesítéséhez jelentékenyen 
hozzájárul. Az önképzőkör vezető tanárai teljesitik az ifjúsági 
olvasókör felett is a felügyeletet. 



A hazafias érzelmek ápolása, a hazaföldjének és népének 
közvetlen szemlélés és érintkezés utján való megismertetése czél-
jából tanulmányi kirándálásókat csináltunk Erdélynek több neve-
zetesebb pontjára. Ilyenkor kiváltképpen a tornatanítással is fog-
lalkozó ifjabb tanároknak jutott ki a fáradságos munkából, mely 
a vezetéssel és felügyelettel jár. 

A szokásos, vagy a főhatóságilag elrendelt iskolai ünnepélye-
ken kivül közelebbről 1899. május havában tartottunk nagyobb 
szabású kegyeletes ünnepélyt iskolánk alapitói és jóltevői emléké-
nek a felújítására. 

Az iskolai officiumokat jórészt most is azok teljesítik, a kik 
a 90-es évek elején: Gönczi Lajos 1888-tól igazgató, Félegyházi 
Antal 1884-től gazdasági felügyelő, Kovács Dániel könyvtárnok 
és előljárósági jegyző. Az elemi iskolának, 1890-től megszűntéig, 
Solymossy Endre volt a tanvezető-tanára. Szabó Árpád néhány 
évtől fogva az internátus elnöke. Az iskolai pénztárnoki tisztséget 
1890-től fogva Ilyés István tölti be, a ki mint okleveles lelkész-
jelölt előzetesen 20 évig köztanító volt iskolánknál. Kollégiumi 
ügyvéd és jogtanácsos, mindjárt 30 év- óta, dr. Nagy Sámuel vár-
megyei tb. főügyész és egyházmegyei gondnok. 

A millenium alkalmára elöljáróságunk megíratta kollégiumunk 
vázlatos történetét az 1670. évtől az 1895-ig terjedő időről s »A 
székelyudvarhelyi ev. ref. Kollegium múltja és jelene« czimen 
1895-ben közrebocsátotta. A millenáris kiállításon egyebek mellett 
néhány nagyérdekü ritka könyv és több 18-ik századbeli tanszer 
(kezdetleges légszivattyú, mikroszkóp stb.) átengedésével vett részt 
intézetünk. 

A tanároktól az értesítőinkben vagy a lapokban, folyóiratok-
ban napvilágot látott czikkeken és értekezéseken kivül önállóan is 
jelentek meg tanulmányok. Igy: 

Bod Károlytól: »A kegyelet oszlopa«. (Halotti imák és beszé-
dek). Székelyudvarhely, 1898. 

Fazakas Józseftől: »Kapcsolatok Goethe élete és a Hermann 
és Dorothea között«. Kolozsvár, 1906. (Tudori értekezés). 

Fejes Árontól: »A magyar helyesírás szabályai«. Budapest, 
1904. (Tudományos zseb-könyvtárban). »A műballada a német 
költészetben«. Székely udvarhely, 1900. 



Gönczi Lajostól: »Emlékbeszéd Kiss Gergely felett«. Székely-
udvarhely, 1887. »Udvarhelymegye flórájának főbb vonásai«. Ko-
lozsvár, 1890. »Kollégiumunk története 1876-tól 1893-ig«. Székely-
udvarhely, 1893, »A székelyudvarhelyi ref. Kollégium múltja és 
jelene«. Székelyudvarhely, 1895. 

Szabó Andrástól: »A satyrdráma«. Székelyudvarhely, 1898. 
Solymossy Endrétől: Felolvasások, különböző czimeken és 

időben. 

A testi nevelés érdekében iskolánk minden lehetőt elkövetett 
arra nézve, hogy minden bennlakó tanuló az egészség fentartására 
okvetlenül szükséges táplálékot megkaphassa. Kiss Gergely tanár 
a 18-ik század vége felé meghonosította tanulóink közt az úgy-
nevezett ekszpozicziónális étkezési rendszert, mely abból állt, hogy 
az ugyanazon szobában lakó fiuk hetes csoportokká alakulva, a 
hét megfelelő napjain, ismétlődő sorrendben főzettek előre felfoga-
dott városi gazdaasszonyokkal (legtöbb iparos neje volt) ebédet 
és vacsorát, melyet a szolgatanulók (minden csoportnál 3 volt) 
szállítottak be az intézetbe s ezért ők is részesültek az ételből. 
Az ebédhez és vacsorához való hus árát a főzetési nap reggelén 
minden tanulónak készpénzben kellett a szolgának, ki a hust meg-
vásárolta és a gazdasszonyhoz vitte, kitenni (exponálni), átadni s 
innen eredt az »ekszpó« vagy expozíció elnevezése ennek az élel-
mezési módnak. Ezt az étkezési rendszert, mely felett szervezet-
lensége miatt, — mert tudtom szerint jórészt iskolai hagyományon, 
szokáson alapult az ekszpó s irott szabályai nem is voltak, csupán 
panasz vagy egyéb szükség esetén avatkozott bele a tanári kar 
egyik-másik társaság ügyébe, — kellő felügyeletet gyakorolni nem 
lehetett sem a mennyiséget, sem a minőséget illetőleg, — végre-
valahára, 1896 ban, sikerült rendes konviktusi élelmezéssé alaki-
tanunk át, oly módon, hogy a szegénysorsu tanulók is egyenlő 
elbánásban részesüljenek a többiekkel kedvezményes helyek léte-
sítése folytán. A konviktus czéljaira a kollégium ingyen engedett 
át egy szomszédos házas telket, mely mintegy húszezer korona 
értéket képvisel; ebben a tanulók ellátása az egészségi és paeda-
gogiai szempontból egyaránt kívánatos felügyeletet többé nem 
nélkülözi és házi kezelés mellett aránylag olcsó áron (eddig a teljes 
díj 180 korona volt, de s/4,

 f/4, */4 díjas és ingyenes helyek sem 



hiányoztak) minden bennlakó tanítványunk rendes élelmezésben 
részesül. Az elnöki teendőket a konviktusban két évig Kovács 
Dániel vitte, 1898 óta Szabó András tanár végzi a mellé rendelt 
internátusi felügyelő-tanár (konviktusi gazda) segédkezésével. A több 
mint száz évig fennállott ekszpozicziónális étkezési rendszer se 
kerülhette el az idő átalakitó hatását, mely magával vonta, 1896-
ban, a szolgatanulói rendszer végleges megszüntetését is, a mire 
régóta törekedtünk. 

Az iskola épületén változás nem történt. De említést érdemel 
az, hogy elöljáróságunk az 1900, év nyarán beruházási államsegély-
ből 20,000 korona költséggel a hátulsó udvaron, a kollégiumépü-
lettel szemben, egy minden tekintetben jól sikerült diszes torna-
csarnokot építtetett, melyet a szükséges szerekkel is ellátott. Itt 
jegyzem meg, hogy a kollégium-kertben levő fából készült nyári 
tornacsarnok, mely a kertben játszó vagy tanuló ifjúságnak ked-
vezőtlen idő esetén biztos menedékhelyet nyújtott s a melyet a 
mult század 70-es éveiben építettek, 1898. junius 12-ikén a hely-
beli ref. egyházközség templomának javítási költségei fedezése 
czéljából rendezett népünnepély alkalmával véletlenül támadt benső 
tűz következtében teljesen leégett, rémületet és megdöbbenést 
keltve az ünnepélyen jelen volt nagyszámú közönségben. Szeren-
csére emberélet nem esett áldozatul, sőt baleset se történt senkivel. 
Egy uj fedett kerti helyiség felépítésének tervével most foglalkozik 
az elöljáróság. 

Az állami segély megnyerése czéljából fentartó-testületünk 
kérelmét a magyar kir. közoktatásügyi minisztériumhoz 1894-ben 
ismételten felterjesztvén, 1895. április havában dr. Csiki Kálmán 
műegyetemi tanár mint miniszteri megbízott, Parádi Kálmán egy-
házkerületi tanügyi előadó és igazgatótanácsi kiküldött jelenlétében 
Sebesi Ákos kollégiumi főgondnok elnöklésével a helyszínen foly-
tatott tanácskozások után a szerződés-tervezetet elöljáróságunk 
elkészítette ugyan, de a kormány csak 1898-ban erősítette meg. 
A szerződés értelmében 12 rendes, 1 helyettes és 1 tornatanár 
beállítására köteleztetett a fenntartó testület azon kikötéssel, hogy 
öt tanári székre (egy magyar-német, egy mennyiségtan-természet-
tani, a természetrajzi, egy latin-görög és a mértani és szabadkézi 
rajzi) nyilvános pályázat utján az iskolai elöljáróság, illetőleg egyházi 



főhatóság ajánlatára, de kijelöléshez nem kötve, szintén törvénye-
sen képesített s minden esetre ev. ref. vallású egyének közül a 
vallás- és közoktatásügyi Miniszter ur nevez ki tanárokat; másik 
kikötés az állami tanterv követése. Mivel az említett tanszékeket 
betöltő régi tanárokra nézve a miniszter ur kinevezési jogát nem 
tartotta fenn, ez idő szerint még csak egy kinevezett (magyar-
német szakos) tanár van iskolánknál. 

Többen voltak hitfeleink között és pedig tekintélyes állású 
egyének, a kik az államsegély igénybe vétele által autonomiánk 
oly mérvű megszorítását képzelték, melylyel a nyerendő segély 
nem áll arányban. Veszélyeztetve látták a tanári testületekben a 
református öntudatot, mert ugy vélték, hogy a kinevezett tanárok 
csak a tudásra s a nemzeti és hazafias nevelésre lesznek tanári 
működésökben tekintettel, nem pedig egyszersmind a vallásosságra 
és az egyháziasságra is. Az eddigi tapasztalat ezen aggodalmakat 
nem igazolta, mert a protestáns színezet halványulása — fájdalom 
— egész egyháztársadalmi életünkön érezhető, gimnáziumaink 
közül az önerejükön, azaz saját alapítványaikból fennállókon csak 
ugy, mint az államsegélyben részesülőkön. Középiskoláink első 
sorban a nemzeti közművelődés ügyét szolgálják, de kívánatos, 
hogy felekezetünk iskolái mégis protestáns szellemtől áthatva s 
egyházunk érdekeit ápolva teljesítsék nemzeti hivatásukat, miben 
az állami segély igénybe vétele nem gátolja, mert a tanári karok 
az illetékes egyházi testület által választott vagy kinevezésre aján-
lott református vallású tanárokból állván s minden tekintetben 
egyházi hatóságaink alá tartozván, tanítói és nevelői munkássá-
gukban a protestáns szellemet minden irányban érvényre juttat-
hatják. Ennélfogva az államsegély sem autonómiánkat, sem isko-
láink protestáns szellemét nem veszélyeztetheti, de egyáltalán nem 
is érinti. 

Az állami tanterv s a hozzá készített utasítások oly magas 
szinvonalan állanak, hogy konventi tantervünk helyett teljes meg-
nyugvással elfogadhatjuk és követhetjük. Iskolánk a szerződésből 
kifolyólag 1899-ben — a revideált állami tanterv életbe léptetésével 
egyidejűleg — tért át a konventi tantervről az államira, melyet az 
énekelmélet kötelező tanításának hozzá csatolásával toldott meg, 
miként azt a konventi tanterv megköveteli. 



ElŐljáróságiink a rendelkezésre állott tőkepénzek 6°/»-os ka-
mat jövedelmét biztosította, illetve kötötte le az intézetnek a szer-
ződés értelmében való fenntartására. Azonban az azóta eltelt 10 
esztendő alatt országos pénzviszonyaink akként alakultak, hogy a 
takarékpénztáriig kezelt tőkék csak 47«-ot hajtanak s igy oly jö-
vedelemcsökkenés állott be, melyet valahonnan pótolni kell. Szóval 
a szerződések mielőbbi revízióra várnak nem csak nálunk, de 
bizonyára másutt is. A tervbe vett uj iskolaépület évek óta húzódó 
ügye a jövő évben megoldást nyer, mert az erre szükséges beru-
házási államsegélyt — 220.000 koronát — am. kir. államkormány 
nagynevű kultuszminisztere, gróf Apponyi Albert, f. évi március 
havában engedélyezte. A tervrajzok revideálása és végleges megál-
lapítása után, a még fennálló nehézségek remélhető gyors megol-
dásával, az építkezés keresztül vihető lesz. 

És itt a hála és köszönet hangján kell megemlékeznünk az 
államkormányon kivül arról a nagyérdemű tanügyi férfiúról is, a 
ki 1893 óta intézetünkben az állami főfelügyeletet teljesítve, ugy 
ez oktatásügy iránti meleg érdeklődésből, mint általában nemzeti 
kulturánk ápolása céljából minden tőle telhetőt elkövetett arra 
nézve, hogy kollégiumunk is keresse és minél előbb meg is találja 
mindazon külső és belső eszközöket, melyek birtokában nemes 
misszióját a mai idők követelményei szerint teljesítheti. A jóaka-
ratú tanácsokért, az önzetlen lelkes támogatásért e helyen is elis-
meréssel s köszönettel adózunk Kuncz Elek kir. tanácsos urnák, 
mert szakértelmével, nagy tudásával és gazdag tapasztalataival 
fenntartó-testületünknek mindenkor megkönnyíteni törekedett az 
intézet fejlesztésére irányuló, de az eszközök hiányában sok ne-
hézséggel járó munkáját. 

A felekezeti tanárok fizetésének ez évben történt állami ki-
egészítésével olyan tisztességes és gondtalan megélhetés biztosít-
tatott intézetünk tanárainak is, hogy teljesen hivatásuknak élhet-
nek s szerető odaadással szentelhetik idejöket és munkásságukat 
továbbra is az ifjúságnak, a jövő reményének; a tanári munka mél-
tányos értékelése által sokat nyer nemcsak felekezeti, de egyáltalán 
egész középiskolai oktatásunk ügye. 

A vagyoni állapotokról is meg kell emlékeznem röviden. 
1893 óta mintegy 65.000 koronával gyarapodott iskolánk kama-



tozó tőkéje. Ebből 40.000 korona jórészt a tanulók segélyezésére 
tett nemescélu alapítvány, a többi tőkésítés utján nyert vagyon-
többlet. Az utóbbi 14 év alatt a következő befektetések történtek: 
1894-ben 87.000 korona költséggel egy jól jövedelmező pénzügyi 
bérházat építettünk ; 1895-ben 3500 koronával megvásároltuk a 
konviktus céljaira Molnár Gergelytől azon házat, melyben most a 
konviktusi személyzet lakik; 1901-ben megszereztük a Bodrogi-
telken lévő szomszédos házacskákat az uj építkezés czéljából, 
mintegy 5600 korona költséggel. E szerint 96.100 koronát gyü-
mölcsöző befektetésekre fordítottunk. Iskolánk vagyon-mérlege a 
következő értékeket tünteti fel: Intézeti ház (az iskolaépület) mel-
léképületeivel 300.000, tanári lakások és bérházak 177.000 kollé-
giumkert 12.000, földek 12.200, bútorok 17.000, könyv- és szer-
tárak 90.500, tőkék 419.460 kofona értékben. Kerek számban egy 
millióra tehető az intézet vagyona. 

Az intézet gyűjteményei közül első sorban a nagykönyvtár 
érdemel említést, mint a mely ugy könyvészeti, mint tudományos 
tekintetben hazai középiskolánk könyvtárai között az elsők sorá-
ban áll. Voltaképen 3 részből áll, u. m.: közkönyvtár, melynek 
Bethlen János kanczellár vetette meg az alapját a gimnáziummal 
egyidejűleg; a másodikat Kiss Józsefről, az alapitójáról, Kiss-könyv-
tárnak nevezték; ez 1830-ban keletkezett az adományozó gazdag 
magán könyvtárából s évenkénti gyarapításáról pénzbeli adomá-
nyával maga az alapító gondoskodott; a harmadik a gróf Gyulay 
Lajos-féle, ezt 1870-ben kapta iskolánk a nevét viselő főúrtól. 
Eletében gróf Kun Géza saját műveit ezen könyvtárnak egy-egy 
példányban megküldötte. Mind a három külön katalógusba iktatva 
és az adományozók intenciója szerint külön helyiségben kezeltetik. 
Ez a hármas könyvtár 10 szakosztályba beosztott csoportosítás-
sal a cédula-katalogus rendszer alapján van elrendezve. 

Álladéka 1906. julius elsején a következő volt: 

1. A Közkönyvtárra esett 9290 mű 13760 drbban. 

2. A Kiss-könyvtárra » 1311 » 4597 » 

3. A Gyulay-könyvtárra » 1231 > 1930 > 

összesen 11841 mű 20287 drbban. 

Ebből önálló szakmunka 10.421 mű 15.013 drbban, tudo-

mányos folyóirat 180 mű 3249 drbban, vegyes tartalmú 1240 mű 



2025 drbban. Az utóbbi 14 év alatt 1986 művel gyarapodott, 5131 
darabban. A könyvtár megközelítő értéke 52310 koronára tehető. 
Kezelője majdnem 20 év óta Kovács Dániel, a ki az ujabb ren-
dezés munkáját is eszközölte. 

Az ifjúsági könyvtár (V—VIII. oszt tanulók számára), melyet 
az 1904/5-ik évben Fejes Áron felügyelő-tanár teljesen újra ren-
dezett, elkészíttetvén a betüsoros fő-, csoport- és szaklajstromokat, 
1905. julius elsején a következő álladékot tüntette fel: 1782 mű, 
2769 kötetben és 2618 darabban. Az utóbbi másfélévtized alatt 
1193 művel gyarapodott 1365 darabban. A gyermekkönyvtár, ezt 
az I—IV. osztályosok használják, ugyanazon időről a művekben 
525 drb gyarapodást mutat fel, mert 313-ról 838-ra emelkedett a 
munkák száma. Értéke 1500 koronát tesz. Felügyelője évek óta 
Szabó Árpád r. tanár. 

A természettani szertárban az összes eszközök darabszáma 
476, értéke 8690 korona, az utóbbi másfél évtized alatt 157 darab-
bal szaporodott az álladék több mint 4000 korona értékben, vagyis 
értéke megkétszereződött. Kezelője most is Félegyházi Antal. 

A természetrajzi szertárban, ide véve a chemiai szereket és 
eszközöket is, álladék 4453 darab 6474 kor. értékben. Érdekes 
része Udvarhelymegye flórája szárított példányokban a szaktanár-
tól. E szertár értéke is kétszeresre emelkedett az 1893-ik évivel 
hasonlítva össze. Kezelője Gönczi Lajos. 

A kép-, érem- és régiségtárat 1905. és 1906-ban Nagy Lajos 
vajdahunyani kir. járásbiró ur 580 darabbal gyarapította. Itt van 
néhány alapító, gondnok és tanár olajfestésü arcképe. Értékes része 
a Fekete Sámuel-féle 406 darabot számláló rendezett pénz- és 
éremgyüjtemény. Az ujabb adományok, ajándéktárgyak szakszerű 
rendeztetése folyamatban van. Felügyelője jelenleg is Solymossy 
Endre r. tanár. 

A történelmi és földrajzi szertár az utóbbi időben szintén 
jelentékenyen gyarapodott. Álladéka 227 drb, 1723 korona érték-
ben. Kezelője Solymossy Endre. 

A rajztanításhoz szükséges taneszközök beszerzése ujabban 
megindult, de még most is kevéssel rendelkezünk. 

A filológiai muzeumnak volnának ugyan használható tárgyai, 
de helyiség hiányában rendezni még nem lehetett azokat, 



A szükséges tornaszerek mind meg vannak; az 1900-ban 
épült uj tornacsarnok teljesen fel van szerelve. A tornaszerek száma: 
567 drb, 3070 korona értékben. Kezelője Szabó András r. tanár, 
mint a torna egyik ideiglenes tanítója. 

A kollégiumi irattár rendezését 1880. körül az elöljáróság 
megbízása folytán Szakács Mózes tanár indította meg. összesen 
12 szakosztályba vannak beosztva az akták. Jelenleg 7666 drb 
irat van törzskönyvbe iktatva; ebből Szakács M. 4036 drb aktát 
íratott törzs- és szakosztályi jegyzőkönyvbe, később Bod Károly 
mint igazgató 362 darabot vezetett be s az összes eddig rendezett 
iratokra a szakosztályi jegyzőkönyvek számát is rá tétette; 3268 
darabot a jelenlegi igazgató rendezett, illetőleg irt törzskönyvbe 
mint az irattár ideiglenes kezelője. Igen érdekes darabja a kigyó-
czimeres Bethlen-ágból származott Bethlen János curátomak, I. 
Apaffy Mihály fejedelem kancelláriusának, azon 1000 drb arany 
adományozásáról szóló s 1670. márczius 15-ikén kelt okirata, 
melylyel az akkori orthodoxa schola (elemi iskola) gimnáziumi rangra 
emelkedett s igy kollegiumunk első alapja megvettetett. 

Hogy egy kulturális intézet hivatását csak akkor töltheti be 
sikeresen, ha a szülők és a nagyközönség figyelműkkel, érdeklő-
désükkel s erkölcsi és anyagi támogatásukkal gyámolitják, az 
kétséget alig szenved. Ebben a tekintetben iskolánknak panaszra 
oka nem lehet, miként az alább felsorolandó alapítványok és 
adományok azt szépen igazolják. 14 év alatt több mint 40,000 
korona alapítványt kaptunk. A nemzeti élet egyik fontos tényezője 
a kultura lévén, az iskolák támogatása nemcsak humánus, de 
egyszersmind hazafias czél is. Ezért szívesen jegyzem fel iskolánk 
irányában a közelebbi években is megnyilatkozott érdeklődés és 
áldozatkészség alábbi bizonyságait. 

Az 1893-ik évtől kezdve keletkezett alapítványok közül a 
Nagy Lajos főgondnok nevere 1893-ban tett 260 koronás, az erd. 
ref. egyházkerület 1894-beli 6000 koronás, a Gyárfás Domokos 
nevére 1895-ben tett 100 koronás, az 1886-ban érettségizett tanít-
ványok 1896-ban összeadott 230 koronás, a 200 koronás C.yertyánffy 
alapítvány, a 2000 koronából álló Miklósi Károly féle, a 300 koronás 
Haller-Bod-féle, a helybeli Zálogkölcsön-intézet 800 koronás, az 
1873-ban érettségizett tanítványok 128 koronás (ezt 1903-ban 200 



koronára egészitették ki), a Vajda Rózsika-féle 200 koronás, az 
Udvarhelymegyei takarékpénztár 2000 koronás, a Kelemen János-féle 
1000 koronás, a Letenei-féle 1000 koronás (ennek utolsó fele része 
1904-ben folyt be), a Székelyegyleti 1. takarékpénztártól részletekbe 
kapott 1660 korona adomány, illetőleg alapítványok czéljáról, 
keletkezéséről és rendeltetéséről, ide értve Gróf Haller Ferencz 
jutalomdiját is, még az 1899—1900. évi Értesítőnk 18—31. lap-
jain az alapítványokról össze állított kimutatás rendén kellő rész-
letességgel megemlékeztünk volt, ugy, hogy ismétlések kikerülése 
czéljából itt csak azokról adunk bővebb ismertetést, a melyek ott 
föl emlitve nincsenek. 

Ilyenek: 
a) »Kendi Kandida özv. Fekete Samuelné alapítvány«. Alapító : 

Kendi Kandida, néhai nagykedei Fekete Sámuel udvari tanácsos 
özvegye, elhalt 1901-ben 82 éves korában, Etéden van eltemetve. 
Végrendelete kelt Kolozsvárt, 1895. julius 10-ikén. Alapított összeg: 
16,000 korona. Rendeltetésére vonatkozólag a végrendelet II. sza-
kaszának a) pontjában ez áll: »A székelyudvarhelyi ev. ref. Col-
legiumnak 8000 (nyolczezer) forint névértékű magyarországi föld-
tehermentesítési kötvényt hagyományozok azon czélra, hogy annak 
kamatait a Collegium tisztelt elöljárói minden tanév végével öt 
jóigyekezetü szegény tanuló között — különös figyelemmel az 
árvákra — egyenlő arányban osszák ki«. Az alapítvány befolyt 
1902. márcz. havában. Életbe lépett 1903-ban. Boldogemlékü nagy-
kedei Fekete Sámuel, udvari tanácsos, a ki egykor iskolánkban 
tanult, 1868-ban, halála előtt két évvel gazdag pénz-és éremgyüj-
teményét nejével egyetértőleg iskolánknak hagyta volt, szakszerűen 
rendezve. Éremgyüjteményünknek ez a legértékesebb része. 

b)  »D .. .s alapítvány«. 1905. április 13-ikán kapott intézetünk 
készpénzben 1000 korona alapítványt, melynek kamatja az alapító 
(D . . . s . . . . . né) által később meghatározandó időben zene-
pályadíjakra fog fordíttatni. Addig a takarékpénztárilag kezelt tőke 
kamatja az alapítványi összeget növeli. 

c)  »Farczády K. Lajos alapítvány«. Alapító : özv. Farczády K. 
Lajosné, a ki váratlanul elhunyt kedves fia emlékét örökítette 
meg vele. Alapító levele kelt Székelyudvarhelyt 1904. október 
4-ikén. Alapított összeg: 1000 korona. Rendeltetése: az évi kamat 



fele a szabadkézi rajzban, másik fele a zene-, illetőleg az énekben 
legkiválóbb tanulónak adandó ki az évzáró ünnepélyen. Az ala-
ptivány befolyt, takarékpénztárban kezelik. Életbe lépett 1905-ben. 

d)  »Id. Sylvester János alapítvány«. Alapitó id. Sylvester János. 
Az alapitó levél gyanánt szolgáló végrendelet kelt Alsócsemátorban, 
1896. febr. 10-ikén ; másolatát kiadta Kézdivásárhelyt, 1902. április 
24-ikén dr. Bodor Ferencz kir. közjegyző. Alapított összeg : 4000 
korona. Rendeltetése: két rokon tanuló segélyezése. Az alapítvány 
még nem folyt be. Az összeg az alapitó nejének, Bajkó Annának 
halála után fizettetik ki, örököse Cseh Rózália (Szabó Gyuláné), 
esetleg gyermekei által. 

e) »Bágyi Baczó Mózes és neje Bencze Mária aranylakadalmi 
alapítvány« czimen 1000 koronás alapítványt jelentett be Baczó 
Mózes, jelenleg szászvárosi lelkész, szüleinek 1904. február 14-ikén 
tartott aranylakadalma alkalmából. Az alapítvány czélja rokon 
tanulók segélyezése. Az alapitó levél kelt Szászvároson, 1904. 
november 10-ikén. Eddig elé befolyt (1907. május) 450 korona. 
Életbe lépett 1905. febr. 14-ikén; az évenként kiadandó kamat 
fejében a m. t. alapitó minden évben 50 koronát szokott küldeni 
s az alapitvány-tőke növeléséről is gondoskodik. 

/ ) »Veres Ferencz alapítvány«, Alapitó : Veres Ferencz temes-
vári lakos, a ki végrendeletileg intézkedett, hogy hagyatékából 
örököse, az örökség átvételétől számított 3 év alatt, az alapítványt 
befizesse. Alapitó levél gyanánt végrendeletének ide vonatkozó 
pontja szolgál, mely iskolánknak hivatalból megküldetett. Alapított 
összeg: 400 korona. Rendeltetése: mikor a tőke akkorára növek-
szik, hogy évi kamatja 50 koronát tesz, ezen összeg egyik évben 
a magyar irodalomból, másik évben a magyar töiténelemből ki-
tűzendő pályamunka legjobb megirójának adassék. Az alapítvány 
1906-ban befolyt, takarékpénztáriig kezelik. 

g)  »Egy névtelen alapítványa«. Alapitó levél helyett szolgál 
Betegh Pál szetkesztő 1899. április 16-ikán Székelyudvarhelyt kelt 
levele. Alapított összeg: 10 korona. Rendeltetése: mikor mások ado-
mányával 200 koronára kiegészül, kamatját egy székelykereszturi. 
illetőségű tanuló élvezze. Az alapítvány befolyt 1899. ápril 16-ikán 
Takarékpénztárilag kezelik. 

h) Dr. Ráczkövy Sámuel volt reáliskolai orvos 2000 koronás 



alapitó-levelének (kelt Székelyudvarhelyt, 1901. junius 17-ikén)egy 
eredeti példányét irattárunkban is elhelyezte, mely iskolánkat csak 
azon esetben érdekelné, ha egyik helybeli középiskola megszűnnék 
vagy valahová áthelyeztetnék. 

i)  »Az 1876-ban érettségit tett növendékek alapítványa«. Alapí-
tották az 1901. szept. 21-ikén 25 éves találkozásra összejött egy-
kori tanulótársak Lányi Imre postafőnök ur utján. Alapított összeg: 
260 korona. Rendeltetése »konviktusi czélokra«. Az alapítvány be-
folyt, takarékpénztáriig kezeltetik. 

k)  »Köpeczi Nagy Árpád alapítvány«. Köpeczi Nagy Lajos, volt 
pü. miniszteri számellenőr, a ki iskolánkban tanult, 1904. nov. 
22-ikén, a maga és neje nevében 190 koronával 300-ra egészítette 
ki azon 110 kor. alapítványt, melyet 1903. jun. 27-ikén tartott 
tiz éves találkozó alkalmával az 1893-ban érettségizettek a közü-
lök időközben elhalt Nagy Árpád emlékére Maksay Gyula mörnök 
utján tettek. Az évi kamat egyenlően megosztva az alaptőke nö-
velésére és a konviktus czéljaira szolgál. 

/) »Balogh Miklós alapítvány«. Alapítók : az 1889-ben érettségit 
tett növendékek (Péter Mózes, Mayer János és Zayzon Ferencz 
utján), a kik az 1899. évi junius 5-ikén tarott 10 éves találkozójuk 
ünnepélyén megörökítették egyik elhunyt társuk nevét. Alapítólevél 
kelt Sepsiszentgyörgyön, 1904. junius 18. Alapított összeg : 310 
korona. Rendeltetése: egy jó tanuló székely fiu konviktusi költ-
ségeinek részben való fedezése az évi kamatokkal. Az alapítvány 
befolyt 1904-ben. Életbe lépett 1905-ben. 

m) »Az 1890-ik évben érettségizettek alapítványa«. Alapítók az 
1900-ik év jun. 10-ikén összejött tanuló társak (Szabó András 
utján). Alapítólevél kelt Székelyudvarhelyt, 1900 julius 4-ikén, a 
mellékelt jegyzőkönyv azon évi junius 10-ikén. Alapított összeg: 
80 korona. Rendeltetése: »philologiai muzeum czéljaira«. Az ala-
pítvány befolyt. Takarékpénztáriig kezelik. 

n) »Mátisfalvi Palló Imre alapítvány«. Alapító Palló Imrekolozsi 
birtokos. Alapítólevél kelte: Kolozs, 1906. évi junius. Alapított 
összeg: 200 kórona. Rendeltetése: példás magaviseletű, szorgal-
mas, lehetőleg rokon tanuló jutalmazása. Az alapítvány befolyt, 
életbe lépett 1906-ban. 

o) »Az 1881-ben érettségit tettek jubileumi alapítványa«. Alapi-



tók: 1906. aug. 15-ikén 25 éves találkozásra megjelet társak (Fülöp 
Áron országházi főkönyvtáros utján). Alapított összeg- 150 korona. 
Rendeltetése: konvíktusí czélokra fordítandó a kamatjövedelem. 
Alapítólevél nincs. Életbe lép 1907-ben. Takarékpénztárban kezelik. 

p)  »Szakács Mózes alapítvány«. Az 1894-ben érettségit tett 
növendékek tiz éves találkozásuk (1904. julius 1.) emlékére adták 
Major Ferencz számellenőr utján 1907. márcz. 7-ikén. Alapított 
összeg: 242 korona. Rendeltetése még nincs megállapítva. 

A Kolozsvári Közhasznú Szövetkezet 1903-ban 200, azután 
évenként 100 koronával segélyezi jó igyekezetü, szegénysorsu nö-
vendékeinket. 

Az Udvarhelymegyei Takarékpénztár évenként szintén 100 
koronát juttat hasonló czélra. 

Gróf Haller Louise 1894-ik évtől kezdve 14 aranyból álló 
jutalomdiját pontosan kezünkhöz juttatja minden esztendőben az 
általa kitűzött czélokra, miről Értesítőink tanúskodnak. 

Nagy Lajos vajdahunyadi kir. járásbiró, Nagy Lajos volt fő-
gondnokunk fia, 1905. decz. 8-án 500 darabból álló értékes pénz-
és éremgyüjteményt küldött iskolánknak, melyet 1906. nov. 5-ikén 
100 korona éétékü 40 darabot számláló ujabb adományával egé-
szített ki. 

Kórházi alapunkat a mult század 70-es évei végein az akkori 
fiatal tanárok indították meg társadalmi uton, műhedvelői előadá-
sok rendezésével, mely azután adományok folytán gyarapodott. 

A konviktusi alapot 1894-ben kezdettük gyűjteni, melyhez 
az ujabb időben kivált a tiz éves találkozásra összejött egykori 
növendékek járultak adományaikkal vagy alapitványaikkal. 

Ugyancsak társadalmi uton kezdettük meg a közelebbi idő-
ben a kirándulási és szegénytanulók könyvtári alapját, az előbbi 
jelenleg 1362, az utóbbi 1108 koronából áll. 

Kollégiumunk évi fenntartási költségeihez az államkormány a 
következő segélyösszegekkel járult: 1894-ben 4000, 95-ben 6, 
96-ban 12, 97-ben 14, 98-ban 16, 99-ben 18, 1900-ban 20, 1901-
ben 22, 1902-ben 24, 1903-ban 26, 1904-ben 28, 1905-ben szintén 
28, 1906-ban 30 és végül 1907-ben 32 ezer koronával. 

Lássuk most már azon ösztöndijakat és segély pénzeket, 
melyeket évenként az alapítványokból vagy adományokból élveznek 



azon tanulók, kiket arra a tanári kar, illetőleg elöljáróság méltó-
nak itél. Felsorolom azokat a mint következnek: 

1. A Kiss József-féle alapból 50 jó magaviseletű és jó elő-
menetelü székely  tanuló valláskülömbség nélkül részesül fejenként 
50 korona segélyben a testi épség feltétele mellett, hogy annak 
idejen a hazát és a királyt is szolgálhassa az alapítvány élvezője. 
A kinevezést a Kiss József-féle bizottság eszközli, mely a végren-
delet értelmében egyik kollégiumi gondnok elnöklése mellett a 
vármegye mindenkori három első választott tisztviselőjéből, az 
igazgató-tanárból, a szenior és kontrából vagy ezek helyetteseiből 
alakítandó meg. Ebből az alapból minden évben kiadunk egy 
modern nyelvi (franczia vagy német) és egy szépirási jutalmat, 
mindkettő 50—50 korona. 

2. A Gál-Teleki-alapból 290 korona »czipópénzt« a konviktus 
költségeire fordítunk. Ezen kivül két rokon (egy dálnoki Gaál és 
egy dálnoki Kovács családbeli) tanulónak jár 50—50 korona és 
könyvjutalmakra évenként 50 korona. 

3. A Gidófalvy Gábor alapból két 8-ik oszt. tanuló 100—100, 
két 7-ik oszt. t. 60—60, két 6-ik oszt. 40—40 és végül egy rokon 
tanuló 100 koronát élvez, melyet a márcz. 15-iki hazafias ünnepély 
alkalmával nyilvánosan szoktunk kiadni. 

4. A gróf Teleki Miksa-féle alapból, lehetőleg szegény, nemes 
szülőktől származott három növendék egyenként 80—80 koro-
nát kap. 

5. A gróf Teleki Sámuel alapítványából: a) 2 eminens togátus 
diák (most 7. és 8. oszt. tanulók) kap egyenként 23 kor. 32 fil-
lért; b) 3 tanuló (első sorban nemesek, papok vagy profeszorok 
árvái) élvez fejenként 17 kor. 50 fillért; c) a legjobb praedicatio, 
oratio vagy dissertatio irója kap 35 kor. 60 fillér pályadijat. 

6. A Keszei Péter alapból első sorban 3 rokon, vagy ezek 
hiányában fél vagy egész árva tanulónak jár fejenként 21 korona. 

7. A gróf Korda György alapból négy árva nemes szegény 
ifjúnak kiszolgáltatandó személyenként 21 korona. 

8. A Nagy Sándor alapból egy rokon vagy egy felsőbb osz-
tályú tanuló kap 10 koronát. 

9. A Gazda József-féle családi alapítványból »két közelebb 
való vér Gazda, jó reménységü nemes gyermek« együttesen élvez 
175 koronát. 



10. A Székely-Ugrón alapból 50 korona adatik »egy, a kol-
légiumban tanuló székelyudvarhelyi illetőségű jó tanuló — lehető-
leg felgimnáziumi — növendéknek«. 

11. A Bod Benedek alapítványból járó 30 korona élvezésére 
jogosultak: »testvéreim gyermekei, vagy azoknak gyermekei . . . 
hai azok nem lennének : a kik ezekhez legközelebb való vérek; 
ha ezek sem találtatnának, a falumból — Albisból — való tanu-
lók, Mikor ezek sem lennének, akkor adják a legszegényebb 
tanulóknak«. 

12. A székelyi:dvarhelyi Zálogkölcsön-intézet és betéti pénztár 
800 koronás alapítványnak czélja igy van megjelölve: »A székely-
udvarhelyi ev. ref. főgimnázium egy szegény, jómagaviseletü, jó 
előmenetelü tanulójának az alapítvány kamatjával való segélyezése«. 

13. Az Udvarhelymegyei Takarékpénztár »2000 koronás el-
látási alapjának« a kamatai konviktusi czélokra fordíttatnak. 

14. A Kolozsvári Közhasznú Szövetkezet 100 korona évi 
adománya, nem különben az Udvarhely megyei Takarékpénztáré 
is szegénysorsu, jó tanulóknak felsegitésére szolgál. 

15. A Nagy Lajos alapítványból mintegy 12 korona jár első 
sorban egy rokon tanulónak, vagy ilyenek hiányában »egy szegény 
és jó tanuló székely fiúnak«. 

16. A Jánosi József-féle alapítványnak »jó igyekezetü székely 
fiu húzza a kamatját«, a mi évenként 15 koronára megy. 

17. A bágyi Baczó Mózes és neje Bencze Mária aranylaka-
dalmi ösztöndijából pár év óta rokon tanulók kapnak 50 koronát. 

18. A Kendi Kandida alapból öt (többnyire fél vagy egész 
árva) tanuló élvez fejenként 120 koronát. 

19. A Gyárfás-alapítvány 4 kor. kamatja énekjutalmul szolgál. 

20. A Gyertyánffy-testvérek alapítványának kamatja (1 drb 
10 kor. arany) a legjobb tornásznak a jutalma. 

21. A Kelemen János-féle alapítvány 40 korona kamatja, a 
megszabott arányban 8 felé osztva, Kelemendij czimen az 1—VIII. 
osztály egy-egy »szegény, kitűnő igyekezetü tanulójának« adatik ki. 

22. A Daniel Anna alapítvány 16 korona kamatja, két egyenlő 
részre osztva, zenejutalmul osztatik ki. 

23. A Miklósi Károly-féle 2000 koronás alapítvány kamatja 
konviktusi czélokat szolgál. 



24. A gróf Haller Ferencz jutalomdijából 14 drb. arany 
zene- és énekjutalmakra fordittatik. 

25. A Bod-Haller alapítvány 15 koronát tevő kamatja a 
márcz. 15-íki ünnepélyen szereplő fiuk jutalmazására van rendelve. 

26. A Vajda Rózsika-féle alapítványból 10 koronát gyors-
irási jutalmakra adunk ki. 

27. A Farczádi K. Lajos-féle alapítvány 40 korona kamatja 
szabadkézi rajzi és zene- énekjutalmakra fordittatik. 

28. A Bottá Györgyné alapítványából 56 korona a legjobb 
pályamunkának a jutalomdija. 

29. A gróf Haller Jánosné féle alap 10 korona jövedelme 
ének- zeneelméleti jutalomra van rendelve. 

30. A Szöllősi Sámuel-féle 5 arany önképzőköri jutalmakra 
szolgál. 

Ezeken felül a tanári kar a tandijak 25, a lakás (internátus) 
dijaknak mintegy 30, s a konviktusi dijaknak 20—25%-kát szokta 
elengedni. E szerint pályadijak, jutalmak, ösztöndijak és segélyek, 
továbbá tan-, lakás- és konviktusi dijak elengedése vagy mérsék-
lése utján a tanulók közvetett és közvetlen segélyezése évenként 
16—18,000 korona közt váltakozik. A hazafias alapítók és kegyes 
pártfogók jótékonyságából létre jött intézmények által támogathat-
ják és segíthetik czélhoz intézeteink a szegényebb sorsban -lévő 
köznemes fiukat és a porból fölemelkedni törekvő tehetségeket. 
Hiszen tudvalevő dolog, hogy Magyarország ujjá születését, szel-
lemi és politikai átalakulását, nem csekély mértékben annak az 
áramlatnak is köszönjük, mely az alsóbb rétegek tehetséges fiait 
a társadalom felszínére segítette. S hogy ebből a munkából isko-
lánk majdnem harmadfél százados múltja alatt szintén kivette a 
maga részét, azt mondani is felesleges. 

Gönczi Lajos. 



II. 

Vallásos gondolatok Arany János költeményei alapján. 
- Székfoglaló értekezés. — 

1906. szeptember 5-én tartotta Bíró  Sándor. 

ascal a 17-ik század legnagyobb franczia gondolkozója 
azt mondja, hogy »az emberiségnek csak két csoportja 
számithat helyeslésünkre, először: kik teljes szivből 
szolgálják az Istent, mivel ismerik ; másodszor: azok, 

a kik tiszta szivvel keresik az Istent, mivel még nem ismerik«. 
Református káténk szerint »a vallás Istennek ismerete és tisztelete 
a végre, hogy általa jobbak, bölcsebbek és boldogabbak lehessünk«. 

A vallás nem decorum, nem ünnepi ruha, melyet a ládában 
tartunk s hébe-korban a tisztesség kedvéért előveszünk; nem az 
ősöktől ránk maradt tiszteletre méltó ereklye és nem a felcsigázott 
képzelet álmadozása, a mint nevezni szokták korunk túljózan 
gondolkozói. A vallás általános nemzeti tünemény, történelmi 
hatalom, a mely jelentkezik mindenütt, a hol ember van, a mely 
meghatározza az emberek gondolkozását, érzületét és életfolytatását. 
A kik fennen hirdetik, hogy a tudás a vallás helyére lépett s a 
hitre csak a tudatlan tömegnek van szüksége, nem ismerik az 
embert. A tudást mi sem kicsinyeljük, mi is valljuk, hogy a gon-
dolat adja az ember nagyságát, de a tudás mellett helyet követe-
lünk az érzelemnek, a hitnek. Az értelemnek természeti törvénye, 
hogy keresse az igazságot, a kedélynek természeti törvénye, hogy 
keresse a boldogságot. A tudással megelégedhetnénk, ha csupán 
gondolkozó lények volnánk, de e csodálatos pormasinában érzel-
mek is vannak és mig a tudós lehet boldogtalan, a jó érzésű ember 
mindig boldog. Az értelem birodalma mellett ott van a kedély 



birodalma, a hit világa. Ebbe a birodalomba vezet minket a vallás, 
az életnek azon sphárájába, hol a sziv uralkodik, mert hiszen a 
mint Pascal mondja, »a hivőket nem az ész készteti a vallás 
követésére, hanem a kedély s viszont a nem hivőket is nem az 
ész készteti a tagadásra, hanem az anyagiság és gonoszlelküség«. 
De a hit világa nem a képzelet szüleménye, hanem ép olyan 
valóság, mint az ember keblében dobogó érző sziv. Ennek a 
világnak is megvannak tüneményei, törvénye épen ugy mint az 
érzéki világnak. Ezek a tünemények is tapasztalatunk körébe esnek, 
ezeket is megismerhetjük, sőt meg kell ismernünk, mert: »szívből 
származnak az élet forrásai«. 

Tudomány és vallás igen sokszor farkas szemet néznek, 
pedig a tudomány vallás nélkül üresen hagyja a szivet, a vallás 
pedig tudomány nélkül sötétben tévelyeg. Napjainkban a tudomány 
terén a positivismus uralkodik, a mely csak a tényleges ered-
ményekből, a természetben adott törvényekből akarja szőni az 
ismereteket, mert szerinte csak ezek igazak. A természettudomá-
nyok módszerét akarja kiterjeszteni a kutatás minden ágára. Ezen 
irányzat hirdetett czélja: a társadalom ujjáalkotása; alapja: a 
természettudomány; módszere: a tárgyilagos kritika és a tények 
vizsgálata. Mi örömmel üdvözöljük ez irányzatot az igaz vallás 
nevében. Nekünk sincs más czélunk, mint a társadalom megújítása, 
mi sem akarunk más utat követni, mint a tárgyilagos kritikát és 
a tények szigorú vizsgálatát. Csak hogy szerintünk a természeti 
világon tul a szellemi világnak is vannak tényei, a távcső mellett 
a lélek szeme is lát, s az ember nem csak okoskodik, de szeret 
is. Mi ezekkel a tényekkel is számolni akarunk, mert ezektől is 
függ az ember boldogsága és boldogtalansága. 

Dőreség volna a tudománytól, ha azzal kérkednék, hogy ő 
biztosabb alapon áll, mint a vallás. A tudós megfigyel, kísérletez, 
gondolkozik, következtet, megállapítja a törvényt, a törvény 
soha sem a tünemények oka, csupán állandó rendje. A végső ok, 
a dolgok lényege épen olyan elrejtett titok az ő szemei előtt, mint 
előttünk az istenség, mely előtt a halandó leborul, az ész meg-
hajol, a sziv áhítatra kél, imádkozik. A vallástudomány is ezen 
az uton jár. Megfigyeli az emberi lélek tüneményeit, megállapítja 
a tünemények állandó rendjét, törvényeit, elvezet a szentek szentje 



elé, ámulattal áll meg, borzadálylyal hallja a szót: »Vesd ie a té 
saruidat, mert szent ez a hely, itt Isten van jélen«. A vallás az 
emberrel foglalkozik, az emberrel, a kinek azt mondta Sokratesz: 
»ismerd meg magad«. A bölcsészet harczba vitte minden fegyverét, 
de azért évezredek -vizsgálódása után is ott vagyunk, a hol a 
biblia: »formálta vala pedig az Ur Isten az embert a földnek 
porából és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét . . .« vagyis 
az ember csodálatos masina, melyben testi és szellemi élettüne-
ményeket tapasztalunk. 

Sokan mondják, hogy a vallás világa a képzelet világa. Igaz, 
képzelő erő nélkül nincs vallás, ezen erő nélkül nem képes az 
emberi lélek fölemelkedni a föld porából abba a magasabb, tisztább 
világba, melyet a szellem birodalmának, Isten országának ne-
vezünk. 

A képzelet az a szárny, mely felviszi az embert ismeretlen 
világokba, az a varázskulcs, mely fölnyitja a láthatatlan világ 
zárait, a mesebeli ló, melyen be lehet repülni a tündérek orszá-
gába. A képzelet az az erő, melyen leereszkedik az ember a sziv 
tengerének mélységeibe, hogy fölhozza annak elrejtett drága gyön-
gyeit. A képzelet ugy játszik az emberi lélekkel, mint a napsugár 
a falevéllel. A sziv szüli őt, hogy fölmelegítse az értelem fényét, 
hogy e meleg fény áldva, termékenyitvé hulljon vissza ismét az 
ember szivére. 

Hát a költő alakjait legtöbbször nem a képzelet szüli-e ? Azért 
az érzelmek valódi érzelmek; a jellemek emberi jellemek; a küz-
delmek, vágyak, remények, csalódások, szenvedések, nagy lelki 
harczok, a szívnek viharzásai mind-mind az emberi lélek napon-
ként ismétlődő tüneményei, valóságok. Ágnes asszony lehet költött 
személy, de a sziv az ő eltévelyedésével, bűntudatának nehéz 
súlyával, a lelkiismeret őrülésbe kergető zaklatása: valóság. Az 
örökös vérfolt a fehér lepedőn lehet a lázas agy képzelődése, de 
a kiáltás: »oh irgalom atyja ne hagyj el«, a meggyötört lélek 
szivettépő igaz fájdalma, melyre nem terem balzsamot Gileád 
mezeje. A költő világa való világ, de ez ott van a tiszta magas-
ságban, hol a. sphárák harmóniája zeng, melynek tüzében meg-
tisztul a lélek a földi salaktól. 

A költő nem azt állítja szemeink elé, a mi van, hanem a 



minek íenkié  keil, Áz embert á maga tökéletességében, nagy gon-
dolatokkal, nagy eszmékkel, nemes érzelmekkel, szép tettekkel. 
Az emberben keresi afctj a mi örökké való, hogy zengje dicső-
ségét az erőnek, erénynek, önfeláldozásnak, szeretetnek. A költőt 
is a hit vezérli, mert az ő eszménye is a tökéletesség, az örökké-
valóság, az, a mit a hivő isteninek nevez. A költő hisz az emberi-
ség magasabb rendeltetésében, az igazság égi erejében* az erény 
diadalában, az erkölcsi világrendben, az isteni igazságszolgáltatás-
ban. E hitből táplálkozik phantáziája. Szivének mély érzése, agyá-
nak magas röptű képzelme ölelkezriek lantja húrjain és e hurok 
velőt ráznak, könyet, dalt fakasztnak; tisztitnak, lelkesítenek, tettre 
sarkalnak. 

Vallás és költészet a képzelet szülöttei. Az ő világuk a lélek 
világa. Nem a porban csúsznak, de fenn repülnek az örök ma^ 
gasban. Az ember dicsőségét, diadalát hirdetik, kit nem zárhat 
börtönbe e sár golyó, nem nyűgözhet le az arasznyi lét. Az em-
beriség jóltevői ők: tisztitják javítják, nemesitik a lelket, hogy 
boldogságra fogékony legyen. 

A tudós vizsgálja a tüneményeket, kisérletez, bonczol; a költő 
megáll a természet templomában s szemléli a világ végtelen alkot-
mányát, mint tökéletes egységet. A botanikus szétszedi a virágot, 
hogy megismerje alkotó részeit, a költő szemléli az egészet s lel-
két megragadja a szépség. A világ ugyanaz, csak a tudós vizs-
gálja az egyes tüneményeket, a költő az egészet, a tudós 
részekre bont, a költő egységbe foglal; a tudós alkotó részeket 
keres, a költő harmóniát, szépséget, gondolatot. A hivő lélek is 
a költő .útját követi, a világot mint összefüggő egészet szemléli, 
mint a legnagyobb művész remekelt csodáját s lelkében kél áhitat, 
leborul s imádkozik. Avagy kinek jutna eszébe késsel keresni a 
virágban a szépséget, kalapácscsal és vésővel a szoborban az 
összhangot, bonczkéssel az emberben a lelket s távcsővel a csil-
lagok között az Istent ? 

Törd apróra Phidiász legremekebb szobrát, vizsgáld meg 
minden porszemét, nem fogsz találni abban szépséget, arányt, 
gondolatot, eszmét. Szedd széjjel az emberi agy idegszálait, sejt-
jeit, nem találod benne az értelem fényét, a szeretet melegét, 
vágyakat, terveket, örömet, bánatot. 



Ha egy festmény szépségét felakarjuk fedezni, meg kell tá-
lálnunk a kellő távolságot, a helyes nézőpontot. Ki a világ alkot-
mányát helyes nézőpontból szemléli, az felismeri a bölcsességet, 
czélt, örök rendet, annak kijelenti magát a világot átható, min-
denütt jelen való Isten. 

Költőnek és vallásnak egy a czélja : harmóniát teremteni a 
lélekben, fölébe emelni az embert a mulandó világ ezer változa-
tának, megmutatni a czélt az örökkévaló eszmék világában s erőt 
adni a léleknek, hogy fölszárnyaljon a magas czél felé. 

Az élet állandó forgatagában biztos pontra, változatlan, ál-
landó hatalomra van szükségünk. Ha himbáló hajón ülök, ha a 
magasból alá tekintek, fejem szédül, öntudatom elborul, szerve-
zetem megzavarodik. Lelkem is csak akkor nyugodt, ha érzem, 
hogy lábaim alatt a föld szilárd, ha szemeimet egy biztos pontra 
emelem, a mely az élet zajgó tengeréből kiemelkedve rendületlenül 
áll, a mely az én kősziklám, erősségem, a mely az én Istenem, 
örök és változatlan. 

A vallás az élet legszebb költészete, a mindennapi élet égi 
fénybe vonva, égi erőktől áthatva. A költőnél keresem a vallást, 
mert az igaz költő lelke örök fényben ragyog s e fényben ott van-
nak a hitnek tiszta sugarai. 

Arany János költészetében gyémántkő a vallás, a mely mint 
a fölkelő nap a bérezek ormait, égi fénybe vonja egész lelki vi-
lágát. Költészetével összeforrt élete. Tiszta légkörben született, 
tiszta légkörben nevekedett. Mint hajdan Achillest a Stix folyó-
ban Thetis, ugy fürösztötte őt is naponként kegyes édes anyja 
abban a vizben, mely a szent Írásban csörgedez s mely a lelket 
sérthetetlenné teszi. Fölfegyverkezve a léleknek minden fegyveré-
vel harezba megy ; egy nemzet dicsősége lebeg szemei előtt, ereje 
duzzad, reményei égig érnek s már látja a »hidat« mely oda föl-
vezet s fut utána, de hirtelen kiábrándítja a kérlelhetetlen sors : 
»Hogy üres kép,, játszi sugár, mit olyankor szeme lát, nem hid, 
a mely összekötné földdel a meny kapuját«. (Gyermek és szivár-
vény). Tüz próbálja meg a mi Aranyunkat is, szenvedések, csa-
lódások, lelki harezok tüze. Sokszor hivja kemény tusára a sors, 
de ő mindig győz, mert fegyverét egy bibliás jó öreg kovácsolta; 
sokszor dobálja sajkáját vészes hullám, de mindig biztos partra ér, 



friert hajóját kegyes édes anyja páncélozta meg, mikor ő még 
nem is tudta, eszébe sem vette, S ha gyakran csak a kétség kö-
tötte vékony deszka szálhoz, akkor is érezte, hogy. . . »övéit el néni 
hagyja, ki mindnyájunk édes atyja.« (Itthon). Nem azé a megelé-
gedés, nem azé a boldogság, kinek nincsenek megpróbáltatásai, 
szenvedései, hanem azé, kinek reménysége van Istenben. Hiszeií 
nincs nagyobb élvezet; mint vihartól dobált hajón ülni, ha tudjuk; 
hogy az elmerülni nem fog. A vallás feladata nem az, hog^ leve-
gye az ember vállairól a terhet, hanem az,  hogy erőt adjon a 
keresztek hordozására; a vallásosság tiem tétlenség, hanem foko-
zott tevékenység. Arany János küzdelmes és diadalmas élete a 
legerősebb bizonyság hitének igazsága mellett. Vallása igaz vallás, 
e vallásnak forrása : a biblia; csatornája : a szülői szív; tűzpró-
bája: az élet. A költő szívét önti lantja húrjaiba. Hősei küzdelmét 
ő maga vivja meg; ő tör a magasba, csalódások az ő szivét seb-
zik, a kétség örvénye őt veszi körül. Övé a hit, övé a bölcsesség, 
övé a szeretet, mely mindenütt győzelemre vezet. 

A vallás az emberben van, az emberi léleknek érzelme, de 
ez az érzelem egy felsőbb lényhez köt minket, kiben megszemé-
lyesítve látjuk mindazt, a mi szép, jó s a mitől sorsunk, boldog-
ságunk, üdvösségünk függ. E felsőbb lény titkos lényegébe emberi 
szem bele nem tekinthet. »Avagy — kérdi a költő Dante-ban — 
lehet-e, hogy halandó szem nézze a szellemvilágot, teljes öntudat-
ban ?« Az embernek nem az a feladata, hogy fürkéssze Isten 
kifürkészhetetlen mélységeit, hanem, hogy »imádni tanulja a köd-
oszlopában rejlő istenséget.« (Dante). Nekünk csak azt kell tud-
nunk, mi az Isten reánk nézve, mit akar velünk atyai gondviselése, 
bölcsessége, jósága, szeretete. Mint a kis gyermek, bármi érje, 
öntudatlan fut édes anyja kebelére, mert csak ott érzi biztonság-
ban magát, úgy kell nekünk is gyermeki bizalommal ragaszko-
dunk a mi mennyei Atyánkhoz. Az Istent csak az ismeri, a ki 
érezi az ő jóságát, szereti teljes szivéből, teljes lelkéből, minden 
erejéből. 

Az emberi lét eredete és végcélja is homályba vész. Honnan 
és Hova ? Akkor lobbana-e fel csak a lélek, mikor a föld gőzkö-
rébe jut s a földi éleftel elmulik-e teljesen ? »Vagy jövél a végte-
telenből, ismeretlen hosszú pályán, s visszatérsz azon megint ?« 
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»Volt idő — mondja a költő — mikor tagadták a futamló csil-
lagot Most a szellemet tagadják : semmi az csupán anyag, 

agyvelő, vér és ideg . . . . Vájjon mikor mély sirt ásnak az em-
ber jobb felének, nem retten-e vissza tudásuk az örök éjszakától ? 
»A mi annyi szivbe oltva élt a világ kezdete olta ; mit remélt a 
hindű; párz; a mért lángolt annyi oltár, zengett Szionon az Zsol-
tár : hogy nem addig taft az élet, mint alant a testbe' jársz 

én azt meg nem tagadom.« — A lelket épolyan ködoszlop tedi 
be, mint az istenséget. Csak azt tudom, hogy gondolkozom, ére- * 
zek, akarok; vágyaim, hajlamain, eszméim vannak. Terveket szö-
vök, álmokat álmodom, szemeim előtt géniuszok jelennek meg, 
arcom tűzben ég, szivem hevesen dobog, izmaim feszülnek . . . 
vágyaim elérhetetlen tartományba vonzanak, futok mint bohó gyer-
mek a szivárvány után . . . . Hogy mi a lélek ? nem tudom. De 
azt tudom, hogy szivem vissza vágyik bölcsőm helyére, nem tu-
dom feledni az édes anyai karok ölelését, nem a dajka dalt; csak 
azt tudom, hogy együtt búsulok a búgó gerlével, együtt sirok 
vagy örülök a hegedű száraz fájával . . . csak azt tudom, hogy 
ha koldust látok, kezem megmozdul, hogy egy falat kenyeret 
nyújtson neki . . . . csak azt tudom, hogy mikor hallom zengeni 
Atilla kardját. Árpád kacagányos hőseit; mikor hallom, miként 
üvöltött a vad pogány, hogy nyögött Bécsnek büszke vára Hunyad 
karja alatt, hogyan vijjoktak a baglyok a kuruc sasok előtt, mikor 
hallom : »Kossuth Lajos azt izente« : valami megmozdul bennem, 
valami visz s nincs mi visszatartson, nincs a mi megrettentsen, 
a halállal kezet fogni boldogság előttem. Az agysejtek szokatlan 
elváltozása, gyors mozgása-e ez vagy ismeretlen hatalom titkos 
munkája ? Elég, hogy engem nagygyá, erőssé, hatalmassá tett, 
elég, hogy kiemelt engem e mindennapi gőzkörből oda, hol her-
vadhatatlan babér terem hősök homlokára. Miért fut a gyermek 
édes anyja kebelére, miért hallgat az ő karjaiban, miért érzi 
magát biztonságban nála ? És az édes anya miért virraszt gyer-
meke mellett ? miért áldozza fel magát ? miért tér vissza a sirból, 
hogy betakarja árva gyermekét, helyre tegye a ruhácskáit ? Hon-
nan e titkos erő ? az agyvelő szokatlan elváltozása vagy isme-
retlen hatalom munkája ? Óh Uram! a te gondolataid nem a 
mi gondolataink! Mindeneket bölcsen teremtettél, a föld tele a 



te dicsőségeddel. A hegedű száraz fája összetörik, de a hármonia, 
az érzés megmarad; az agyvelő, az idegek porrá lesznek, de a 
szeretet erősebb mint a koporsó, mert a harmónia nem akkor 
születik,-mikor a hegedű, a szeretet nem akkor, mikor az agy-
velő. A gépezet nem hozza létre az erőt, csak eszköz, mely-
ben az erő megnyilatkozik. A gőznek erejét nem a masinia adja, 
hanem a viz és tűz chemiai hatása. Az életerő is chémiai folya-
mat; eredménye, tűz, melyet Prometheus az égbőllopottle. Kicsoda 
látta, hogy a föld forog ? mégis hisszük." Kicsoda látta a vonzó erőt ? 
mégis ennek engednek az égi testek. Kicsoda látta a lelket ? mé-
gis hinnünk kell, mert e nélkül az élet ijesztő talány. 

Az élet bizonytalan. Az irigy habok összetörik hajónkat, elra-
bolják az utolsó deszkaszálat. Ki milliók ura volt, koldussá lesz; 
ki biztosítva látta a késő vénséget, reménybukkottan halni vágy. 
»A holnapig sem biztosít tömött szekér, rakott hajó . . . . Az élet 
számvetése csal . . . . azért »Féljétek Istent emberek !« (Hajótörött). 
Az ember a világot nem kormányozhatja, de ez nem is az ő fela-
data. »Bölcs Isten az, ki rendel; az ember tiszte, hogy legyen 
békében, harcban ember. Méltó képmása Istennek . . .« Isten nem 
úgy számít mint az ember, az ő gondolatai nem a mi gondolata-
ink. »Isten egészbe' működik, egészre fordít gondot. . .«, Csak 
a kicsiny hitüt ejti kétségbe a tenger minden kis háborgása. 
— Mikor egy nemzet sorsa van kockán, mikor ugy tetszik, 
hogy csak hitvány szalmaszál reményünk árboca, mikor a költő 
homlokán a honfi gond összébb gyűjti a redőt: akkor is a hit 

diadalmaskodik. » mely kishitűség! El, el, ne lássam a 

dúlt arcokat! Ész, egybeforrt vágy, tiszta honfi hűség, bátorságot 
nekünk mind ez nem ad ? Megvert reménnyel induljunk csatába ? 
Hitben,feladjuk már a diadalt? Nem, nem! Szivünk egy vértanú 
imába megedzve, kezdjük a győzelmi dalt.« Hiszen »nem mindig 
ember, a ki sorsot intéz . . . és vissza nem foly az időnek árja . . .« 
(Gondolatok). 

Mikor szive fáj, mikor lelkének szárnyaira reánehezedik a 

sötét jövő, vállát nehéz teher nyomja, fölemeli a hit: »Gyermek 
szívvel  öntudatlan nyugszom meg e gondolatban, hogy övéit el 

nem hagyja, a ki mindnyájunk édes atyja.« (Itthon). Olvasva eze-
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ket merné-e Vaíaki mondani, hogy a hit üres képzelődés és nem 
Istennek ereje minden hivőnek idvességére ? 

A szív érez, még a rongyok alatt is. Mily megfázó fájda-
lom, mennyi keserűség szól hozzánk a »Koldus  ének<t-bő\.  A sza-
vak egyszerűek, a húrok csendesen rezegnek, de velőkig hatnak. 
Nem az fáj a koldusnak, hogy jobb keze csatában maradt, 
hogy bal kezében mankót kell hordoznia béna lába támogatására. 
»Más seb az, a melyre nem lelek balzsamot.... Adjatok, adja-
tok, a mit Isten adott. . .« »Oh mikor ez a seb idebent megsajdul, 
lelkem minden húrja átrezeg a ja j tú l . . . . Oh ha megtaláltok 
egykor az útfélen, adjatok egy szűk sirt hazám szent földjében.« 
— Mindent tagadhatunk, de azt nem, hogy van valami, a mi úgy 
tud fájni a koldus rongyok alatt is, van valami, a mi ide köti a 
haza szent földjéhez, ahhoz a földhöz, a mely neki is termett — 
egy mankót s egy falat könnyel keserített kenyeret. 

A lélekről állíthatunk fel bármilyen theoriát, de hogy a lel-
kiismeret valóság, bizonyítja az élet. Ez az igaz biró, mely elől 
elrejtőzni nem lehet. Szemei mindig nyitva vannak, ismeri legtit-
kosabb gondolatainkat, tőle függ nyugalmunk, békességünk, bol-
dogságunk. A vallás feladata éppen a lelkiismeret fölébresztése, 
megerősítése, hogy álljon az emberek szeme előtt tiszta fényben, 
mert ez a kőtábla, melyen fölírva vannak Isten örök törvényei. 
A legnagyobb költők a lelkiismeret hatalmát éneklik. Shakespeare, 
Goethe, Arany a lelkiismeret költői. Arany vallásos lelke balladá-
iban nyilatkozik meg legnagyobb erővel. A mit e nemben alkotott, 
az örök dicsősége a magyar szellemnek, az monumentum aere pe-
rennius, (emlék, ércnél maradandóbb.) Mikor e költeményeket 
olvasom, fülembe cseng az írás szava : »Mit használ, ha valaki 
mind e világot meg is nyeri, lelkében pedig kárt szenved ?« »Ne 
azoktól féljetek, a kik a testet ölik meg, hanem azoktól, akik a 
lelket.« »Az Isten megfizet kinek-kinek cselekedetei szerint.« E 
balladákban ragyog előttünk a legszebb theodicea, fényes igazolása 
az isteni világ-kormányzásnak, az erkölcsi világrendnek és az igaz-
ság győzelmének. 

A hamisan esküvő vén  Márktis-nak  — bár a koporsó felett 
két pap megdicséri — testét a föld kidobja, lelkét az ég kizárja, 
ott forog a sebes örvény forgatagában, hol nincs megállás, nincs 
nyugalom egyetlen percig. Az esküszegő László  király rémképe-



ket lát, a szél zúgását a nép morajának véli, kik esküjét kérik. 
Fut képzelt üldözői elől s megtalálja jutalmát — cseh földben. 
Eduárd király 500 vvallesi hárdot végeztet ki, mert egy sem akadt, 
ki dicsőítse a zsarnok vérszopót, országok leigázóját. »Ötszáz 
bizony dalolva ment lángsirba walesi bárd. De egy se birta 
mondani, hogy: éljen Eduárd.« De a király nem alhatik, fü-
lébe zúg a bárdok éneke. A lord majornak kemény parancsot 
ad, hogy nesz ne legyen London utcáin, különben felköt-
teti. »Áll néma csend; légy szárnya bent, se künn nem hallatik. 
Fejére szól, ki szót emel! Király nem alhatik.« Majd dobot, sipot 
hozat,_ hogy erős harsona nyomja el a welszi lakoma fülébe zúgó 
átkait. »De túl zenén, túl sip, dobon, riadó kürtön át: ötszáz 
énekli hangosan a vértanuk dalát.« 

A lelketlen anya halálra kinozza apátlan árva gyermekét, 
hogy zavartalan élvezhesse bűnös gyönyöreit, de a meghalt apa 
fölkel sírjaiból, fiáért megy, hogy magához vigye; a gonosz asz-
szony látja a síró árnyat, eszét veszti s csatangol a temetőkön, 
ugy hogy az emberek megindulva mondják : »Szegényt szánd meg 
uram, teremtőm!« 

Még megrendítőbb Agnes  asszony  tragédiája, ki elnézi, hogy 
szeretője férjét meggyilkolja, de úgy megborzadt tettétől, hogy 
esze megzavarodik. Folytonosan az a gyötrő látomás kinozza, 
hogy a vérfolt látszik lepedőjén. E látomástól akar szabadulni, 
azért mossa szüntelenül lepedőjét, de hasztalan, a folt nem tisztul, 
kinja folytonosan megújul e kiáltásban : »Oh irgalom atyja ne 
hagyj el!« A lepedő rongygyá foszlik, de a vérfolt most is lát-
szik, mert az a folt a lelken esett s nincs viz, a mely onnan 
lemossa. 

A lélekben ép olyan szigorú törvények uralkodnak, mint a 
természetben. »Ne tévelyegjetek, az Istent nem lehet megcsúfolni; 
ki mit vet, azt aratja« — mondja Pál apostol. Ha a vallás csak 
ez egyetlen igazságot vésné is az emberek lelkébe, akkor is méltó 
lenne, hogy szivünk egész melegével ápoljuk, mint az emberiség 
legnagyobb jóltevőjét. A legfontosabb tudnivaló e földi életben az, 
hogy erkölcsi lények vagyunk, hogy erkölcsi minőségünktől függ 
üdvünk vagy kárhozatunk, hogy erkölcsi törvények alatt állunk, 
melyeket megrontani büntetlenül nem lehet. Az erkölcsi világnak 



alaptörvénye az, hogy minden cselekedet önmagában  hordja jutal-
mát vagy büntetését. Az emberi lélek legyen az eredetileg akár 
tabula rasa, akár belénk teremtett szellemi erő, a külső hatásokat 
felfogja, mint a lencse a fénysugarat, a hatások nyomait megőrzi, 
ezek idomítják, irányítják, meghatározzák. Egy röpke szó, egyet-
len gondolat nyomot hagy az agy finom sejtjein. Ha jól cseleked-
tem, elvégeztem hiven kötelességemet, védelmeztem az igazságot, 
kenyeret adtam az éhezőnek : jóleső érzés tölti el szivemet. Jó 
tettem tisztitólag  hatott lelkemre, onnan van a jóleső érzés, e 
belső öröm. Ha pedig rosszat tettem, szégyen fog el, szemeim 
lesütöm, nyugtalan vagyok, mert a rossz cselekedet beszennyezte 
lelkem tükrét és e szeny bánt, elűzi nyugalmam, elhomályosítja 
szivem derűjét. És minél többször cselekszem a jót, annál tisz-
tábbá, a jóra annál erősebbé lesz bennem a lélek. Viszont minél 
gyakrabban engedek a rossznak, annál jobban meglepi lelkemet 
a szenny, elhomályosodik látó érzékem, lelkem elgyengül, rabszol-
gája leszek a bűnnek. Ezért van fontos szerepe a nevelésnek. 
Legfogékonyabb a lélek az ifjú korban ; a gyermekkori benyomá-
sok legmélyebb nyomot hagynak; a gyermekben olyan erős a 
tudásvágy, mint az első emberben, azért a gyermek előtt még 
beszélni sem szabad olyat, mely megfertőztesse zsenge lelkét. 
Minden hitvány beszéd tele van bacilussal, melyek belefészkelik 
magokat a lélekbe s lassankint megörlik, mint féreg a gyümölcsöt. 
A mi nem árt a felnőttnek, árthat a gyermeknek. A tölgy tud 
dacolni a viharral is, de a virágot gyakran a szellő is letépi. Lel-
künk hangulata lehet olyan benyomások eredménye, melyeket mi 
akkor figyelemre se méltattunk. Ez az az isteni igazságszolgálta-
tás, melyet közönségesen igy szoktak mondani: majd a másvilá-
gon megfizet az Isten kinek-kinek cselekedetei szerint. De az Isten 
nem csak a más világon fizet, mert nem csak ott lesz a mi Iste-
nünk. Istenünk és biránk ő itt e földön is, mindennap. Az a más 
világ itt is jelen van, mert a szellem nincs időhöz és helyhez 
kötve. Mig itt élek, addig is magamban hordozom a menyet és 
pokolt, az üdvöt vagy a kárhozatot, mert itt is bennem van az a 
szellemi erő, mely részese annak a magasabb világnak, mely en-
gem örök tökéletességével szüntelenül vonz. A szellemvilág nem 
helyileg  van felette az érzékinek, hanem lényegileg  és az Isten 



nem helyileg van felette minden létezőnek, hanem lényegénél, 
örök tökéletességénél fogva. Mi gyakran nem látjuk e magasabb 
igazságszolgáltatást itt e földi életben, mert szemünket megcsalja 
a látszat, de . a vallásos lélek látja ezt s azért bizik erős bizalom-
mal az ő Istenében, azért áll  meg  hűsége  rendületlenül  árban 
vagy  apályban,  mint  szirt  a habok  közt.  E hűség alapja az erős 
jellemnek, melyet a rozsda nem fog, a mely minden körülmé-
nyek között tisztán ragyog. Jellem nélkül az ember nem ember. E-
nélkül nincs egészséges társadalmi élet, nincs fejlődés. Jellem pedig 
nincs hit nélkül. A jellem meggyőződés, erő, hűség. A hit meg-
győződés, erő hűség. Az igaz hit nem illúzió, nem képzelődés, 
nem külső cafrang, hanem ideál, a lélek világosító napja, a szív 
életforrása, az élet vezére. 

A vallásos ember más színben látja a világot mint a hitetlen. 
Sem az üres tér, sem a tisztátalan anyag nem töri meg a suga-
rat. De tiszta szívben megtörnek a benyomások s szines képet vará-
zsolnak a hivő szemei elé, az ember érzi az írás szavának igazságát: 
»A kik istent szeretik, azoknak mindenek - egyaránt javukra van-
nak.« Egy világban élünk mindnyájan. A vallásos ember felett is 
zúg a szél, tombol a vihar, dörög az ég, cikázik a villám épen 
úgy mint a hitetlen felett; alatta is remeg a föld; ő is verejték-
kel öntözi a rögöt, cipeli az élet keresztjét; az ő szivét is elérik 
a fájdalom nyilai, csak ő ezekben nem a kegyetlenséget, nem a 
büntetést látja, hanem a szerető atya nevelő eszközeit. Tűz pró-
bálja meg az aranyat, vihar tisztítja a levegőt, a tenger méhében 
fájdalmak között születik a gyöngy. Igy érez a költő is: »kél és 
száll a szív viharja, mint a tenger vésze ; fájdalom a boldogság-
nak egyik alkatrésze ; az örömnek levegőjét megtisztítja bánat, a 
kizajlott búfelhőkön szép szivárvány támad.« Nincs olyan hosszú 
éjszaka, mely után reggel ne következnék, a nap nem vész az 
éjbe s minél sűrűbb volt a sötétség, annál szebben ragyog az 
előtörő sugár. Minél keményebb a szikla, annál tisztább forrás 
fakad kebeléből. Fény és árny kell a képhez. A remény derűjé-
ből és a szenvedés árnyából szövődik az emberi élet képe s ha 
sivatag is az élet, van pehenő rajta és ». . . . ha nehéz bú és 
nehéz gond rosz napokat szerze : kárpótolja a nyugalom enyhü-
letes perce.« Az »Enyhülés « c. vers a szenvedő szív evangé-
liuma ; az isteni gondviselés, bölcsesség és jóság apotheosisa, 



Ne mondjátok hát, hogy nincs gondviselés. Hiszen igaz, sok fáj-
dalma van az életnek, annyi minden bántja az érzékeny szivet. 
Ha párja vesztett gerle búsan búg az ágon, fájó szivvel kérdez-
zük, miért is kell szenvednie az ártatlan Jmadárnak ? De ha nem 
szenvedne, mi indítaná meg az ember szivét, hogy érezze: mily 
árva az árva ? Édes anya kebeléről egyetlen gyermekét tépi le a 
halál fagyos keze; összetört szive ne lázadjon az ég ellen ? Oh, 
ne vétkezzetek. Csak a balga mondja az ő szivében, hogy nincs 
Isten. Hány árva gyermek van elhagyatva, a megfosztott szülőket 
a mennyei atya ezekhez küldi, hogy ezeknek gondját felvegyék, 
mert a mit egygyel az én kicsinyeim közül tesztek, annyi, mint 
ha velem tettétek volna. Hány nemes, jótékony intézménynek 
vetettétek meg alapját a fájdalomban megtisztult lelkek ? Könyez-
írünk kell, hogy letörülhessük mások könnyeit. Avagy nem könnye-
zik-e az ég is? És az ég könnyei nem lesznek-e a föld áldásaivá 
termékenyítő esőben, üdítő harmatban ? Felhőbe vonja az Úr a 
sugárzó eget, hogy a megtört felhő szélén szép szivárvány 
mosolyogva kösse a földet az éghez. »Bizony az Úr mindeneket 
jól teremtett \« 

Arany szerint a vallás nem haszontalan cicoma, üres szokás, 
elavult hagyomány, hanem életszükség, drága kincs, a legjobb 
örökség, melyet apa fiára hagyhat. Azért mondja fiának: »Kis 
kacsóid összetéve szépen, imádkozzál édes gyermekem.« Szor-
galmasan öntözgeti a vallást gyermeke ártatlan szivének tavasz-
kertjében, » . . . mert szegénynek drága kincs a hit, tűrni és 
remélni megtanít.« A hit lesz balzsam majd ha szivét megsebzi 
az élet, a mostoha szeretet, ha gyenge lábait megvérzi a rögös 
pálya. A vallás egyedül az az erő, mely nem engedi, hogy el-
veszítsük az egyensúlyt, nem engedi, hogy fejünk elszédüljön, 
mikor kavarog az örvény szemeink előtt, ez a korlát a mélység 
felett, azért inti fiát: »Majd ha látod s érzed a nyomort, melyet 
a becsület válla hord; megtiporva az erényt, az észt, mig a vétek 
irigységre készt s a butának* földi sorsa éden: álljon a vallás a 
mérlegen.« Majd nehéz felhő ül a költő borongó lelkére, 1850-ik 
év sötét felhője nyomja a magyar sziveket. A hajótöröttnek is 
marad egy deszka szál, de mi marad annak, ki megéri, hogy apái 
földje töbl?é nem hona? Ez a legnagyobb csapás, mely embert 



érhet, mert »e szóban: haza, foglaltatik az emberi szeretet és 
óhajtás tárgyainak egész összesége.« Kinek nincs hazája, annak 
a fold nem adhat igaz örömet, annak már csak az nyújthat némi 
vigaszt, hogy »bujdosunk a földi téreken.« A költő lelkén ez is 
átrezeg, de tekintete már túl jár a földön, gyermeke szemét is 
oda irányítja: »óh remélj, remélj egy jobb hazát! s tenne az 
erény diadalát: mert különben sorsod és a föld Isten ellen zúgo-
lódni készt.« 

Jobb haza, erény diadala ! hol vagy te hitünk égi koronája ? 
Nem tünde fény, csalfa álom, nem szivárvány-e csupán könnyes 
szemünk pilláin, mit e név kifejez ? Oh ne tépjétek le hitünk szép 
virágait, mert kopár lesz lelkünk s nem terem többé benne erény-
nek gyümölcse. E hitet Isten oltotta keblünkbe, avagy megcsalná-e 
a mennyei atya gyermekeit ? Kicsoda még közületek is, a ki az ő 
fiának kenyér helyett követ adna, vagy hal helyett kigyót ? Avagy 
ki az éhséget teremtette, nem teremtette kenyeret? Ki az ember 
szivét ugy alkotta, hogy szeresse a szépet, nem hintette-e be 
virággal a mezőt, nem parancsol-e a hajnalnak, hogy kirakja ró-
zsákkal az égalját ? nem gyujtja-e fel a csillagok milliárdját ? ki 
szivünkbe oltotta egy jobb haza vágyát, nem vonz-e minket min-
dennap e haza felé nagy szellemek, tiszta lelkek fényessége által ? 
nem vonz-e szent fiában, kinek igéje szól: »Ez az örök élet, hogy 
téged egyedül ismerjenek igaz Istennek és a kit elbocsátottál, a 
Jézus Krisztust ?« Avagy nem lesz-e szellemivé az ember, ki 
szellemi környezetben él ? nem szentelődik-e meg, ki a szentség-
ből táplálkozik? nem lesz e tiszta, kit tiszta légkör vesz körül? 
nem megy-e át az örökkévalóságba, kit az Isten lelke vezérel ? A 
hol az Urnák lelke van, ott élet van és ott a halál ismeretlen. 
Azt mondja Herbert Spencer: »a tökéletes összhang eredménye 
a tökéletes élet. És ha az organizmus a környezethez tökéletesen 
alkalmazkodnék, lehetővé válna az örök élet«. Kinek lelke az Is-
tennel teljes összhangban él, annak élete tökéletes, élete örök, 
mint volt á nazárethi Jézusé. Kit az Urnák lelke vesz körül min-
den pillanatban, kinek környezete az égi szeretet, az rálépett az 
örök élet útjára, mert életének itt e földön maradandó értéke van, 
mert ő Istenben maradt és az Isten ő benne és a mi isteni, azon 
nincs hatalma az enyészetnek. 



A vallásos léleknek legtermészetesebb megnyilatkozása az 
imádság. Az érzelmeknek fölbuzogása ez, mely által olyan tiszta 
lesz mint a forrás felbuzogó vize. Istennel, örökkévaló, mindenek-
felett uralkodó, tökéletes lénynyel beszélgetek és magamat mint-
egy megnövekedni érzem, lelkem kibontja szárnyait, fölemelkedem 
s szivem betelik örömmel, boldogsággal. Az a legboldogabb gyer-
mek, kit imádkozni megtanítanak. A ki imádkozni tud, eltévedhet, 
de el nem vesz soha. Az imádságnak, a vallásos nevelésnek egész 
életre kiható erejét rajzolja az »Első  lopás « cimíi költeményben. 
Gazdag Imrére már egy járomszeg sem maradt az ősi vagyonból, 
de megmaradt az ősi felfogás, hogy nem nemesnek való a dolog. 
A szükség gyötri és ő lopni indul. Szerencsésen haza hajt egy 
üszőt a szomszéd udvaráról, de megborzad tettétől s nyomban 
vissza is tereli. Hiába! rajta csipik, elitélik, tömlöcbe vetik, fele-
sége, gyermeke otthon marad betegen, éhesen, elhagyatva nagy 
Ínségben, A börtönben vén gazemberek, kitanult zsiványok kezdik 
oktatgatni »balkörmü erényre« : lopás mesterségére. De mit nap-
pal tanult éjjel elfelejti. »Mert ha lidérc álom a többit megnyomta, 
szép  imádságait  sorra  mind  elmondta «. A szenvedésekben lelke 
megtisztul, kikel a jó mag, melyet belevetett az édes anya. Haza 
megy, dolgozik, tüskével, bokorral ví nehéz csatákat. »De ha ne-
héz munka testét legörnyeszti, fölemeli lelkét egy magasztos ének, 
melylyel bizodalmát táplálja, éleszti, könyörög s hálát ad a jó 
Istenének. Munkája is halad jobban mintsem várta, bizvást néz 
előre, örömmel néz hátra«. Bizony »nem hinné az ember, ha 
kelmedet l^tja, hogy valaha lopott, édes Imre bátya« ! 

A hit csodálatos, hegyeket mozgató erejéről szól »Szent 
László  füve «. Mintha csak az ó testamentum valamelyik pátri-
árchája jelennék meg László király hatalmas alakjában. Döghalál 
szedi áldozatát, a nép rémülve imádkozik, de hasztalan, nem szű-
nik a pusztító veszedelem. A nép akkor föltámad és követeli ősi 
vallásának visszaállítását, mert a csapás bizonyára a régi Isten 
büntetése, kinek fölgerjedt haragja az elpártolt magyarok ellen. A 
király megháborodott . . . összetette kezét, hogy reszketett belé 
és nagy indulattal az égre emelé . . . Hatalmas Ur Isten, sere-
geknek Ura! haragod e népre ne gerjedjen újra. Oh ne vond el 
tőlük lelkednek világát, inkább orvosold meg elméik vakságát. 



Nagy Isten ! mutasd meg erejét csodádnak: teremts csodát nekik: 
hisznek, mikor látnak«. Az Isten látást  mutat, világosság száll a 
király fejére és erre : »Megdöbbent a mellök, hajuk felborzadott, 
egy szilaj hidegség a szivökhöz futott, térdre hulladoztak és ugy 
könyörgenék a nagyhitü  király erős Istenének«. Akár csak Mózes 
a Verestenger mellett vagy a pusztában lázongó népe előtt, midőn 
megnyitja a tengert, forrást fakaszt és leimádkozza a mennyei 
mannát. Vagy Ilyés a Kármel hegy oldalán, midőn tüzet kér 
Istentől, hogy megtérítse tévelygő népét. 

Kicsoda veszi -rósz néven a költőtől, ha az 'gazságot szives 
köntösbe öltözteti, szépen felcicomázva tárja szemeink elé? Ki ne 
gyönyörködnék a mesében, melyet, a megélénkült képzelet szőtt 
ezer tarka szállból ? Szegény a nép, melynek nincsenek féltve 
örzött mondái, mythoszai. Ezek a zsenge gyermeki lélek kedves 
táplálékai, ezek lépcsők, melyeken játszva emelkedik föl az ifjú 
mig eléri a szellemvilág küszöbét, hol immár biztosan járhat. Nem 
csodálatos-e Toldi alakja ? De van-e magyar lélek, mely nem talál 
benne igazságot ? A gyermek szive hevesen dobog, szeme ragyog, 
az ifjú ereje duzzad, a férfi vivódó lelke kibékül, bizalmat nyer 
olvasva Toldit, kiben egy nemzet érzése, sorsa, jelleme, eszménye 
áll szemeink előtt megelevenedve, mint hús és vér, mint élet. 

A vallásnak is vannak mythoszai, mondái, vannak csodála-
tos dolgok, melyek felülmúlják véges értelmünket. Ne nézzük 
ezeket sem más szemmel, mint a többieket; ne forduljunk el 
tőlük csak azért, mert nem valósággal megtörtént dolgot beszél-
nek el. Ezek azt hirdetik, hogy az Istennek dolgai csodálatosok, 
előtte nincs lehetetlen, hatalma van mindenek felett, akarata előtt 
nem akadály tér és idő, magasság és mélység: szabaditásának 
eszközei többek mintsem ember eszébe vehetné. Általa uralkod-
nak a királyok, ő tartja meg a népeket. »Az.ő szemöldöke ront-
hat, teremthet száz világot s a nagyidők folyását kiméri«. Csodás 
elem nélkül nincs vallás, mert a hit Istennek ereje, az isteni erő 
munkája pedig az ember előtt mindig csodálatos. Rég mult idők-
nek csodás eseményei az állványok, melyeknek segitségével fel-
építjük hitünk templomát, ezek emelnek mind fennebb-fennebb, 
mig megismerjük a legnagyobb csodát: a világ végtelen alkotmá-
nyában az isteni örök törvényszerűséget, az örök rendet, az ál-



landó célt, mikor szólunk a költővel: »A lemagasabb menny s 
aether uránjai, melyek körülted rendre keringenek, a láthatatlan 
férgek a le bölcs kezeid remekelt csodái«. A hitnek csodálatos 
erejéről beszélnek a történelem legszebb lapjai. Mózest a hit tette 
népe szabaditójává; Attila világverő kardját a hit tetté legyőzhe-
tetlenné; a hit bedugta az oroszlánok száját, elvette a tűznek 
erejét, legyőzte a kereszt fájdalmát. Nagyot csak az alkot, a ki 
erős hittel indul a munkára, mert nem ő a ki munkál, hanem az 
Istennek lelke ő benne. De a vallásos lélek mikor a legnagyobb, 
semminek tartja magát mint Pál apostol; úgy szól mint Toldi 
Miklós : »Köszönöm az Isten gazdag kegyelmének«. 

Gyulai szerint: »Aranyból fogja meríteni a férfiú az élet 
küzdelmeinek eszméit, érzéseit, fájdalmát és vigaszát. Rajzaiban 
örökre fennmaradnak fajunk szellemi törekvései, nemzeti vágyai, 
jellemző sajátságai, hogy az újabb nemzedéket mintegy megóvják 
az elfajulástól«. Arany költészetéből merítettem én is a vallás 
nagy igazságait, hadd lássák mindenek, hogy a vallásnak helye 
van a művelt lélekben is, nemcsak, de az igazi műveltségnek ez 
az alapja. A mi időnk a vallásos élet terén a reakció ideje. A 
reakció nem visszaesés. E reakció az igazi belső vallásosság el-
hanyagolásának visszahatása. A mai hitetlenségért nem szabad a 
kor műveltségét tenni felelőssé. A protestantismus a tudományt 
nem átkozza, hanem jogaihoz juttatja. Az igazságok harcban nem 
állanak egymással, közöttük égi béke van. A mi feladatunk az, 
hogy számoljunk a mai emberrel, a mai ember lelkének egész 
tartalmával, keressük fel benne a vallás jogos helyét s teremtsünk 
összhangot, különben nem lehet egészséges fejlődés. 

A modern ember nagykorú, tud gondolkozni, saját lábán 
kiván járni. Ismeri az irodalmat, történelmet, foglalkozik a lélek 
nagykérdéseivel, vizsgálja a természet titkait, látja a szigorú tör-
vényszerűséget, gyönyörködik a művészetben, mely szemei elé 
állítja a természet és szellem hármoniáját; keresi mindenütt az 
igazságszolgáltatást, a kielégítő megoldást. Vallása is összhangban 
kell, hogy álljon szellemének ezen tartalmával, különben nem le-
het a lélek szerves, élő alkotó része. A vallás ma nem lehet vi-
lágmegvetés, hanem világmegszentelés; a vallás ne tagadja meg 
a földet, hanem emelje föl a menny légkörébe, ne tegye üressé 



az életet, hanem töltse meg magasabb tartalommal. Az igaz val-
lás nem összezsugorítja a lelket, hanem kibontja szárnyait. Az 
Isten minden organismust fejlődésre hivott. Cél nélkül nincs sem-
minek létjoga. Mi az ember célja? Azt mondja Madách : »Célod hát 
legyen: Istennek dicsőség, magadnak munka; az egyén szabad 
érvényre hozni mind, rrli benne van, csak egy törvény kötvén le: 
szeretet«. Minél több nemes erejé van az emberi lélekriek, annál 
tökéletesebb, annál közelebb áll Istenhez, annál boldogabb. 

Krisztus vallása a Szeretet. Ha mi valóban a Krisztus tanít-
ványai vagyúnk, bizonyságot kell tennünk, hogy az ujtestameri-
tum népe szabad nép, istentiszteleté egyedül a szellem szabad-
ságában, a jó lelkiismeretben, tiszta szivben és a tetetés nélkül 
való szeretetben áll. 

A betű és dogma keresztyénségéből át kell mennünk az 
érzület és cselekedet keresztyénségébe. A vallást a fejből a szivbe 
kell vinni, mert csak a szivben lakozhatik a boldogság, csak szív-
vel lehet a világot meggyőzni. Ne szóval szeressük egymást, ha-
nem cselekedettel. A ki viszi a keresztet, az lehet keresztyén, de 
a ki kereszteket rak mások vállaira, az pogány; a ki szenvedi a 
méltatlan bántalmakat, az keresztyén, a ki sebzi a sziveket, az 
pogány; a ki megbocsát, az keresztyén, aki boszuért liheg, az 
pogány; a ki rombolja az embereket elválasztó falakat, az ke-
resztyén ; a ki épiti, az pogány; a ki szeret, az keresztyén, a ki 
gyűlöl, pogány. 

Isten nem dogmákban, hanem erőkben  jelenti ki magát. A 
vallás nem dogmákban, hanem erőkben kell, hogy bizonyságot 
tegyen magáról. Látjuk-e a mi hitünknek alkotásait ? érezzük-e 
hegyeket mozgató erejét ? Ha nincsenek bizonyságtételei, akkor 
valahol baj van, akkor nem az evangeliuma az, mit szivünkben 
hordozunk. Pál apostol bizonyságot tett, hogy az evangelium Isten-
nek ereje minden hivőnek idvességére. Bocskay, Bethlen, Rákóczy 
bizonyságot tett, hogy ha Isten velünk, senki sem lehet ellenünk; 
a gályarabok bizonyságot tettek, hogy a hit erősebb az acélnál s 
nem féli a fegyvert az Ige, az Észme. Nekünk is bizonyságot kell 
tennünk, hogy a mi hitünk erő a lélek üdvösségére. Nem a val-
lásnak van szüksége reánk, hanem nekünk a vallásra. Az igaz-
ság igazság marad, ha mi nem is követjük, de mi nem érjük e 



nélküle célunkat; az erény nem vesz el, ha mi el is térünk tőle, 
de elvesz szivünk ártatlansága, boldogsága; az Isten nélkülünk 
is Isten, de mi Isten nélkül nem vagyunk emberek, csak hitvány 
férgek. Isten nélkül az ember élete csak tragédia, az Isten embe-
rének kereszthalála is apotheosis. 

Ha vallás nélkül is elérhetnők célunkat, ha az élet harcát 
diadalmasan inegharcolhatnók a hit fegyvere nélkül is, akkor 
bizonyára nem kivánná tőlünk a mi Istenünk, hogy higyjünk ő 
benne, hogy kegyesek legyünk, hogy őt tiszteljük, imádjuk, mert 
ő a mi tiszteletünkre, imádságunkra rtem szorult. 0 csak azt 
akarja, hogy mi érjünk célt, mi legyünk tökéletesek és boldogok. 

A választást reánk bizta az örökkévaló Isten. Győzni vagy 
bukni akarunk? A menny kell vagy a pokol? az örökkévaló élet 
vagy a megsemmisülés ? Az idő kritikus. A társadalom méhében 
forrongnak a lekötött erők> veszedelmesen szaporodik a robbanó 
anyag. Alattunk a föld nem szilárd. Ha egyszerre kitörnek a 
keserű indulatok, ha vad szenvedély rombolva rohan, ki -fog gátat 
vetni, ki fog oltalmat nyújtani ? Mikor kettétört hajónk, hiába kiál-
tunk jajveszékelve Istenhez, csak azt fogjuk hallani, mit a porba 
feujtott Ádám: »elhagytál Ádám, én is elhagylak.« (Madách). 
Könnyebb levegőbe várost épiteni, mint egy államot vallás nélkül 
fönntartani, mondá a bölcs Pithagoras. A törvényszék nem helye-
tesitheti a templomot. A ronda férget bottal nem lehet agyon 
verni, egyedüli ellenszere a tisztaság. Mig az emberek lelke nem 
tiszta, addig nincs egészséges társadalmi élet, nincs boldogság. 
»Boldogok a tiszta szivüek«. A tisztátalan lélek természetes fészke 
a bacilusoknak, termő talaja a bűnnek. A léleknek is, hogy tisz-
tán maradhasson, mindennapi mosakodásra van szüksége, mint a 
testnek. A por ránk rakodik észrevétlenül. Rossz beszéd, rossz 
példa, gonosz kívánságok, nemtelen indulatok, csábitások állandóan 
körülöttünk settenkednek, reánk tapadnak, beszennyeznek, ha 
mindennap meg nem fürdünk az örökélet vizében. Ezért van 
szükségünk a vallásra, ezért kell minden reggel megjelenni Isten 
előtt, ezért kell imádkozni. 

Bizonyára igaz, hogy e földön a magyar nemzet megszi-
lárdulását és fennmaradását a keresztyén vallás biztosította. És a 
nemzetek mai nagy versenyében is azok fognak győzni, kiket a 



krisztus íelke vezet. A vallás lesz mindig kútforrása az emberek 
testi és lelki jólétének, a nemzetek nagyságának és dicsőségének, 
de az a vallás, mely a sziveket összeforrasztja, a mely által egy 
lesz az érzés, egy az akarat. Ez a vallás nagyon rövid, csak 
ennyiből áll: Szeresd  az  Istent,  szeresd  az  embert!  Ez volt és ez 
lesz az én vallásom. E vallást hirdetem, mig az Isten erőt ad 
hozzá, e helyen, hová az ő nagy kegyelme folytán egyházkerüle-
tünk bizalma elhívott, hová gyermekkorom emlékei s örök hála 
kötnek. iMig e munkát végzem, legyen szabad kérnem iskolánk 
n. é. gondnokainak szives jóindulatát, tanártársaim barátságát, 
tanítványaim szeretetét. 
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III. 

Adatok áz év történetéhez. 

Az 1906/7-ik tanévet szeptember 5-ikén nyitottuk még á 
Szokott ünnepélyességgel, minek különös jeleritőséget adott azon 
körülmény, hogy Biró Sándor vallástanitásra választott rendes ta-
nár székét ekkor foglalta el »Vallásos gandolatok Arany János 
költeményeiben« cimű érdekes és tanulságos értekezésének előadá-
sával. Másnap megtörtént az iskolai törvények felolvasása, az 
Internátusi tanulók végleges elrendezése s azzal kezdetét vette a 
rendszeres iskolai munka, mely zavartalanul folyhatott a közvizs-
gálatok kezdetéig. 

A beirt tanulók száma volt 292, csak 5-tel több mint a 
megelőző évben, mert a helyiségek szük és elégtelen volta miatt 
többet felvenni nem lehetett. Örömmel jelezhetjük azonban, hogy 
ezen a bajon nemsokára segítve lesz, mert az államkormány azon 
beruházási államsegélyt, melyet egy uj iskolaépület emelésére ismé-
telt kérelmezésünk folytán még 1904-ben megígért az illetékes mi-
nisztérium, ezen év márciusában nagynevű kultuszminiszterünk, 
gróf Apponyi Albert, jóakaratából iskolafenntartó testületünknek 
felajánlotta. Sajnálni lehet azonban, hogy a mai drágaság mellett 
a kilátásba helyezett összeggel az ezelőtt négy évvel készített épít-
kezési tervezetünket megvalósítani egykönnyen nem lehet. A még 
fennálló nehézségek, remélhetőleg, rövid időn elenyésztetnek s a 
rég óhajtott építkezés végre-valahára teljesedésbe megy. 

A tanári testületben annyi változás történt, hogy a Sepsi-
szentgyörgyre távozott Demeter Béla és Döme Bálint h. tanárok 
munkakörének betöltésére Dr. Viski  Károly és Haáz  Ferenc ura-
kat választotta meg az elöljáróság. Évközben állott be még egy 



Személyi változás Fejes Áron r. tanárnak a Il-ik félévre történt 
szabadságoltatása miatt. Őt ugyanis a mult évi kerületi közgyűlés 
a nagyenyedi ref. tanítóképző intézet igazgatójának választván 
meg, a Il-ik félévet a hazai és a külföldi tanítóképző intézetek ta-
nulmányozására fordította. 12 évig szolgálta intézetünket az eltá-
vozott kolléga, kitől az elöljáróság, a tanári kar és az ifjúság febr. 
11-ikén vett búcsút, megköszönve azt az önzetlen, lelkes munkás-
ságot, mit intézetünk érdekében itteni működése idején végzett. 
Az ő helyét a Il-ik félévben Gagyi  Jenő h. tanár foglalta el és 
töltötte be. 

A tanárok közül helyettesíteni kellett Haáz Ferencet szeptem-
berben a mig katonai szolgálatban volt; családi körülmény, es-
küdtszéki tárgyalás vagy betegség miatt Biró S., dr. Fazakas, Fe-
jes, Gönczi és Nagy E. voltak 7—20 napra terjedőleg helyettesítve. 

A tanulók magaviselete  és fegyelmi  állapota  általában véve 
kielégítő volt. Egészségi  tekintetben  is megnyugtatók voltak a vi-
szonyok, mert az apróbb meghülési bajoktól s az influenzától 
eltekintve, a májusban járványszerüen fellépett tífusz tanítványain-
kat eléggé megkímélte, mert egyetlen bennlakó növendékünk se 
kapta meg e betegséget s igy intézetünkben a tanulók szétoszla-
tásának szüksége, — jóllehet a helybeli iskolák nagyobb részét 
hatóságilag bezárták, — nem merült fel. Két-három városon — és 
pedig szülei háznál — lakó alsóbb osztályú tanítványunk szenve-
dett súlyosabb betegségben, kik közül egyik jóravaló növendékünk, 
Bodor  Zoltán II. oszt. tanuló jun. 3-ikán a szülei háznál elhunyt. 
Február 13-ikán pedig a szelidlelkü Sándor  Andor I. oszt. tanuló 
agyhártyagyuladásban halt el szülei karjai közt a megyei kórház-
ban néhány napi betegség után. 

Az ifjúsági önképzőkörben élénk munkásságot fejtettek ki a 
növendékek Fazakas József tanár gondos vezetése alatt. A rend-
kivülileg és díjtalanul tanított francia  nyelvet,  gyorsírást,  zenét,  mii-
éneket,  szabadkézi  rajzot  és mintázást  is, mely utóbbit Hargita 
Nándor szakiskolai igazgató úr az idén is ingyenes kurzusban 
volt szíves előadni, elég szorgalmasan és jó sikerrel tanulták az 
arra önként vállalkozott növendékek. 

A tanulók szorgalma kielégíthetőnek mondható. 

Az intemátusban és a konviktusban év folytán 178 növendék 
5 



nyert lakást, felügyeletet és teljes ellátást az eddigi díjak és kéd-
vezmények fenntartása mellett. Azonban tekintettel az állandónak 
mutatkozó drágaságra, kollegiumunk elöljárósága a következő is-
kolai évtől a konviktusi teljes dijat az eddigi 180 koronáról 200 
koronára kénytelen felemelni. 

A szokásos ifjúsági istentiszteleteket rendesen megtartottuk, 
ezekre s a hittani órákra a reáliskolából 31 és a kath. főgimná-
ziumból 6 ref. tanuló járt be. A rendes iskolai ünnepélyeken kivül 
október 29-ikén Rákóczy- és junius 8-ikán koronázási emlékün-
nepélyt tartottunk, az előbbin, mely a reformáció évfordulójával 
kapcsolatosan rendeztetett, Solymossy Endre és Biró Sándor, az 
utóbbin Szabó Árpád tanárok mondották az emlékbeszédeket. 

Az államkormány a folyó évre 32 ezer korona fentartási államse-
gélyt utalt ki, melyből ezen év első felére 16000-et ki is fizettek. 

Az állami főfelügyelet gyakorlására Kuncz Elek kir. tanácsos, 
kolozsvári tankerületi főigazgató ur volt ez évre is mint miniszteri 
megbízott kiküldve, a ki hivatalos látogatását november hóban 
teljesítette s vizsgálata eredményein kijelentette, hogy az intézet 
összes szellemi és fegyelmi állapotai megnyugtatók és sem tanul-
mányi sem erkölcsi tekintetben panaszra ok nincs. 

Iskolánk 30 növendékkel Szabó András és Kovács Dániel 
tanárok vezetése mellett részt vett a f. évi május 26-ikán Eger 
városában megtartott kerületi tornaversenyen, hol intézetünk minta-
csapata a nyújtón első minősítéssel díszoklevelet nyert ; az egyéni 
versenyekben részt vett 2 növendékünk közül Boér Árpád V. o. t. 
futással első, Kassay F. László VII. o. t. magas ugrással második 
dijat nyert. Utjokban kegyelettel adóztak a fehéregyházi csatatéren 
elesett 48-iki hősök és intézetünk egyik jóltevője, a Fehéregyhá-
zán nyugvó b. e. hallerkői gróf Haller Ferencz, valamint Segesvárt 
a szobornál Petőfi Sándor emlékének. Egerben megtekintették a 
hírneves érseki liceum világhirű ritkaságait, műkincseit s jövet fel-
keresték a kálvinizmus ősi fészkét: Debreczent, hires kollégiumá-
val s más nevezetességeivel. Az öt napra terjedt utjokból, melyet 
tanulságos és sok szép ismeretet nyújtó kirándulásokkal kötöttek 
össze, legjobb egészségben tértek vissza a növendékek, a kik 
korrekt maguktartásával és a versenyen elért szép eredménynyel 
kiérdemelték a tanári kar méltányló elismerését. 



Végül felemlítjük, hogy gróf Haller Louise ő méltóságán 
kivül, a ki a 14 darab aranyat az idén is elküldötte, év folytári 
az alábbi alapítványok és adományokkal támogatták lelkes tanügy-
barátok intézetünket: »Az 1881-ben érettségit tettek jubileumi ala-
pítványa« cinlen Fülöp Áron országházi főkönyvtáros ur utján a 
mült évi aug. 15-ikén tartott 25 éves találkozó enílékére kaptunk 
150 koronát konviktus célókra. Az 1894-ben érettségizett egykori 
tanítványok 1904-ben tartott 10 éves összejövetelük alkalmából 
Major Ferenc számellenőr ur közbejöttével 242 koronát fizettek 
be »Szakács Mózes-alapítvány« címen. Ehez járultak : Biró Sándor 
50, Bucsi István Í0, Derzsi Pál 10, Ferencz Miklós 10, Kállay 
Ferenc 10, Lukácsffy Ferenc 20, Major Ferenc 10, dr. Reinbold 
Béla 20, dr. Sebesi János 20, Seprődi János 50 és dr. Szabó 
Károly 20 koronával. Baczó Mózes szászvárosi lelkész úr 50 ko-
ronával gyarapította alapítványát s ezen felül 50 koronát adott az 
alapító-levél értelmében eszközölt kiosztás végett. — Nagy Lajos 
vajdahunyadi kir. járásbiró úr 40 darabból álló 100 korona értékű 
adománnyal egészítette ki mult évi szép ajándékát. A Székely-
Egyesület 2 tanulónak 40, dr. Bodolla Gábor gondnok úr tanu-
lók jutalmazására szintén 40 és Szöllősi Sámuel ur az önképzőköri 
célokra 50 koronát voltak szívesek rendelkezésre bocsátani. A ko-
lozsvári Közhasznú Szövetkezet és az Udvarhelymegyei takarék-
pénztár 100—1000 koronájukat szegénysorsu tanuló gyámolítá-
sára az idén is elküldötték. Fogadják mindannyian intézetünk hálás 
köszönetét. 

IV. 

A kollégium kormányzata s a tanári testület. 

I. Elöljáróság. 

Iskolánk főhatósága: az erdélyi ev. ref. egyházkerület s an-
nak állandó Igazgató-Tanácsa Kolozsvárt. Az elöljáróság tagjai : 

Sebesi  Ákos,  kojlegiumunk tiszteletbeli főgondnoka, földbir-
tokos, kir közjegyző, lakik Segesvárt. 



Gyárfás  Endre , kollégiumunk fogondnoka, földbirtokos, volt 
orsz.-gyűlési képviselő, lakik Székelykereszturon. 

Ugrón  János , kollegiumunk fogondnoka, földbirtokos, volt 
országgyűlési képviselő, lakik Bögözön. 

Dr. Bodolla  Gábor , kollegiumunk gondnoka, kir. törvényszéki 
elnök, lakik Székelyudvarhelyt. 

Csanády  Zalán , kollegiumunk gondnoka, kir. járásbiró, lakik 
Székelyudvarhelyt. 

Továbbá az  összes  rendes  tanárölt. 
Tanácskozó tagjai: Illyés  István , kollegiumunk pénztárnoka 

és dr. Nagy  Sámuel , iskolai ügyvéd és jogtanácsos. 

2. Tanári testület. 

Bod  Károly,  r. tanár, 1903. április 1-től nyugalomban. 

1. Gönczi  Lajos,  r. tanár és igazgató, tanított természetraj-
zot a IV., V. és VI. osztályban, heti 9 órán. A természetrajzi és 
vegytani szertár őre, a kollégiumi irattár kezelője, az erdélyi ref. 
egyházkerület egyházi értekezlete igazgató-választmányának és 
tanügyi bizottságának, valamint a törvényhatósági bizottság és a 
városi iskolaszék tagja. 

2.'Félegyházi  Antal,  r. tanár, tanított természettant a VII., VIII. 
osztályban s mennyiségtant a VI., VII. és VIII. osztályban, he;í 
17 órán. A Vll. osztály főnöke. A természettani szertár őre, gazda-
sági felügyelő ; egyházmegyei képviselő. Törvényhatósági bizottsági 
tag, városi képviselő. 

3. Solymossy  Endre,  r. tanár, tanított földrajzot az I., II. és 
III. osztályban s történelmet a III., IV. és VIII. osztályban, heti 
17 órán. A földrajzi tanszertár s a kép-, érem- és régiségtár őre. 
A polgári leányiskola gondnokságának, a kő- és agyagipariskola 
felügyelő-bizottságának és az udvarhely megyei takarékpénztár igaz-
gatóságának tagja. Az iparos önképzőkör elnöke, városi képviselő. 

4. Olasz  Gyula,  r. tanár, tanított az I., II. IV. és V. osz-
tályban mennyiségtant, az I. osztályban természetrajzot, heti 16 
órán. A 2-ik félévben önként vállalkozóknak francia nyelvet, het 
2 órán. 



5. Kovács  Dániel,  r. tanár, tanított latint a II. és V. osztály-
ban, görögöt az V. osztályban, heti 17 órán. Rendkivülileg taní-
tott egyházi éneket az I., IV. és V. osztálynak, heti 2 órán. A II. 
osztály főnöke, kollégiumi könyvtárnok, előljárósági jegyző, az 
alsófoku kereskedelmi és ipariskola igazgatója és óraadó tanára. 

6. Fejes  Áron , r. tanár, az első félévben tanított magyart az 
V. és VI. osztályban, németet a III., V. és VIII. osztályban, fran-
cia-nyelvet (önként vállalkozóknak 3 csoportban) heti 18 órán. 

k Az V. osztály főnöke, az iskolai díjak beszedője, az ifjúsági 
olvasókör elnöke; városi képviselő, az erd. ref. egyházi értekezlet 
igazgató-választmányi tagja, udvarhelymegyei egyházi értekezlet 
alelnöke, felszentelt pap, tábori lelkész. A második félévben sza-
badságolva volt és Gagyi  Jenő  tanárjelölt helyettesítette. 

7. Szabó  András , r. tanár, tanított latint a VIII., görögöt a 
VI., VII. és VIII. osztályban és gyorsírást (önként vállalkozóknak 
3 csoportban) heti 20 órán. Rendkivülileg tanított tornát a IV—VIII. 
osztálynak heti 4, egyházi éneket a II., III. és VI—VIII. osztály-
nak, heti 2 órán. A konviktus elnöke, a tornaszertár őre. Egy-
házmegyei képviselő s az Orsz. Gyorsiróegyesület választmányi 
tagja; tartalékos honvédhadnagy. 

8. Szabó  Árpád , r. tanár, tanított latint a VI. és VII. osztály-
ban s történelmet az V., VI. és VII. osztályban, heti 19 órán. 
Rendkivülileg tanított tornát az I—III. osztálynak, heti 4 órán. A 
VI. osztály főnöke, a gyermekkönyvtár felügyelője, az internátus 
elnöke. Egyházmegyei képviselő, tartalékos honvédhadnagy. 

9. Dr. Fazakas  József  \  r. tanár, tanított magyart a IV. és VII. 
osztályban, németet a IV., VI. és VII. osztályban, heti 17 órán. 
A IV. osztály főnöke. Bölcsészet doktor, m. kir. tartalékos hon-
védhadnagy, k. tiszt, az ifjúsági önképzőkör elnöke. A 2-ik félévi-
ben az iskolai díjak beszedője. 

10. Nagy  Elemér,  r. tanár, tanított magyart a II., III. és VIII. 
osztályban, latint a III. osztályban, heti 18 órán. A III. osztály 
főnöke, az ifjúsági olvasókör elnöke. 

11. Biró  Sándor,  r. tanár, felszentelt lelkész, tanított vallást 
az I—VIII. osztályban és bölcseletet a VIII. osztályban, heti 19 
órán, az ifjúsági istentiszteletek vezetője, a VIII. osztály főnöke, 
Egyházmegyei tanügyi előadó, 



12. Varga  Dezső,  h. tanár, tanított természetrajzot a II. és 
számtant a III. osztályban, heti 5 órán. Az ének- és zenekar fel-
ügyelője, internátusi felügyelő, konviktusi gazda. Tanít 7 év óta. 

13. Dr.  Viski  Károly,  szakvizsg. h. tanár, tanított latint az 
I. és IV. osztályban, magyart az I. osztályban, heti 19 órán. Az 
I. osztály főnöke. Az ifjúsági önképzőkör alelnöke. Internátusi fel-
ügyelő. A tanári szék jegyzője. Tanít 1 év óta. 

14. Haáz  F.  Rezső,  oki. h. tanár, tanított mértani rajzot az 
I—IV. osztályban, szépírást az 1. és II. osztályban, szabadkézi 
rajzot az önként vállalkozóknak 2 csoportban, heti 15 órán. A 
módszeres értekezletek jegyzője, az ifj. olvasó-egyesület alelnöke. 
Internátusi felügyelő. Tanít 1 év óta. 

15. Dr. Imreh  Domokos,  iskolai orvos és egészségtan-tanár, 
tanított egészségtant a VII. osztályban, heti 2 órán. A vármegyei 
kórház igazgató-főorvosa, képesíttet középiskolai egészségtan-tanár. 
Intézetünknél tanít 4 év óta. 

16. Paál  Sándor , ref. kántor-tanító, ideiglenes ének- és zene-
tanító, tanított az I—IV. osztálynak énekelméletet heti 1 — 1 órán, 
vezette az ifjúsági énekkart heti 2 órán s az ifjúsági zenekart heti 
3 órán, összesen heti 9 órán. Intézetünknél tanít 3 év óta. 

3. Hitoktatók. 

1. Vári  Albert,  helybeli unitárius lelkész, az unitárius tanu-
lók hitoktatója. 

2. Nosz  Gusztáv , főreáliskolai r. tanár, az ág. hitv, evang. 
tanulók hitoktatója. 

3. Sándor  István,  helybeli gör. kath. esperes, a gör. kath. 
tanulók hitoktatója. 

4. Ganea  János,  gör. keleti lelkész, hitoktató. 

5. Jakab  P.  Dávid,  az izraeliták hitoktatója. 

4. Iskolaszolgák. 

Pál  Sándor  rendes, Derzsi  Domokos  és Szálai  Pál  kisegítők. 



5. A tanárok irodalmi és társadalmi működése. 

Gönczi  Lajos:  A székelyudvarhelyi ref. kollégium az utóbbi 
másfél évtized alatt. (Jelen Értesítőben). Megnyitó és záró beszé-
deket tartott iskolai ünnepélyeken. 

Félegyházi  Antal:  A helybeli Nőegylet pénztárosa. 

Solymossy  Endre:  A székelység gazdasági érvényesülése. 
(A »Székely Világ« c. lapban). Az iparfejlesztő bizottság megbízá-
sából megírta Udvarhelymegye házi iparának fejlesztését, üzem-
tervét és egy háziipari raktárszövetkezet alapszabályát (kiadta az 
iparfejlesztő bizottság). Emlékbeszédet mondott a Rákóczy-ünne-
pélyen. 

Kovács  Dániel  didaktikai cikket irt a Gyakorlati Paedagogiá-
ban a Gerundium tanításáról; az iparostanonciskola isk. ünne-
pélyen (jun. 8) alkalmi beszédet tartott; az udvarhelymegyei ev. 
ref. egyházmegyei értekezlet közgyűlésén felolvasást tartott; az 
iparos önképzőkör fillérestélyén felolvasott. 

Szabó  András  felolvasást tartott a helybeli tanárikör által 
rendezett Szabad  líceumban  Platón filozófiájáról. 

Szabó  Árpád  az iparos önképzőkörben »Az önismeret és ember-

ismeret«-ről, az intézetben pedig jun. 8-ikán koronázási emlék-

beszédet tartott. 

Dr. Fazakas  József  munkatársa az Orsz. Ref. Tanáregyesület 
Iskolatörténeti Adattárának ; megjelent a kolozsvári Család és Is-
kolában Hogyan tanult Goethe? c. értekezése. 

Nagy  Elemér  az iparosok szabad líceumában a »magyar 

népdalról« előadást tartott. 

Biró  Sándor:  Vallásos gondolatok Arany János költeményei-
ben (Jelen Értesítőben). Kuruc vallás (alkalmi beszéd a Rákóczy 
és reformáció ünnepén). Sámson és Délila (felolvasás vallásos 
estélyen). Az érzelmek (felolvasás az iparosok szabad líceumán). 
Egyházi beszédeket fordított a Prédikátori Tárba (szerk. ifj. Péter 
K.). Szabad előadást tartott az egyházmegyei értekezleten. 

Gagyi  Jenó:  »Dózsa Dániel« irod. tört. tanulmány 2 kötet-



ben. Prologot irt a ref. leányiskola javára rendezett hangversenyre. 

Elbeszéléseket, verseket és cikkeket irt a helybeli és más lapokba. 

Dr. Viski  Károly  és Haáz  Ferenc  jótékonycélu műkedvelői 

előadásokon működtek közre. 

V. 

A közvizsgálatok sorrendje. 
Május  14-ikén és 15-én, kedden és szerdán, a VIII. osztály min-

den tantárgyból. 

Junius  8-ikán, szombaton délután 3 órakor az összes osztályok 
tornavizsgálata a kollegiumkertben. 

» 14-ikén, pénteken, délután 3—5-ig a helybeli középiskolák 
I—VII. osztályaiból bejáró ref. tanulók vallástani 
vizsgálata (az imateremben). 

» 15-ikén, szombaton, délután 2—3-ig vizsgálat a gyorsírás-
ból, 3—4-ig a francia nyelvből, 4 órakor pályázat 
a gyorsírásból és német nyelvből a szokásos ver-
senydijakra (a rajzteremben). 

» » szombaton, délután 2—4-ig vizsgálat az énekel-
méletből a nagyteremben. 

» » szombaton, d. u. 4-től a VII. osztály az egész-
ségtanból (saját termében). 

» 16-ikán, vasárnap, délután 3 órakor évzáró  ünnepély , kap-
csolatban az ifjúsági ének- és zenekar próbatételé-
vel, a jutalmak és pályadijak kiosztásával, valamint 
a zene- és énekjutalmakra való versenyzéssel (a 
tornateremben). 

» 17-ikén, hétfőn, reggel 7-től az I. oszt. vallásból, magyar-
ból és latinból (a nagyteremben). 

» » hétfőn, reggel 7-től a II. osztály magyarból, val-
lásból és latinból (az I. osztály termében). 



Junius  17-ikén, hétfőn, reggel 7-től a III. osztály mértanirajzból, 
földrajzból és számtanból (a rajzteremben). 

» 18-ikán, kedden, reggel 7-től az I. oszt. számtanból és 

földrajzból (a nagyteremben). 
» » kedden, reggel 7-től a II. osztály természetrajzból 

és rnértanirajzból (az I. osztály tantermében). 
» » kedden, reggel 7-től a FI. osztály vallásból, latin-

ból és németből (a rajzteremben) 
» 19-ikén, szerdán, reggel 7-től a IV. osztály természetrajz-

ból, mértanirajzból, mennyiségtanból és történe-
lemből (a nagyteremben). 

» » szerdán, reggel 7-től az V. osztály latinból, törté-
nelemből és görögből (a rajzteremben). 

» » szerdán, délután 2-től a IV. osztály vallásból, la-
tinból és németből (a nagyteremben). 

» » szerdán, 2-től az V. osztály természeti ajzból, val-
lásból, magyarból (a rajzteremben). 

» 20-ikán, csütörtökön, reggel 7-től a VI. osztály vallásból, 
természetrajzból és mennyiségtanból (a nagy-
teremben). 

» » csütörtökön, reggel 7-től a VII. osztály görögből, 

magyarból, történelemből (a rajzteremben). 
» 21-ikén, pénteken, reggel 7-től a VI. oszt. magyarból, la-

tinból, németből (a nagyteremben). 
» t > pénteken, reggel 7-től a VII. oszt. vallásból, ter-

mészettanból és mennyiségtanból (a rajzteremben). 
» » délután és 22-ikén egész nap magánvizsgálatok. 
» 24—26. napjain szóbeli érettségi vizsgálat. 



Tananyag kimutatása.*) 

I.  osatály. 

Osztályvezető: Dr. Viski  Károly. 

1. Vallástan,  heti 2, egész évben 59 órán. Isteni kijelentés 
az ó-szövetségben. Világteremtésétől a fogságból való kiszabadu-
lásig. Az új-szövetségből a 3 nagy ünnep története. Imádságok. 
Dicséretek és zsoltárok. 2. Magyar  nyelv , heti 5, egész évben 
160 órán. A beszéd és részei; különösen az egyszerű mondat és 
részei. A helyesírás gyakorlása. Olvasmányok: mesék, regék, hun 
magyar és görög mondák, történeti elbeszélések. Versek, részben 
könyvnélkül is írásbeli dolgozat 12, utasítás szerint. 3. Latin 
nyelv , heti 6, egész évben 192 órán. Az alaktan tantervben ki-
tűzött része. Olvasmányok az olvasókönyv alapján, a megfelelő 
magyar gyakorlatokkal. írásbeli dolgozat 12, a nyelvtani alakok 
gyakorlására magyarról latinra. 4. Mennyiségtan , heti 4, egész 
évben 129 órán. A négy alapművelet egész számokkal, tizedes és 
közönséges törtekkel. Mértékrendszerek. Időszámítás. Négyheten-
ként egy iskolai dolgozat. 5. Földrajz,  heti 3, egész évben 95 
órán. Tájékozódás a földgömbön és térképen. Térkép olvasás. 
Földrajzi alapismeretek. Magyarország hegységeinek, síkságainak, 
vizeinek, éghajlatának, terményeinek, állatainak és főbb helyiségei-
nek ismertetése, kapcsolatban a lakosság foglalkozásával és élet-
módjával. Térkép-vázlatok készítése. 6. Mértanirajz , heti 3, egész 
évben 93 órán. Geometriai elemek: pont, vonal, sík. Szögek. 
Műveletek egyenesekkel és szögekkel. Háromszögek, négyszögek 
és sokszögek ismertetése. Kapcsolatban kerület és területszámí-

*) A tankönyvek múlt évi Értesítőnkben részletesen ki lévén mutatva, ez 

úttal helykimélésből mellőzzük. Változás csupán annyi történt, hogy a «III, [ÍV. 

és Vln. osztályban is a Hirn és Paulay német tankönyveit használták az idén 

a Kemény Ferenpéi helyett, 



tásokkal. Kör. Rajz. Gyakorlatok vonalzóval és körzővel. Színe-
zett geometrikus ékítmények. 7. Természetrajz,  heti 2, egész évben 
64 órán. A közönségesebb termések (gyümölcsök) ismertetése. Az 
emlősök közül 8 házi, 7 házkörnyéki, 3 mezei és 9 erdei állat. A 
fenyőfák. Tavasszal nyíló 20 virágos növény és végül 4 házi szár-
nyas. 8. Szépírás,  heti 1, egész évben 34 órán. Magyar folyóírás 
előírásos füzetbe. 9. Egyházi  ének , heti 1, egész évben 34 órán. 
Zsoltárok: 42, 65, 84, 146, 103, 138, 105, 25, 8, 75, 33, 90. 
Dicséretek: 1, 4, 5, 12, 14, 34, 41, 13, 42, 99, 101, 30, 51, 78, 
67, 76, 82, 35. Lehetőleg alkalmi énekek. 10. Enekelmélet,  heti 1, 
egész évben 32 órán. A vonalrendszer, pótvonalak. Hangjegyek 
alakjai, idő értéke. Hangközök, Ütem és ütemvonal. A 2/4,

 4/4 és 
s/4-es ütenyszám és ütenyezés. A violin v. G-kulcs. A helyes ének-
lés főbb szabályai. Lélekzetvételi jegy. Ligatura. Synkopa. A szün-
jelek alakja és időértéke. Ismétlő jelek. A nyugvópont. A hang-
jegyek időértékes olvasása és fokozatosan a hangtalálási gyakorla-
tokkal azok éneklése. C-dur skála 5—6 hang terjedelmében. Éne-
kek. Tankönyv : Láng János, Iskolai Daloskönyv. 11. Testgyakor-
lat,  heti 2 órán. Szabadgyakorlatok, állások, támfekvések, járások, 
guggolások, terpeszugrások, tagszabadgyakorlatok. Műrendgyakor-
latok. Rendgyakorlatok; rendekbe és kettősrendekbe fejlődés, 
visszakozások, fordulatok helyben és menetközben. Tornajátékok. 
Menetgyakorlatok, labdázás, birkózás, kötélhúzás, versenyfutás, 
mászás, ugrás. Szergyakorlatok könnyebb nemei. 

11. osztály. 

Osztályvezető : Kovács  Dániel. 

1. Vallástan,  heti 2, egész évben 61 órán. Isteni kijelentés 
az újszövetségi könyvekben. Imádságok. 17 dicséret, 6 zsoltár 
Tankönyv a biblia. 2. Magyar  nyelv,  heti 5, egész évben 139 
órán. Egyszerű és összetett mondatok. Többtagú összetett mondat. 
Szórend, összetétel, szóképzés. Olvasmányok az Olvasókönyvből. 
Költemények szavalása. írásbeli dolgozat két hetenkint. 3. Latin 
nyelv,  heti 6, egész évben 197 órán. Az alaktan befejezése. Olvas-



mányok az Olvasókönyvből. írásbeli dolgozat két hetenkint. 4. 
Földrajz,  heti 3, egész évben 94 órán. Európa országai és népei 
Magyarországból kiindulva és erre vonatkoztatva, kiváló figye-
lemmel a tagoltságra, vízrajzra, égaljra, növény és állatvilágra, a 
lakosság foglalkozására. Ázsia és Áfrika általános ismerete. Tér-
képvázlatok készítése. 5. Mennyiségtan , heti 4, egész évben 129 
órán. Előnyös számítási műveletek. Rövidített szorzás, osztás. 
Viszonyok és arányok. Egyszerű hármasszabály, százalékszámí-
tás. A százalékszámítás alkalmazása iparban és kereskedelemben, 
írásbeli dolgozat 4 hetenkint. 6. Mértani  rajz,  heti 3, egész évben 
101 órán. Stereometriai alaktan. Felület és térfogatszámítások. 
Rajz : A testek axonometrikus ábrázolása; szines geometriai sik-
diszitmények. 7. Természetrajz , heti 2, egész évben 68 órán. Őszi 
időszakban 8 lágyszárú növény; téli időszakban 9 emlős, 20 ma-
dár, 3 csúszó-mászó, 5 kétéltű, 6 hal, 2 puhatestű, 17 izlábu, 1 
féreg. Az állattan összefoglalása. A növénytanból tavasszal 7 lágy-
szárú virágos növény; továbbá a gyümölcsfák, erdei fák és a 
cserjék. Kirándulások. 8. Szépírás,  heti 1, egész évben 31 órán. 
Magyar folyóirás előírásos füzetbe; német folyóirás. 9. Egyházi 
ének,  heti 1, egész évben 31 órán. A 3-ik osztálylyal egy csoport-
ban tanulták, részben ismételték a 23, 35, 39, 41, 67, 75, 79, 80, 
81, 85, 89, 99, 90, 92, 98, 174-ik dicséretet; a 16, 23, 25, 24, 
38, 50, 66, 77, 103, 119, 146-ik zsoltárt. 10, Énekelmélet , heti 1, 
egész évben 31 órán. Az első osztályban tanultak tüzetes ismét-
lése. A pont jelentése a hangjelek és szünetjelek mellett. A hang-
jegyek időértékes olvasása és éneklése a tanúlók saját ütemezése 
mellett. C-dur skála 8 hang terjedelmében. Emelő, leszállító és 
feloldó vagy visszahelyező jelek s azok jelentése, a hangerőre 
vonatkozó kifejezések. Énekek. 11. Test  gyakorlat,  heti 2 órán. 
Mint az első osztályban. 

III.  osatály. 

Osztályfőnök: Nagy Elemér 

1. Vallástan,  heti 2, egész évben 63 órán. A ker. hittan a 

biblia alapján. Imádságok. 17 dicséret. 4 zsoltár. 2. Magyar  nyelv, 



heti 4, egész évben 121 órán. Kisebb novellák és rajzok, elbeszélő, 
leiró és hazafias költemények; görög, római és magyar történelmi 
olvasmányok. A magyar nyelvtan rendszeres áttekintése, különö-
sen a mondattanra, a helyesírásra s az irodalmi nyelvre fordítva 
a főfigyelmet. Szavalásgyakorlatok. írásbeli dolgozat két hetenként. 
3. Latin  nyelv , heti 6, egész évben 182 órán. Olvasmány: Corn. 
Nepos életrajzaiból, Miltiades, Themistoeles, Aristides, Pausanias, 
Cimon. Phaedrus meséiből 10. Nyelvtanból az egyszerű bővített 
mondat nemei és részei: idő-, mód- és esettan, az igenevek 
használatát is ideértve. 4. Német  nyelv , heti 4, egész évben 131 
órán. Olvasás, irás, beszélgetés és gyakorlatok. Hangok és be-
szédrészek, alany, állítmány. Mondatszerkesztés, kötőíge, nemek, 
segédigék. A főnév, melléknév, névmások és számnevek ragozása. 
A fokozás. Gyenge és erős igék ragozása. A szórend elemei. Az 
olvasókönyvből megfelelő magyar és német gyakorlatok fordítása, 
elemzése. Beszédgyakorlatok, mondatok szerkesztése az olvasmá-
nyok alapján. Könyvnélküliek, közmondások. Két hetenként írás-
beli. 5. Történelem , heti 3, egész évben 96 órán. A magyar nerrt̂  
zet történetének beható ismertetése 1526-ig. 6. Földrajz , heti 2, 
egész évben 63 órán. Amerika és Ausztrália általános ismertetése. 
A mathematikai és fizikai földrajz alapismeretei. 7. Mennyiségtan, 
heti 3, egész évben 93 órán. A százalékszámítás további alkal-
mazásai. Összetett hármasszabály. Kamatszámítás. Érmeszámítás. 
Láncszabály. Havonként írásbeli dolgozat. 8. Mértani  rajz,  heti 
2, egész évben 68 órán. Konstruktív planimetria. Három-, négy-
és sokszögekre vonatkozó szerkesztések. Mértani rajzok tussal. 
Szabadkézi rajzból: sikékitmények színezve. 9. Egyházi  ének,  heti 
1 órán. Mint a II. osztályban. 10. Enekelmélet,  heti 1, egész év-
ben 31 órán. Az I. és II. osztálynál leirottak részletes ismertetése. 
Alkalmas gyakorlatok és dalok által az öntudatos önálló éneklés 
gyakorlása. Az ütemérzék fejlesztése. Az J/8 és 1j6 hangjegy és 
szűnjél alkalmazása. A 4—el és fr-vel jelzett dur-hangnemek. C dur 
skála mellett G, D, A, F, A és E-dur skálákban való olvasás 
gyakorlása. 10—12 hangkörben irt dalok, énekek. 11. Testgyakor-
lat,  heti 2 órán. Mint az I. és II. osztályban. 



IV.  osztály. 

Osztályvezető: Dr. Fazakas  József. 

1. Vallástan,  heti 2, egész évben 55 órán. A keresztyén 
erkölcstan, a bibliai könyvek alapján. Előkészítés a konfirmációra. 
Imádságok. 14 dicséret, 4 zsoltár. 2. Magyar  nyelv , heti 4, egész 
évben 120 órán. Stilisztika és verstan. Polgári ügyiratok. Arany 
Toldijáhak blvaáása és fejtegetése. Költői és prózai olvasmányok, 
az elméleti ismeretek alapjául. Elbeszélések, leírások, erkölcsrajzok; 
jellemzések. Könyvnélkülözés. Írásbeli dolgozat havonként kettő, 
összesen 18. 3. Latin  nnyelv,  heti 6, egész évben 206 órán. Nyelv-
tanból az egyszerű mondatok syntaxisának elismétlése után az 
összetett mondatok tana. Verstanból a heroicus hexameter és az 
elegicus dystichon. Olvasmány: Caesar De b. Gallico-ból szemel-
vények : Gallia feloszlatása 1 f. A helvetiusok kivándorlása 1 - -28 
f. A gallog és germánok szokásai. 1—18 f. P. Ovid. Naso Meta-
morphosisaiból: A világ négy kora 1 — 62. Deucalion és Pyrrha 
1 —103 sor. Philemon és Baucis 1 —111 sor. Tartalmi, történelmi, 
régiségtani és mythologiai ismeretek. írásbeli dolgozat 12 a mon-
dattan gyakorlására magyarról latinra. 4. Német  nyelv,  heti 3, 
egész évben 98 órán. A nyelvtani ismeretek felújítása. Igeragozás; 
főnevek, melléknevek hajlítása. A fokozás. Névmások, számnevek. 
Viszonyszók. A szórend elemei. Prózai és verses olvasmányok. 
Könyvnélkülözés. Az olvasmányok kapcsán németnyelvi beszél-
getési gyakorlatok. írásbeli feladatok kéthetenként, összesen 12. 5. 
Történelem , heti 3, egész évben 96 órán. A magyar nemzet tör-
ténelmének beható ismertetése 1526—1867-ig. iMagyarország poli-
tikai földrajza. 6. Mennyiségtan,  heti 3, egész évben 94 órán. 
Bevezetés az algebrába. Egy és többtagú mennyiségek összeadása, 
kivonása, szorzása. Kéttagúak négyzete és köbe. Számok négyzete 
és köbe. Egy és többtagúak osztása. Legnagyobb közös osztó. 
Legkisebb közös többes. Miveletek törtszámokkal. Elsőfokú egyen-
letek egy ismeretlennel. Aránylatok és alkalmazása. Négyhetenként 
Írásbeli dolgozat. 7. Természetrajz,  heti 3, egész évben 95 órán. 
A virágos növények tagjainak ismertetése élőpéldányokon és ké-
peken. A növények belső szerkezete. Chemiai ismeretek: a levegő 



és víz vizsgálataiból kiindulva a növényekben előforduló elemek, 
és vegyületeik. Oxydatio, égés, redukálás. Sav, bázis és só fogalma 
A növényekben előforduló fontosabb szerves vegyületek. A nö-
vények életjelenségei. Az osztályozás elvei. Linné rendszére és a 
legegyszerűbb természetes rendszer. A virágtalan és virágos nö-
vények főbb csoportjai. A csoportosítás alapjáúl szolgáltak az 
alsóbb osztályokban megismert növények. Kirándulások, növény-
gyűjtés. 8. Mértani  rajz,  heti 2, egész évben 80 órári. Szerkesz-
tések á görbe vonalú idomok köréből. A kúpszeleteknek hehány 
fokális tulajdonsága. Mértani szerkesztések tussal. Szabadkézi rajz : 
kézügyességet fejlesztő rajzgyakorlatok ; szabadkézi Síkékítmények 
színezve. 9. Egyházi  ének,  heti 1, egész ézben 29 órán. Zsoltárok 
közül különösen az 1, 23, 77, 61, 5, 16, 24, 25, 30, 8, 19, 33; 
34, 42, 50, 65, 66, 119, 103, 141-dik zsoltár s általában at ösẑ  
szes zsoltárok gyakorlása. Dicséretek közül az alkalmi és úrnapí 
összes dicséretek ismétlő gyakorlása. 10. Énekelmélet,  heti 1, egész 
évben 33 órán. Az I—III. osztályoknál leírottak ismétlése. Az F 
(bassus) kulcs megismertetése. Hangjegyírás és olvasás F kulcs 
szerint. A -f-el és &-vel jelzett összes dúrhangnemek. A legato és 
és staccato. Hangsúly és hangerő jelei és azok jelentése. A sza-
bályos, öntudatos éneklés folytonos gyakorlása. Hangtalálási gya-
korlatok. Énekek. Kézikönyv: Láng J., Iskolai daloskönyv. 11. 
Test  gyakorlat,  heti 2 órán és kéthetenként egy játékdélutánon. 
Rend- és szabadgyakorlatok fa- és vasbotokkal, súlyzóval és azok 
nélkül; szergyakorlatok, társas gyakorlatok, ugrás, kitartó futás 
(10 percig), tréfás versenyek és menetgyakorlatok. A katonai sor 
és szakaszgyakorlatok egyszerűbb alakiai. Futó, tréfás és labda-
játékok Dr. Ottó és Oheroly kézikönyvei nyomán. 

V.  osztály. 

Osztályvezető: I-ső félévben Fejes  kron, Il-ikban Gagyi  Jenő. 

1. Vallástan,  heti 2, egész évben 60 órán. Nevezetesebb 
vallásalakok. A ker. egyház története a reformációig. Az apóst. 
Csel.-ről irt könyv olvasása. 2. Magyar  nyelv,  heti 3, egész évben 



97 órán. Rhetorika, A prózai műfajok elmélete és szerkesztése. 
A leirás. Elbeszélés. Történetírás. Értekezés. Beszéd. Irányművek. 
Olvasmányok: Szemelvények Kézai, Anonymus, Heltai, Tinódi, 
Apor, Cserey, Salamon F., Szalay L., br. Kemény Zsigmond, 
Marczali tört. műveiből, az ifjabb Plinius, Thurzó György, Mikes 
K., Kazinczy, Deák, Petőfi és Arany leveleiből, Xenophon, Arisz-
toteles, Kölcsey, br. Eötvös, Kossuth, Deák, Gyulai, Beöthy Zs. 
beszédeiből ill. emlékezeteiből. írásbeli dolgozat havonként 1. 3. 
Laiinnyeiv,  heti 6, egész évben 197. órán. Olvasmányok : P. Ovi' 
dius Naso műveiből: Trist. IV. 10. Fasti 71-144, 469—556. II. 
83—118, 381 -422, 641—684. III. 713—788, 809—848. IV. 809— 
858. VI. 809—858. VI. 651—710. M. T. Cicero beszédei közül: 
De imperio Cn. Pompei és Pro Archia poéta. A megfelelő tárgyi 
és stilisztikai ismeretekkel, különös tekintettel a római régiségtanra, 
prosodiai és metrikai szabályokra, a poötika és rhetorika körébe 
vágó ismeretekre. Ovidius és Cicero életrajza és irodalmi munkás-
sága. Könyvnélkül Ovidiusból mintegy 100 sor. írásbeli dolgozatok 
2 hetenként a tanterv szerint. 4. Görög  nyelv , heti 5, egész évben 
158 órán. Az attikai nyelvjárás alaktanából a hangtan, a hang-
súlyzás s az ezzel kapcsolatos jelenségek, melléknevek és foko-
zásuk, adverbiumok, névmások, számnevek, s az a> végű igék 
ragozása megfelelő olvasmányok alapján. Iskolai Írásbeli dolgozatok 
kéthetenként magyarból görögre a nyelvtani ismeretek gyakorlá 
sára. 5. Német  nyelv , heti 3, egész évben 96 órán. Az alaktan 
ismétlése. Beszédrészek használata. Szólásmódok. Szócsoportok, 
Magyartól eltérő nyelvi sajátságok gyakorlása megfelelő olvasmá-
nyok alapián, melyek németnyelvi beszélgetés alapjául is szolgáltak. 
Versek könyvnélkül. írásbeli dolgozat a tanterv alapján 2 heten-
ként. 6. Történelem , heti 3, egész évben 96 órán. Az ó-kor tör-
ténete a római császárszag megosztásáig (305 k. u.) a földrajzi 
ismeretek ébrentartásával, különös tekintettel a műveltségi viszo-
nyokra. Történelmi magánolvasmány gyanánt a rendelkezésre álló 
kor és jellemrajzok. 7. Mennyiségtan,  heti 3,-egész évben 97 órán. 
Algebrából: Elsőfokú határozott egyenletek 2 és több ismeretlen-
nel. Négyzet- és köbgyök. Irrationalis és imaginarius mennyisé-
gek., Algebrai műveletek gyökmennyiségekkel. Tiszta és vegyes 
négyzetes egyismeretlenü egyenletek. Mértanból: A sik mértan 



főbb tétéléi. Szögek. Egybevágóság. Hasonlóság. Területszámítás 
és átalakításai. Havonként egy Írásbeli dolgozat. 8. Természetrajz, 
heti 3, egész évben 95 órán. Az állatok életműködései és szervei. 
Szellemi tevékenység. Szaporodás. A két állatkör rendszeres átte-
kintése, kiváló figyelemmel a hazai fajokra. Rovargyűjtés. 9. Test-
gyakorlás,  heti 2 órán és kéthetenként egy játékdélutánon a VI. 
osztállyal egy csoportban. Rend és szabadgyakorlatok kézi szerek-
kel (fa- és vasbot, súlyzó, buzogány.) Szergyakorlatok, társas 
gyakorlatok, ugrások, kitartó futás (15 percig) tréfás versenyek, 
menetgyakorlatok. Katonai szakaszgyakorlatok. Labdajátékok. Dr. 
Ottó és Oheroly kézikönyvei nyomán. 10. Egyházi  ének , mint a 
IV. osztályban. 

VI.  osztály. 

Osztályvezető: Szabó Árpád. 

1. Vallástan,  heti 2, egész évben 62 órán. A keresztyén 
egyház története a reformációtól mostanig. A keresztyén felekeze-
tek symbolikus könyvei. Szemelvények Pál leveleiből. 2. Magyar 
nyelv,  heti 3, egész évben 93 órán. Poétika. A költői műfajok 
ismertetése, kapcsolatban az eszthetikai és művészettani alapfo-
galmak rövid fejtegetésével. A Szigeti Veszedelem. Nagyidai cigá-
nyok. Dorottya, Zalán futása, Buda halála, Bánk-bán ismertetése. 
A költői műfajok mindenikét a magyar irodalom, valamint a világ-
irodalom nevezetesebb költői termékeiből vett olvasmányok alapján 
tárgyaltuk. Havonként egy Írásbeli dolgozat. A költészettani elvek 
egységes rendszerbefoglalása. Iskolai és magánolvasmányok kivo-
nata. 3. Latin  nyelv,  heti 5, egész évben 177 órán. Olvasmányok : 
1. T. Livius »Ab űrbe condita« cz. művéből: II. 1, 2, 9, 10, 11, 
12, 13, 28, 29, 30, 33, 39, 40. XXI. 1, 2, 4, 18, 32, 33, 34, 35, 
36, 37. XXII. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61. — 2. P. Vergilius Maro 
»Aeneis«-éből I. 1—304, 495—642. II. 1—369. III. 1—48. IV. 1 — 
30. VI. 1—41. Könyvnélkül mintegy 80 sor. Megfelelő irodalmi 
és tárgyi ismeretek az olvasmánnyal kapcsolatban: Livius és Ver-
gilius életrajza, irodalmi méltatása, vallási és állami régiségek. 
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írásbeli dolgozat kéthetenként a tantérv szerint, összesen 14. 4. 
Görög  nyelv,  heti 5, egész évben 164 órán. I. Nyelvtanból: Az 
V. osztályban tanultak ismétlésével kapcsolatosan a /u végű ige-
ragozás, rendhagyó igék, a fontosabb syntaktikai jelenségek cso-
portosítása (mondatrészek, egyszerű és összetett mondatok tana 
főbb vonásokban), az olvasmányok alapján. II. Olvasmányok: Xe-
nophon Anabasisából a tárgyalt gramatikai anyagnak megfelelő 
szemelvények; Xenophon memorabiliaiból az 1, 5, 6. II. 2. feje-
zetek. A görög lyrai szemelvényekből mintegy 200 sor (70 sor 
ebből könynélkül is.) Xenophon élete és művei. Sokrates bölcse-
lete nagy vonásokban. írásbeli dolgozatok kéthetenként magyarból 
görögre összesen 14. 5. Német  nyelv,  heti 3, egész évben 96 
órán. Nyelvtan : A mondatrészek használata, mondatok szerkesz-
tése, mondatfajok, szórend. A német beszéd különös fordulatai. 
A német verselés törvényei. Olvasmányok : I. Prózaiak : Die Zeder 
(Goethe), Der wilde Apfelbaum (Lessing), Der Zaun König (Frey-
tag), Der Fuchs und der Storch (Lessing), Der Esel mit dem Löwen. 
Die Gans (Lessing), Die Äxte, Nacht und Tag (Herder), Über die 
Fabel (Lessing), Herakles am Scheidewege, Des Königs Grab (Grimm), 
Die sonderbare Mauer, Die Kaiserfurche (Auerbach), Des Esels 
Schatten (Wieland), Die Sitten der Alten Deutschen Aus Schillers 
Jugend (Schwab). II. Költőiek : Das Mädchen Aus der Fremde 
(Schiller), Die Kraniche des Ibikus (Schiller), Der Taucher (Schil-
ler), Die Bürgschaft (Schiller), Der Schatzgräber (Gotthe), Der 
Zanberlehrlig (Goethe). Ezeken kivül időnként szabad fordítás isme-
retlen szövegből. A németnyelvi beszélgetés alapjául az olvasmá-
nyok szolgáltak. A verseket könyvnélkül is tanulták. írásbeli dol-
gozat havonként kettő, összesen 12. 6. Történelem,  heti 3, egész 
évben 101 órán. Egyetemes történet, a népvándorlástól a west-
phaliai békéig (1648) különös tekintettel a magyar nemzet törté-
netére, a műveltségi viszonyokra s a földrajzi ismeretek ébrentar-
tására. Történelmi magánolvasmány gyanánt a rendelkezésre álló 
kor- és jellemrajzok. 7. Mennyiségtan,  heti 4, egész évben 126 
órán. 1. A l g e b r á b ó l a hatványozás általánosítása negatív és 
tört kitevőkkel. Gyökmennyiségekkel való műveletek. Logarithmus 
és alkalmazása. Arithmetikai és geometriai haladványok. 2. Mértan-
ból: A kör, a körhöz tartozó szögek, a kör kerülete és területe. 



Síkháromszögtan. Havonként egy Írásbeli dolgozat. 8. Természet-
rajz,  heti 3, egész évben 98 órán. Ásványtan és chemia. Ásvá-
nyok leirása alaki, fizikai és chemiai tulajdonságuk alapján s gya-
korlati alkalmazásuk. Kristályrendszerek. A viz és levegő. Vegyület, 
elegy, keverék. Vegysulytani törvények. Bázisok, savak s gyakor-
lati értékük. Az ásványok összetételének természetbeli megválto-
zása. Chemiai átalakulások. Ásványi és mesterséges sók. Az 
ásványokon előidézhető változások. Chemiai egyenletek, egyszerűbb 
stoechiometriai feladatok megoldása. Az alkotórészek felismerésé-
nek egyszerűbb módjai. A fontosabb szintartalmu ásványok és 
vegyületék. Égés, korhadás, rothadás. A föld felszínének változá-
sait előidéző tényezők. A viz geologiai működése. Vulkanismus, 
kőzetek. Az élet geologiai működése. 9. Testgyakorlat,  heti 2 órán 
s kéthetenként egy játékdélutánon a VII—VIII. osztályokkal egy 
csoportban. Rendgyakorlatok, szabadgyakorlatok kéziszerekkel (vas-
bot, súlyzó, buzogány) társasgyakorlatok, szergyakorlatok a tá-
masz-, függő-, függeszkedési és ugró szereken. Ugrások, kitartó 
futás 20 percig, discus-dobás, gerely vetés, súlydobás és súlyemelés. 
Zártrendű szakaszgyakorlat a honvédségi gyakorlati szabályzat 
alapján. Kirándulások, menetgyakorlatok. Tréfás versenyek, torna-
és labdajátékok (hosszú méta, körméta, olaszjáték, futóduplex, 
labdacsata, füleslabda, labdarugó stb. Kk. Dr. Ottó és Oheroly 
Tornajátékok. 10. Egyházi  ének,  heti 1, egész évben 30 órán. A 
VII—VIII. osztályokkal egy csoportban a nehezebb Zsoltárok és 
dicséretek gyakorlásán kivül tanulták 2 szólamra az 50, 84 Zs. 
92, 184. dics. »Szent Félelemmel« cz. éneket; három szólamra 
a 84, 65, 66 Zs., 184 dics. »Erős várunk« (Kétféle letétben.) — 
Felkelt a nap. — Gályarabok éneke. — Halleluja cz. énekeket. 
Kézikönyv: Deák Gerő : Buzgóság lantja. 

VII.  osatály. 

Osztályvezető: Félegyházi  Antal. 

1. Vallástan,  heti 2, egész évben 59 órán. Hit- és erkölcs-
tan. Megfelelő bibliai szemelvénvek. Tankönyv : ifj. Péter Károly : 
Keresztyén vallástan. 2. Magyar  nyelv,  heti 4, egész évben 120 
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órán. A magyar nemzeti irodalom története a legrégibb időktől, 
Kisfaludy Károly ig, 1820-ig. Politikai, művelődési társadalmi álla-
potok rajza; a kiválóbb irók életrajza, s irodalmi működésök 
ismertetése és méltatása. A magyar nyelv rendszere. írásbeli dol-
gozatok havonként. 3. Lalin  nyelv , heti 5, egész évben 161 órán. 
Olvasmányok : 1. C. Sallustius Crispus : De bello Jugurthino. 2. 
M. T. Cicero I. II. III. IV. beszéde Catalina ellen. 3, Vergilius 
Aeneisből a következő szemelvények: VII 1—105, 192—270, 
286—340. VIII. 1 — 17, 608—731. IX. 176—224. X. 1—95. XI. 
1—28, 139—181. XII. 1—17,695—962. Könyvnélkül mintegy 100 
sor. Vergilius, Sallustius és Cicero élete és irodalmi munkássága. 
Az Aeneis jelentősége és méltatása, szerkezete, tartalma, az istenek 
szerepe, a vallásos és nemzeti elem, leírások, hasonlatok, jellemek 
stb. az Aeneisben. A régiségtani ismeretek rendszeres összefogla-
lása. írásbeli dolgozatok kéthetenként, latinból magyarra és ma-
gyarból latinra. 4. Görög  nyelv , heti 4, egész évben 129 órán. 
Olvasmányok: 1. Homéros Odysseájából: I. 1—305, III. 1 —198, 
VII. 1—155, XIV. 1—198. XVII. 182—325, XXI. 245—540, XXIV. 
380 - 410, egyes részletek cursive, s a legjellegzetesebb részekből 
mint egy 40 sor könyvnélkül is. Megfelelő irodalmi, tárgyi és 
nyelvi magyarázatok ; a ion nyelvjárások. Régiségtani ismeretek 
kibővítése az olvasmányokkal kapcsolatban (hadi, vallási- és ma-
gánrégiségek). Stilistikai gyakorlatok és írásbeli dolgozatok havon-
ként, görögből magyarra 6, magyarról görögre 2, összesen 8. 
5. Német  nyelv . heti 3, egész évben 97 órán. A német irodalom 
vázlatos története — olvasmányok alapján — Lessing haláláig .Nyelv-
tani ismeretek ébrentartása ; a szavak etimologiai rokonsága ; germa-
nismus. Az olvasmányokkal kapcsolatban német nyelvi beszélgetés. 
Olvasmányok : Die Zeit Karl's des Grossen. Das Hildebrandslied. 
Das Rolandslied. Nibelungenlied (I. u. III. Abent). Parsiwal. Val-
ter v. d. Vogelweide: Der Wahlftreit. Letzter Wille. Klopstok's 
Leben und Werke: Psalm. Hermann u. Thusnelda, Der Messias 
(Eingang). Wieland's Leben u. Oberon. Herder's Leben u. Werke : 
Erlkönigs Tochter, Der Cid (1. 2. 3. 4. Romanzen). Lessing's Leben 
u. Werke: Aus dem Laokoon ; Minna v. ßarnhelm (I. II. u. V. 
Aufz.) Nathan der Weise-ből: Die Drei Ringe. Lessing's Fabeln 
u. Zinngedichte: Goethe: Hermann u. Dorothea-ból; I. é. (I —100, 



150—190), II. é. (1—150, 197—273), III. é. (44—66.) IV. é. 
(65—155i 196—280). írásbeli feladatok: 1. Die Dichtung der 
heidnischen Zeit. 2. Die Zeit Karls des Grossen. 3. Die Blüte der 
mittelalterlich deutschen Dichtung, 4. Gudrun. 5. Friedrich Gott-
lieb Klopstock. 6. Lessing. 7. Hermann u. Dorothea. 8. Die 
Personen des Epos Herrn, u. Dor. 6. Történelem , heti 3, egész 
évben 96 órán. Egyetemes történet a magyar nemzet történetével 
kapcsolatban 1648-tól 1871-ig. Az európai és amerikai államok 
politikai földrajza összehasonlítólag, különös tekintettel hazánkra. 
A szabadelvű és nemzetiségi eszme fejlődésének története. A nem-
zet-gazdászati rendszerek ismertetése., Történelmi magánolvasmány 
gyanánt a rendelkezésre álló kor- és jellemrajzok. 7. Mennyiségtan, 
heti 3, egész évben 100 órán. Algebrából: kamatos kamat és 
járadék számítás. Végtelen geometriai haladvány kapcsolatban a 
szakaszos tizedes törtekkel. Másodfokú egyenletek elmélete. Másod-
fokú és első fokú függvény, s a másodfokú függvény szélső 
értékei. Geometriából: A pont coordinátái. Két pont távolságának 
kiszámítása. Az egyszerűbb algebrai kifejezések grafikai ábrázo-
lása. A stereometria fontosabb tételei. A hasáb, gula, szabályos 
testek, henger kúp és gömb felszíne és köbtartalma. Havonként 
egy írásbeli dolgozat. 8. Természettan,  heti 4, egész évben 132 
órán. Természettan módszere és felosztása. A szilárd cseppfolyós 
és légnemű testek mechánikája. Hangtan, fénytan. 9. Egyházi 
ének  heti 1, egész évben 30 órán. A VI. és VIII. osztályokkal 
egy csoportban a nehezebb zsoltárok és dicséretek gyakorlásán 
kivül tanulták, két és három szólamra a 184. 92. 10. Testgyakorlat, 
heti 2 órán, s egy játékdélutánon a VIII. osztálylyal egy csoport-
ban. Rend- és szabadgyakorlatok kézi szerekkel (vasbot, buzogány, 
súlyzó, társas gyakorlatok. Szergyakorlatok a támaszfüggő-, füg-
geszkedési és úgró szereken, ugrások, kitartó futás 20 percig, suly-
dobás és emelés. Zártrendű szakaszgyakorlatok, kirándulások, 
menetgyakorlatok. Labdajátékok. Dr. Ottó és Oheroly könyve 
alapján. 11. Egészségtan,  heti 2, egész évben 59 órán. Dr. Fodor 
József tankönyve szerint. 



VIII  osztály. 

Osztályvezető: Biró  Sándor. 

1. Vallástan,  heti 2, egész évben 57 órán. A magyar prot. 
egyházak története. A prot. egyházak szervezete. Szemelvények 
a bibliából, a Jelenések könyvének olvasása és magyarázása. 2. 
Magyar  nyelv , heti 3. egész évben 89 órán. Nemzeti irodalmunk 
ismertetése Kisfaludy Károly fellépésétől a legújabb időkig. Kivá-
lóbb irók műveinek szemelvényes, illetőleg egészben való olvas-
tatása. A házi olvasmányok számonkérése. E korszakra és Írókra 
vonatkozó jelesebb tanulmányok ismertetése. írásbeli dolgozat 
havonkét egy. 3. Latin  nyelv,  heti 4, egész évben 119 órán. Olvas-
mányok : a)  Tacitus műveiből a következő szemelvények : Ann. 
1—5, 9—15. II. 35, 40—43, 69—72, 82—83. III. 1—4. 8—12. 
IV. 32—33. V. 50—51. XV. 38—44, 60—65. Hist. I. 1—3, 40— 
41, 49—50. II. 47—49. III. 84—86. Horatius műveiből: Od. II. 
7—17. Sat. 1—6. Od. II. 18. I. 24. Sat. II. 6. Od. 1—19. Epist. 
I. 1. Od. I. 1, (könyvnélkül is), III. 30, (könyvnélkül is), II. 20. 
IV, 3. Od. I. 22. II. 3, (könyvnélkül is), 16. III. 1—2 (könyvnélkül 
is), 24. IV. 5. Epod 7. és az Epist. II. 3. Megfelelő tárgyi és 
nyelvi magyarázatok. A róm. irod. történeti ismeretek összefogla-
lása. Stilisztikai gyakorlatok extemporale fordításokkal, kétheten-
ként iskolai írásbeli gyakorlatok magyarból latinra és viszont. 
Összesen 13. 4. Görög  nyelv , heti 4, egész évben 112 órán. 
Olvasmányok : Homeros Iliásából: I. 1—280. II. 1—205. VI. 369— 
529. IX. 480—620. XVI. 1—167. XVIII. 369—617. XXIV. 186— 
805. Platón : Sokrates Apologiája a 9—10, 19—22, 29—30 feje-
zetek kivételével. Sophokles Antigonéjaiból: az 1—100,440—590, 
630—700, 760—780, 801—860 sor. A homerosi reáliák összefog-
lalása. A philosphia történetének vázlata Sokratesig. Sokrates és 
Platón. A görög dráma keletkezése, fejlődése és virágzása. A 
görög színház. A görög írod. tört. ismeretek összefoglalása. írás-
beli dolgozatok havonként, magyarból görögre (1). görögből ma-
gyarra (6). 5. Német  nyelv,  heti 3, egész évben 86 órán. A német 
irodalom második virágkora megfelelő olvasmányok alapján. Olvas-
mányok : Schiller's und Goethe's Leben und Werke. Korner. Die 
romantische Schule. Uhland. Das junge Deutschland. Heine. Die 



österreichischen Dichter. Lenau. Grillparzer. Költemények Schiller-
től, Goethétől, Uhlandtól, Heinétől, Levautól, Grillparzertől. Schil-
ler : Wilhelm Telijéből. Könyvnélkülözés. Az olvasmányok alapján 
németnyelvi beszélgetés. 6. Történelem , heti 3, egész évben 88 
órán. A magyar nemzet történetének, különösen az állami élet 
fejlődésének összefoglaló áttekintése. 7. Mennyiségtan , heti 2, egész 
évben 62 órán. Kapcsolástan és alkalmazása. A gömbháromszög-
tan cosinus és szinus tétel és alkalmazása, különösen a geográfiái 
helyek -távolságainak meghatározása. Az algebra és geometria 
összefoglaló áttekintése. Havonként egy-egy Írásbeli dolgozat. 8. 
Természettan,  heti 4, egész évben 111 órán. A hőtan. Elektro-
mosság. Az erély átalakulása. A mathematikai földrajz elemei. 
Ezeken kivül az egész természettan áttekintése. 9. Bölcselet , heti, 
3, egész évben 86 órán. Lélektan és logika. A lelki élet jelensé-
geinek és a helyes gondolkozás törvényeinek ismertetése. 10. 
Testgyakorlat,  heti 2 órán és egy játékdélutánon, mint a VI. osz-
tályban. 11. Egyházi  ének , heti 1 órán, mint a VI. osztályban. 

VII. 

Magyar írásbeli feladatok. 

IV.  osztály. 

Tanár : Dr. Fazakas  József. 

1. A ló, a szarvas és a vadász. (Heltai meséje után.) 

2. Rokonértelmü szók. 

3. Erdei lak. (Tompa Mihály után.) 
4. Temetőben. (Elmélkedés.) 
5. A falu reggel. (Leirás.) 

6. Tél közeledésekor. 



7. Hogyan üdvözölte Petőfi az első levelében Arany Jánost ? 
8. Milyennek ismerjük meg Arany Jánost abból a levelé-

ből, a melyben Szalonta égéséről ír? 

9. Mivel igyekszik Bencze lebeszélni Miklóst, hogy el ne 
bujdossék ? 

10. Miklós viaskodása a farkasokkal. 
11. Magyarázd meg példákon, mit értesz metafora alatt és 

milyen fajtái vannak a metaforának. 

12. Melyek Toldi Miklós főbb jellemvonásai? 

13—22. Nyugtatvány, ellennyugtatvány, meghatalmazás, elis-
mervény, engedvény, térítvény, bizonyítvány, kötelezvény, folya-
modvány, szerződés. 

23. Példatár a stílus különböző sajátságaira. 
24. Példatár a verstanhoz. 

25. Iskolai és magán olvasmányok kivonata. 

V.  osztály. 

Tanár: Fejes  Áron, 2-ik félévben: Gagyi  Jenő. 

1. Kölcsey: Parainesisének főbb eszméi. 

2. A Hunyadiak szerepének történelmi fontossága. 
3. Egy szünidei kirándulás. 
4. Valamelyik kötelező olvasmány ismertetése. 
5. Arany János egyik balladájának tárgyalása. 
6. Példák az indukcióra és dedukcióra (iskolai dolgozat). 
7. Az éghajlat hatása az emberre. 
8. Ünnepi beszéd az iskola hivatásáról. 

VI.  osztály. 

Tanár: Fejes  Áron, 2-ik félévben : Gagyi  Jenő. 

1. Szilágyi és Hajmási költészetünkben. 

2. Mit regélnek falunkban ? 
3. »Szép Ilonka« jellemei, 



4. Valamelyik kötelező olvasmány tárgyalása. 

5. Szabad tétel a Zrínyiászból. 

6. A magyar nép jelleme Toldiban (iskolai dolgozat). 

7. A növényzet szerepe a természetben. 

8. Kisfaludy Károly valamelyik vígjátékának tárgyalása. 

VII.  osztály. 

Tanár: Dr. Fazakas  József. 

I.  dolgozat. 

Nemzetünk ősmondái. 

II.  dolgozat. 

1. Mátyás és a renaissance. 

2. A középkori költészet főbb eszméi. (Szabad választás.) 

III.  dolgozat. 

1. Az utolsó vándorlantos. 
2. Balassi búcsúja hazájától. 

3. A reformáció hatása irodalmunkra. (Szabad választás.) 

IV.  dolgozat. 

1. ^zenczi Molnár Albert zsoltárai. 
2. Koháry »A rab vasat penget« c. költeményének ismer-

tetése. 

3. A virágénekek eredete és költői értéke. 
4. Szenei Molnár Albert és Geleji Katona István (párhuzam). 

Szabad választás. 

V.  dolgozat. 

A kurucvilág költészete. 



VI.  dolgozat. 

1. A magyar testőrirók jelentősége. 

2. A hazafiság Virág Benedek ódáiban. 

3. Bessenyei György irodalmi fontossága. 

4. Péczeli József meséi. 

VII.  dolgozat. 

A szabadelvű és nemzetiségi eszme keletkezése, küzdelme 

és diadala. (Történelmi tanulmányaink alapján.) 

VIII.  dolgozat. 

1. Szeresd a hazát. (Kölcsey Parainesise alapján.) 

2. Kölcsey mint szónok. (Beszédein magyarázva.) 

3. Kölcsey Kazinczyról mondott emlékbeszédének ismerte-

tése és méltatása. 

4. Kölcsey mint hazafias költő. (Költeményei alapján.) 

VIII.  osztály. 

Tanár: Nagy Elemér. 

I. 

1. Miféle tekintetben fejlesztette Kisfaludy K. a vígjátékot? 
2. Kisfaludy K. vigelbeszéléseiben megnyilatkozó humor. 

3. Kisfaludy K. drámai költészete. 
4. Petur és Tibor, mint a magyar jellem typusai. (Szabad 

választás). 

II. 

1. Vörösmarty »Zalán futásá«-nak kapcsolata a reform kor-
szak politikai és irodalmi s a költő személyes viszonyaival. 

2. Vörösmarty költői nyelvezete »Csongor és Tünde« alapján. 
3. A magyar nő Vörösmarty költészetében. 
4. A »Kétszomszédvár« költőisége és tragikuma. (Szabad 

választás). 



Szabadválasztás a philosophia, történelem és természettudo-

mányok köréből. 

IV. 

Petőfi költői világa. 

V. 

1. Nemzeti. drámánk fejlődése Besenyeitől a szinihatás dia-
daláig. 

2. Az erkölcsi eszme és bűnhődés Arany balladáiban. 

3. »Buda-halála« csudaszerüsége, főeszméje és korfestése. 
4. Mennyiben mozdította elő Szigligethy a magyar szini köl-

tészet fejlődését ? 

5. Br. Eötvös József költészete politikai törekvéseinek szol-
gálatában. (Szabad választás). 

VI. 

1. Az emelkedés és bukás mozzanatai az »Ember tragédiá«-

jában. 

2. A »Karthausi« s az »Ember tragédiája« alapeszméje. 

VII. 

1. Minő hatása volt a magyar nép szellemének és költésze-
tének a magyarirodalom fejlődésére ? 

2. Melyik a legkedveltebb ujabbkori elbeszélőnk és miért ? 

VIII. 

Magánolvasmányok számba vétele. 



Rendkívüli tantárgyak. 

I. francia nyelv. 

Kezdők. 

Nyelvtan. Etre, avoir ejtegetése ; a főnév ragozása; a mellék-
név fokozása ; számnevek ; részelő névelő; tagadás. I—XIV. lecke 
francia és magyar szövegének fordítása, összefüggő olvasmányok. 
La francé. Les capitales. L'année. La letjon et la récreation. Paris 
reuversée. La famille. Entrée eu classe. Lettre d'un écolier. Poids 
et mesures. Les monuaies. Kézikönyv: Bartos—Chovancsák: 
Francia nyelvtan és olvasókönyv, I. rész. Heti 1 órán. 

Névsor és é r dem j egy : 

Kassay Tibor V. g. o. jeles Nagy István IV. g. o. jeles 
Kovács Elek » » » j ó Rácz Sándor III. » » jó 
Kovács Ferencz » » » jeles Varga Jenő » » » jó 

Haladók. 

A)  csoport. 

Nyelvtan: Határozók; sorszámnevek; kérdő-, személyes-
határozatlan névmások ; viszonyszók; segéd és rendes igék ejte-
getése. XIV—XXXII. lecke francia és magyar szövegének fordí-
tása. Összefüggő olvasmányok: Le corps humain.. Le printemps. 
Les chemins de fer. Le fer á cheval. Maximes et préceptes de 
conduite. La division du temps. Au marché. On ne gagne rien 
á se quereller. Les deux exceptions. Une courte haranque. La 
peau de l'ours. L'école primaire. Kézikönyv : Bartos—Chovancsák ; 
Francia nyelvtan és olvasókönyv I. rész. Heti 1 órán. 



Mévsor és érdemjegy 

Györfi Béla V. g. o. jó Molnár Káfoly V. é- ö. jeles 
Solymossy István III. g. o. jeles 

B)  csoport. 

Nyelvtan : Visszaható igék, rendhagyó és hiányos igék rago* 
zása. Részesülők és határozatlan mód használata. Frazeologia. 
XXXVIII—LIX. lecke. Összefüggő olvasmányok: Dialogue. 
Etourderie punie. Une lettre. Le bon reméde. Saint Martin. La 
chute des corpes. Bonaparte et le sentinelle. Napoleon et le 
generál. Un maréchal de France. La probite recompensée. 
L'Aírique. La prévoyan ce. L'agneau et le loup. Les souris. 
Pyrrhus. Kézikönyv : Bartos—Chovancsák: Francia nyelvtan és 
olvasókönyv, II, rész. Heti 1 órán. 

Névsor és é r dem jegy : 

Jakó Dénes VIII. g. o. jó Pánczél Pál VIII. g. o. jó 
Kassay F. Gyula V. » » jeles Rácz Zoltán » » » jó 
Konsza Samu VIII. » » jeles 

C)  csoport. 

A francia irodalom vázlatos története, olvasmányok alapján. 

Névsor és é rdemjegy : 

Hegyi András VIII. g. o. jeles Kassay F. László VIII. g. o. jeles 

Kassay F. Béla » » » jeles Nagy Károly » >» » jeles 

Tan folyam vezetők: I-ső félévben Fejes  Á., Il-ik félévben 

Olasz  Gy. r. tanárok. 

II. Gyorsírás. 

A gyorsírás tanítása négy  csoportban történt. Az I. csoport 

(kezdők) heti l1/* órán át a levelező-írást tanulta a Vikár  B. tan-



könyve szerint az idegenszókíg; a IÍ. csoport (haladók) az alsó 
fokon) heti 1 órán át ugyanezen tankönyv szerint a levelező-irást 
fejezte be és ismételte, a iII. csoport (haladók a felső fokon) a 
11-ikkal egyidőben a vitaírást  tanulta a Vikar  B. tankönyve és 
Gyorsírási gyakorlatok alapján; a IV. cs. (gyakorlok) heti í órán 
át a magasabb fokü vitaírást gyakorolta s elméleti ismereteit 
bővítette a gyorsírási folyóiratoknak megfélelő közlései és diktálá-
sok Után. Az oktatás támogatására Szolgált ez évben is mindenik 
fokori. a Gyorsírókor.  (Lásd ezt!) 

A tanulók  névsora  és  érdemjegyei  r 

í. Kezdők. 

Iii» Osztályból I IV. osztályból: 

Biró István jó. Hirsch Lajos elégséges. 

Péter Áron jeles. 

Sándor Nándor elégséges. 

V. osztályból: 

5 Bokor Lajos elégséges. 
Benedek András elégtelen. 
Kolumbán Sándor jeles. 

10 Bedő Sándor 
Benkö Mózes 
Bokor Ferenc 
Gábos István 

Baborszky Antal IV. o. elégt. 
Bak Sándor » » jeles. 
Fosztó György » » jó. 
Imre János » » jeles. 

5 Keresztes Sándor * » elégs. 

Varga Andor jó. 
Sándor Albert elégséges. 

elégséges, 
jó. 
jó. 

Kovács Ferenc IV. o. jeles. 
Lőrincz Gyula » » elégs. 
Solymossy István » » jeles. 
Gaskó Béla V. o. elégt. 

10 Kovács Ferenc » » jeles. 

VI. osztályból: 

jeles. Kiss Ferenc 

elégséges. 15 Kovács Jenő 
elégséges. Schmidt Károly 
jeles. 

2. Haladók. 

a)  Az alsó fokon: 



Rájk Lajos 
Szabó Gábor 
Bak József 
Gönczi László 

Trattner Árpád 

Molnár Károly 

Borbáth Samil 

V. o. jeles. 15 ßarthalis József VII. Ö. jó. 

» » elégt. Kis István » » jói 

» » elégt. Mirtse Sándor » » jeles; 
VI o. jeles. 

b)  A felső fokon: 

V. o. jeles. Sz. Kis kerenc VIÍ. o. jeles: 

» » jeles. 5 Szabó Zoltán » » jeles: 

» » jeles. Weisz Jakab VIII; » jó: 

3. Gyakorlók. 

Benedek Aladár VII. o. jeles. 
Gyarmathy Dezső » »jeles. 
Gönczi Lajos VIII. » jó. 
Hegyi András » » jeles. 

5 Jakabfi József » » elégs. 

Konsza Samii Vili ö. jeles. 

Nagy Károly » » jeles* 

Sándor Ferenc» » jó. 

Stanila Viktor » » jeleä. 

Megjegyzés:  Évközben a tanári kartól felmentést nyertek, 
illetve kimaradtak a következő tanulók: Balogh Gerő III. o., Kis 
Károly III. o., Bartha Andor IV. o., Kis Ernő IV. o., Bándi Imre 

IV. o., Dézsi László VI. o., Héja Kálmán V. o. (kezdők), Gál Dé-
nes IV. o., Kis Gyula IV. o., Kassay F. Gyula V., Kovács Elek 
V. o. (haladók). 

A tanfolyamokra beiratkozott tanulók száma év elején 60; 
év végén 48. 

A tanfolyamokat Szabó  András  r. tanár vezette. A kezdők 
oktatásánál segédkeztek: Nagy Károly, Stanila Viktor és Sándor 
Ferenc gyakorlók. 

III. Szabadkézi rajz. 

Heti 3 órán, két csoportban összesen 50 tanuló tanult sza-
badkézirajzot a következő módszeres sorrendben: kéziügyességet 
fejlesztő gyakorlatok, egyszerű vonalas térkitöltések önálló terve-
zetekkel, krétával; ugyanezek ecsettel. Renaissance és magyar 
stilü sikékitmények egy és több szinben; Váradi féle lapminták. 



Geometriai testek és egyszerű testcsoportok rajzolása szemlélet 
alapján tekintettel a vonalperspektiva és árnyéktan legelemibb 
szabályaira ; egyszerű használati tárgyak, levelek, virágok vázolása 
természet után. 

A tanulók  névsora  és  érdemjegye: 

I. osztályból: 

Bodolla Gábor jó. 

Buzogány Mózes jó. 

Császár Géza jeles. 

Deésy András jó. 

Gyertyánossy elégséges. 
Kassay László jeles. 

Kovács József jeles. 
Koncz Gyula elégséges. 

Mester Gábor jeles. 

II. osztályból: 

Csép Béla jó 

Kassay Dénes jó 
Kovács B. Albert jó 
Méburger Frigyes jó 
Simó Zoltán jó 

Szoboszlay András jó 

Vida Bálint jó 

Verestóy jó 

III. osztályból: 

Balogh Gerő jó. 

Benedek Lajos jó. 

Koncz Ármin jeles. 
Sánclor Nándor jó. 

IV. osztályból: 

Baborszky Antal jó. 
Bedő Miklós jó. 
Benedek Mihály jeles. 
Demeter Kálmán jó. 

Fosztó Béla 
Fosztó György 
Imreh János 
Kátó Sándor 
Keresztes Géza 
Keresztes Sándor 
Kiss András 
Kiss Gyula 
Kovács N. Kálmán 
Lörincz Gyula 
Mihály Zoltán 
Miklóssy Károly 
Nagy István 
Nagy Miklós 
Ördög Lajos 
Paltinean Gergely 
Petke Gyula 
Sebessy András 
Solymossy István 
Szegedi Gyula 
Györffy Ferenc 

V. osztályból 

Kolumbán 
Muszka János 
Kassay F. J. 

jo-
jó, 
jeles, 
jeles, 
jeles, 
jó. 
jó. 
jó. 
jó. 
jó. 
jó. 
jó. 
jó. 
jó. 
jó. 
jeles, 
jó. 
jó. 
jeles, 
jeles, 
jó. 

jeles, 
jó. 
jó. 

VI. osztályból: 

Zilmann Béla jeles. 

VIII. osztályból: 

Nagy Károly jeles. 



ÍV. Műének. 

Ifjúsági dalkör. 

Az iskolai év elején megtartott hangpróba alkalmával a zenei 
hallással és megfelelő hanganyaggal rendelkező tanulók fölvétettek 
az ifjúsági dalkörbe. 

Évközben betanult darabok : Erkel F. »Himnusz« ; Egressi 
B. »Szózat« ; Mainczer J. »Oh kereslek« ; Rudassy »Riadó« ; Lányi 
E. »Népdalegyveleg«; Morascher H. »Föl barátim«; Papp Z. 
»Kossuth himnusz«; Allaga G. »Rákóczy Ferenc imája«; Huber 
K. »Fohász« ; Erkel F. »Végső búcsút vön« ; Végler Gy. »Búsan 
ömölnek«. 

Az ifjúsági dalkör 6 iskolai ünnepélyen és 2 temetésen nyil-
vánosan szerepelt. 

Heti 2 órán tanította: Paál  Sándoi'. 
Szólamok szerint az énnekkari tagok száma : 

A) Szoprán. B) Ált. 

I. osztályban . . . 4 I. osztályban . . . 3 
11. » . . . 8 , „ 1 1 . » . . . 

M ' III. • 

3 
17 

III. » . . . 1 
, „ 1 1 . » . . . 

M ' III. • 3 
17 

IV. » . . . 4 IV. » . . . 8 

C) Tenor. D) Bassus. 

V. osztályban . . . 

VI. » . . . 
VII. » . . . 

VIII. » . . . 

3 

3 
Q 

IV. osztályban . . 

V. » 

14 VI. » 

1 
2 
6 . 15 

V. osztályban . . . 

VI. » . . . 
VII. » . . . 

VIII. » . . . 
O 
5 

VII. » . . 
VIII. » . . 

3 
3 

A dalkör tagjainak száma: 63. 



V. Zenekar. 

Ifjúsági zenekar. 

Az ifjúsági zenekarnak 18 tagja volt. 

Évközben betanult darabok: »Himnusz« Erkel F.-től; »Szó-

zat« Bloch J.-től; »Kuruc dalok« Káldi Gy.-tól; »Rákóczi induló« ; 

»Kossuth Induló« Német J.-tól; »Oh ne duzzogj« (A bányames-

ter operettből); »Találka keringő« Linka K.-tól; »Losonc végrom-

lása« Borzó M.-tól; »Eleven ördög« Konti József-tői; »Annuska 

Gavotte.« 

Az ifjúsági zenekar iskolai ünnepélyek alkalmával f>-ször 

működött. 

Zeneórák száma: hetenként 3. 

Zenekar  tagjai  és  előmeneteli  osztályzatok: 

a)  Violino I. Biró Gyula II. o. t. jeles. 

Smidt Károly VI. o. t. jeles. Meburger Frigyes II. » jeles. 

Varga Ferenc VI. » jeles. d) Violino. III. 
Molnár Károly V. » jeles. ... . . . . , 

Miklósi Karoly IV. o. t. elegs. 
b)  Violino —%. PáltineánGergely IV. » jó. 

Herczeg Lajos VII. o. t. jeles. Saffent Jenő II. » jó. 

Biró Endre VI. » jeles. , , ... 
Marosi Antal VII. » jeles. eJ 1 e Y e S e u-
Kovács Ferenc V. » jeles. Kovács Jenő VI. o. t. jeles. 

c)  Violino II. f)  Gordonka. 

Györfi Ferenc IV. o. t. jeles. Keresztes Károly VI. o. t. jeles. 

Petke Gyula IV. » jó. 
Balogh Gero III. » jó. & G o r d o n -
Paál Ákos III. » jeles. Szarka Béla VIII. o. t. jeles. 

Az ének és zenekar felügyelője a tanárkar megbizásából 

Varga  Dezső  tanár volt. 
A zenekart tanította : Paál  Sándor. 



Testi nevelés. 
a)  A tananyag feldolgozása. 

A testi nevelést a torna- és a játékok által munkáltuk. Mint-
hogy az intézetnek külön tornatanára nincs s az egyes osztályok 
népessége az összevonást részben megengedte, a tornatanítását 
szept. és október hónapokban 4, attól kezdve a IV. osztálynak 
nagy létszáma miatt 5 csoportban eszközöltük heti 2—2 órán ; 
a játékok vezetését pedig 4 csoportban egy-egy játékdélutánon. Az 
első tornacsoportot  az I. osztály; a Il-at a II. és III. osztály; 
a Ill-at a IV. osztály ; a IV-et az V—VI. osztály; az V-et a VII— 
VIII. osztályok alkották. 10. Vl-ik osztályossal. A két  első csopor-
tot Szabó Árpád r. tanár; a három  utóbbit Szabó András r. tanár 
és okleveles tornatanító tanították. 

A tanítás általában az Utasításokban előirt anyagra terjed ki. 
A szertornázás az alsó osztályokban (I—IV.) osztály  — és 

részben csapattornázás  — a felső osztályokban (V—VIII.) kizárólag 
a czapattornázás  módszere alapján történt. A csapatokba való 
beosztásnál irányadó szempont az ügyesség  és népies  tornázás, 
vagy kizárólag a testi  erő  (IV—V. cs.) volt. A csapattornázás 
mindig a külön órákon erre a célra kiképezett előtornászok veze-
tése mellett ment végbe s az Utasítások nyomán a szaktanár által 
összeállított tornaszergyakorlatoknak állandó követésével és szigorú 
betartásával. 

Az elvégzett tananyag az egyes osztályoknál van részletesen 
kimutatva. 

A felsőbb osztályokban (V—VIII.) a csapatokba való beosztás, 
másfelől pedig a fokozatos fejlődés feltüntethetése végett év elején 
s év végén ügyesség  és  erőmérés  tartatott, melynek eredményét 
helyszűke miatt csak a fontosabb tételekben az alábbiakban kö-
zöljük. 
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Bakk József fel ment ve Kovács László fel ment ve 

Benedek András 
163* 
168-5 

55 
62 

60 
72 + 12 Lachnitt János 

157 
159 

52 
52 12 + 12 

Bedő Gyula 
173 
177-5 

61 
62-5 

8 
40 +32 Meburger Márton 

153 
156 

48 
52 

52 
64 + 12 

Benke Ferenc 
163 
167-5 

61 
61 

8 
56 +48 Molnár Andor 

150 
153 

44-5 
49 5 

92 
168 +76 

Boér Árpád 
171 
173 

57-5 
60-5 

104 
112 +8 Molnár Károly 

145 
150 

41-5 
46-5 

76 
148 +72 

Bokor Lajos 
153 
156-5 

44 
50 

88 
156 +68 Muszka János 

159 
164 

57 
59 

4 
48 +44 

Doros Gábor 
169 
174-5 

58-5 
61 

16 
52 +36 Nagy Lajos 

154 
157 

43 
45 

24 
32 +8 

Gaskó Béla 
154 
158 

495 
55-5 

60 
60 — Nemes József 

144 
150 

365 
43 

100 
132 +32 

Góvrileszku J. 
158 
161-5 

47 
51 

56 
112 +56 Olasz Mihály fel ment ve 

Györfi Béla 
160 
165 

46 
51 

42 
76 +34 Palló Imre 

166 
.68 

62 5 
66 5 

60 
144 +84 

Kassay F. Gyula 
156 
160 

405 
45 

20 
44 +24 Rájk Lajos 

156 
161 

445 
45 

32 
60 +28 

Kassay F. Tiv. 
141 
145 

33-5 
34-5 

40 
68 +28 Sándor Albert 

152 
154 

475 
50 

96 
124 +28 

Kiss Károly 
160 
164 

51-5 
55 

60 
120 +60 Szabó Gábor 

161 
1645 

455 
51 

20 
60 +40 

Kolumbán S. 
165-5 
168 

57-5 
60 

36 
76 +40 Trattner Árpád 

168 
170-5 

49-5 
53 12 + 12 

Kovács Elek 
162 
166 

51-5 
56 

108 
152 +44 Varga Andor 

161 
163 

50-5 
52 

60 
88 +28 

Kovács Ferenc 
161-5 
165 

46 
49 

36 
104 +68 Vánky Kálmán 

143 
145 

35 
395 

48 
84 +36 

*  Megjegyzés.  A felső szám mindenütt a tanév elején; az alsó a tanév végén mutatkozó ered-

ményt jelenti. 

* Felmérések: szeptember  10.  és május  17-én.  Erőpontok  összege:  felerészbeniámaszcsere  (kor-

lát) és függésesere  (nyújtón) kétszeresen számitva; felerészben pedig sarkald 
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Barabás Lajos 
170 
172 

525 
55 

28 
56 +28 Lázár Endre 

168 
169 

57-5 
61 

88 
116 

+28 

Bartha Zoltán 
152 
158 

48 
50-5 

4 
16 +2 Lengyel Gyula 

170 
172 

59 
60 

44 
48 

+4 

Bedő Sándor 
164 
165 

57 
57 

48 
108 +60 Marosi Antal 

155 
158 

46-5 
485 

84 
100 

+16 

Benkő Mózes 
171 
171-5 

66 
65 

68 
88 +20 Nagy András 

163-5 
164 

54-5 
56 

88 
96 

+8 

Biró Endre 
171 
172 

57-5 
61 

48 
100 +52 Nagy Ferenc 

173 
174-5 

62-5 
65 

60 
92 

+32 

Bokor Ferenc 
160 
163 

53 
565 

72 
88 + 16 Nemes Árpád 

158 
162 

55 
58 

32 
68 

+36 

Borbáth Samu 
162-5 
166 

53-5 
63 

28 
72 +44 Pál fi László 

165 
166 

63 
62-5 

48 
72 

+24 

Deésy László 
152 
156 

44 
47 

32 
48 + 16 Pótsa István 

163 
164 

55-5 
54-5 

72 
108 

+36 

Ferenczi Endre 
160 
164 

50-5 
52-5 

24 
48 +56 Potsa János 

164 
164 5 

58-5 
595 

80 
104 

+24 

Ferenczi Gábor 
155 
1585 

54 
565 

32 
56 +28 Retezár László 

168 
169 

63-5 
65 

40 
56 

+ 16 

Gábos István 
156 
159 

45 
465 

56 
64 +8 Schmidt Károly 

161 
162 

53 
56 

108 
210 

+102 

Gönczi László 
163 
166 

52 
57 

68 
120 +52 Szövérfi Lajos 

168 
170 

56 
57 

20 
52 

+32 

Hohoj Demeter 
168 
169 

58 
59 

64 
108 +44 Tatár Ambrus 

171 
172 

59-5 
62-5 

80 
88 

+8 

Jakó Ferenc 
154 
157 

45 
46 

28 
60 +32 Zeidner Ernő 

174 
1745 

61-5 
64 

24 
32 

+8 

Keresztes Károly 
157 
160-5 

46-5 
51 

20 
36 + 16 Varga Ferenc 

155 
160 

49 
54 

16 
36 

+20 

Kiss Ferenc 
160 
161 

50-5 
535 

88 
104 + 16 Zilman Béla 

165 
169 

45 
46 

32 
64 

+32 

Kovács Jenő 
1605 
161-5 

565 
59 

44 
80 +36 

* Felmérések: szeptember  Ii.  és május  17-én. 
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Barthalis József 
167 
1675 

51 
57 

88 
116 +28 Rf. Kis Ferenc 

170 
171-5 

56-5 
60 

48 
64 + 16 

Bedő Sándor fel ment ve Sz. Kis Ferenc 
176 
180 

55-5 
60 

40 
60 +20 

Benedek Aladár 168 
168'5 

63 
64 

60 
64 +4 Kiss István fel ment ve 

Buzogány K. 172 
173 

63 
66 

80 
104 +24 Kovács Endre 

162 
163 

53 
55'5 

80 
96 

+ 16 

Doros György fel ment ve László Endre 
160 
163-5 

48 
49 

56 
36 

-20 

Filip János 174 
175 

62 
66 

80 
88 

+8 Lázár Dénes 
165 
167 

60 
63-5 

112 
136 

+24 

Gyarmathy D. 156 
157 

55 
56-5 

180 
200 

+20 Mircse Sándor 
165 
165-5 

60 
62 

76 
136 

+60 

Herczeg Lajos 144 
149 

35 
36 

44 
64 

+20 Nemes Imre 
170 
171 

56-5 
57 

56 
60 

+4 

Horváth Albert fel ment ve Neumann Miksa 
162 
164 

56 
56 

60 
80 

+20 

Horváth József 170 
170-5 

55 
55 

144 
160 + 16 Rácz Vilmos 

165 
166 

57 
59 

112 
120 

+8 

Jókai Loránd 162 
165 

52-5 
55 

48 
80 +32 Sándor Ernő 

174 
175 

65 
66 

56 
64 

+8 

Karácson Sándor 168 
168-5 

72 
73 

36 
56 +20 Sebesy Ákos 

172 
172-5 

63-5 
61 

80 
84 

+4 

Kassay F.László 172-5 
175 

61 
63-5 

88 
100 + 12 Szabó Zoltán 

176 
176-5 

73 
76 

72 
80 

+8 

Kelemen Károly fel ment ve Suciu Ambrus 
171 
171-5 

545 
59 

80 
96 

+ 16 

m 
* Felmérések: szeptember  11.  és május  17-
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Bartha Károly 
157-5 
158 

52 
51 

64 
56 —8 Konsza Samu 

161 
162 

60 
62 

136 
136 — 

Benedek Gyula 
172 
172-5 

695 
70 

60 
64 +4 Nagy Károly 

163 
163-5 

56-5 
56 

88 
100 + 12 

Buda Gyula 
159 
160 

62 
60 

42 
42 — Nagy Pál 

169 
170 

65-o 
64-5 

64 
68 +4 

Csiszér István 
180-5 
181 

65 
65-5 

36 
44 +8 Papp Ferenc 

170 
172 

56 
61 

20 
36 + 16 

Gellért József 
173-5 
174 

63 
64 

80 
96 + 16 Pánczél Pál 

163 5 
164-5 

55 
53 

88 
108 +20 

Gönczi Lajos 
163 
164 

60 5 
61 

76 
72 —4 Rácz Zoltán 

163 
164-5 

605 
60 

120 
128 +8 

Hegyi András 
1665 
166-5 

65 
64 

92 
80 —12 Sándor Ferenc 

162 
162-5 

50 
49-5 

80 
92 +12 

Jakabfi József 
164 
1645 

57 
56 

92 
104 +12 Stanila Viktor 

169 
169-5 

60-5 
585 

52 
25 —28 

Jakó Dénes 
162 
164 

57 
63-5 

76 
88 + 12 Sztojkovits Aurél 

172 5 
173-5 

64 
62-5 

72 
104 +32 

Kassay F. Béla 
180 
180 5 

65 
65-5 

28 
32 +4 Szarka Béla 

1805 
181-5 

64 
65 

68 
88 +20 

Kerestély János 
165 
166-5 

61-5 
60 

64 
76 + 12 Weiss Jakab 

167 
167-5. 

61 
58 

44 
48 +4 

* Felmérések: szeptember  11. május  13. 

A közölt adatokból vonjuk le már most tételenként a követ-

keztetéseket mind a négy osztályra nézve. 

1. Magasság.  Általában minden tanuló gyarapodott; az átla-
gos  gyarapodás  az V. osztályban 2—6 cm. között 36 cm ; a VI. 
osztályban 0-5—4 cm. között 2  2  cm ; a VII-ben 0  5 —5 cm. kö-
zött 16 cm; a VlII-ban 0 5—5 cm. között 1 cm. 

2. Testsúly , Az V. osztályban : változatlan marad 2, gyara-



podott 1—6'5 kiló között 27 tanuló ; átlagos  gyarapodás  3~8  kiló; 
a VI. o.-ban : változatlan marad 1, gyarapodott 1—9-5 k. között 
29; fogyott 05—1 k. között 3; az átlagos  gyarapodás  2'7  kiló; 
a VII. o.-ban: változatlan maradt 2, gyarapodott 1—6 k. között 
20, fogyott (2*5 k.) 1 ; az átlagos  gyarapodás  2  6  kiló; a VIII. 
o.-ban : gyarapodott 0'5—5 k. között 8 ; fogyott 0 5—3 k. között 
14;  az átlagos  gyarapodás  3  4  k. ; az átlagos  fogyás  szintén  14  k. 

3. Erőpontok . Az V-ik osztályban : erőpontban nyert minde-
gyik tanuló összesen 1070 pontot, átlagos  nyereség  38  pont; a 
VI. o.-ban szintén nyert mindegyik; összes nyereség 948 pont; 
az átlagos  nyereség  30;  a VII. o.-ban nyereség mutatkozik 22 
tanulónál; összesen 388 pont; veszteség 1-nél 20 pont; az átla-
gos  nyereség  17  pont; a VIII. o.-ban : nyereség 16 tanulónál ösz-
szesen 196 pont, veszteség 4-nél ;• összesen 52 pont; változatlan 
maradt 2. Az átlagos  nyereség  12  pont; az  átlagos  veszteség  szin-
tén  12  pont. 

Hasonlítsuk össze már most az átlagos  gyarapodás , illetve 

veszteség  értékszámai alapján a négy osztály eredményeit s von-

juk le a következtetést. Az átlagos  gyarapodás  értékszámai: 

Az V. VI. VII. VIII. osztályokra nézve 

magasságnál: 3-6 2-2 16 1 cm. 

testsúlynál: - 3-8 27 2-6 1'4 cm. 
erőpontoknál: 38 30 17 12 fokozatos csökké-
nést mutatnak, sőt az erőpontoknál ugyanakkora (12) veszteségbe 
csapnak át a VIII. osztálynál, amiből első látásra arra kellene 
következtetnünk, hogy az eredmény a legkedvezőbb az V. o.-nál 
s leggyengébb a VlII-nál. A puszta számok azonban meg ne té-
vesszenek, mert itt nem absolut , hanem csak relatív  értékelésről 
lehet szó ; hiszen a folytonos esés  rendszeres fejlődés és fejlesztés 
mellett a valóval s a természettel merőben ellenkeznék; éppen 
azért részünkről a közölt adatokból azt a következményt állapít-
juk meg, hogy a fejlődés  úgy általában a testi  erő , mint a torná-
szati  készség  tekintetében aránylag az alsóbb osztályokban a 
legintensivebb  s a megelőző és a következő időszakokhoz képest 
a legnagyobb.  S ez egészen természetes is, mert hiszen az emberi 
test fejlődésének törvényei is azt bizonyítják, hogy a fejlődés 

bizonyos fokon túl ugyanazon irányban meglasudik, sőt más 

» 



irányba csapva át meg is szűnik; a tapasztalat pedig igazolja, 
hogy tornászati képzés tekintetében könnyebben megkétszerezheti 
sőt háromszorozhatja erőpontjainak számát ugyanazon idő alatt 
egy gyengébb tornász, mint az erősebb, aki a tornászati készség-
nek elérhető maximumához már közelebb jutott. Adatainkkal nem 
is volt egyéb célunk, mint a fejlődés ezen intensitásának  feltün-
tetése. 

Ámde az absolut  esést is" konstatálnunk kell, mihelyt veszte-
ségre akadtunk. S ebben a tekintetben feltűnő nagy a külömbség 
a többi osztályokkal szemben a VIII. o.-nál. Ugyanis itt a test-
súlynál  8 tanuló gyarapodásával szemben 14-nél van veszteség, 
s az átlagos gyarapodással teljesen egyezik az átlagos fogyás; 
pedig természet szerint csökkenésnek itt nem volna szabad rendes 
körülmények között előfordulni. 

A VIII. osztálynak e testsúlybeli vesztesége — úgy látszik 
— állandó jellegű s minden évben csaknem ugyanabban az arány-
ban ismétlődik; mert hiszen az előző iskolai évben is fogyott a 
tanulók fele, 1*5 k. átlagban, most meg noha valamivel 

kisebb, 1*4 k. átlagban. — Ezek után úgy látszik — nem téved-
tünk, amikor az előbbi isk. év végén rámutattunk e veszteség 
okaira  s azokat abban az intensiv és izgalmas munkában és elfog-
laltságban véltük megtalálni, melyet a 8-ik osztályos tanulóknak 
egész éven át végezniök kell. 

Az erőpontokban mutatkozó veszteség a nagyobb tornászati 
képzés és képesség meg a gyakorlottság és rendszeres fejlődés 
mellett is előfordul, ez szintén ezen körülményekben találhatja ma-
gyarázatát. 

b)  Kerületi tornaverseny. 

A f. évi május 26-án Egerben  tartott kerületi tornaversenyen 
Kovács Dániel és Szabó András tanárok vezetése mellett részt 
vett intézetünk a következő 30 tanulóval: Gellért József, Konsza 
Samu, Sándor Ferenc, Rácz Zoltán 8. o., 'Gyarmathy Dezső, Kará-
cson Sándor, Kassay F. László, Horváth József, Lázár Dénes, 
Rácz Vilmos, Sebesi Ákos, Szabó Zoltán, Neumann Miksa 7. o., 
Bokor Ferenc, Gönczi László, Hohoj Demeter, Kovács Jenő, Lá-



zár Endre, Marosi Anfal, Nagy Ferenc, Schmidt Károly 0 o., 
Boér Árpád, Doros György, Kovács Elek, Kovács Ferenc, Mol-
nár Károly, Palló Imre 5. o. és Sebesi Endre 4. o. 

Az általánosan kötelező szabadgyakorlatokon kivül részt 
vettünk a következő versenyekben : 

1. Füleslabda  mérkőzésben:  Szabó Zoltán, Sándor Ferenc, 
Rácz Zoltán, Horváth József, Rácz Vilmos, Hohoj Demeter, 
Schmidt Károly, Boér Árpád és Palló Imre tanulókkal. 

2. Mintacsapat  versenyben  (nyújtón): Rácz Vilmos (csapat-
vezető), Gönczi László, Gyarmathy Dezső, Horváth József, 
Kassay F. László, Rácz Zoltán, Sándor Ferenc és Schmidt Ká-
roly tanulókkal. 

3. Egyéni  versenyekben  (rúdmászás, távolugrás, magasugrás, 
sulydobós, síkfutások) osztályonkint egy,  illetve két  tanulóval. 

Az összes versenyekben ugy a csapatok, mint az egyesek 
derekasan megállották helyöket s általában szép eredményt értek 
el; habár a relátiv  elbírálás miatt egyéni versenyzőink közül 
páran vagy nem jutottak kitüntetéshez , vagy nem olyanhoz,  mint 
más csapatbeli szerencsésebb versenyző-társaik, akik mert vélet-
lenül gyengébb versenyzők közé sorsoltattak, ugyanolyan, sőt 
kevesebb eredménnyel is a nyertesek  közé,  illetve ezek közt is 
elébbre kerültek. 

A füleslabda mérkőzésnél az összes megjelent intézetek közül 
erősségre nézve a 3-ik csapattal, a budapesti II. ker. főreáliskola 
csapatával kerültünk előleges mérkőzésre 1—8 eredménnyel az 
ellenfél javára. 

Mintacsapatunk  kitűnően megállotta helyét, mert mindegyik 
tagjának, mindegyik gyakorlata s igy az egész csapaté is meg-
kapta a legmagasabb, a »mintaszerű « minősítést s kitüntető ok-
levelet. 

Az egyéni versenyzők közül Boér Árpád 5. o. síkfutással 
nyert egy első  dijat  (ezüst érem), Kassay F. László 7. o. pedig 
magasugrással (152J/2 cm., az összes versenyzők közt 2-ik ered-
mény) Il-ik dijat (nagy bronz érem). 

c)  Tornavizsgálat és intézeti verseny. 

A tornavizsgálatot a versenyekkel együtt junius 8-án d. u. 



tartottuk meg a kedvezőtlen időjárás miatt az intézet udvarán és 
tornacsornokában a következő sorrendben : 

1. Szabadgyakorlatok kézi szerek nélkül és súlyzókkal (I., 
II. csop.). 

2. Katonai rend- és szakaszgyakorlat (II. csop.) 

3. Kötélhúzás (I., II. csop.) 

4. Szabadgyakorlatok fabottal (III. es.), vasbottal (IV. es.), 
súlyzóval ;(V. cs.) és buzogánnyal (V. cs.-ból 16-an). 

5. Osztálytornázás a lovon és bakon (III. cs.) 

6. Mintacsapatok a szereken (IV. cs. magas korlát és ló, 
V. cs. alacsony korlát és nyújtó). 

7. Egyéni versenyek. 

A mintacsapat  tornázásban  résztvettek és dicséretes ered-
ménnyel kitűntek: 

a) magas  korláton:  Molnár Andor 5. o. (csapatvezető), Bo-
kor Lajos, Bokor Ferenc, Gábos István, Kovács Elek, Kovács 
Jenő, Molnár Károly, Sándor Albert 5—6 o. t. és Kis Ernő 4. o. t.; 

b) lovon:  Boér Árpád (csapatvezető), Benedek András, Hohoj 
Demeter, Kovács Ferenc, Kis Károly, Palló Imre, Zeidner Ernő és 
Varga Andor 5—6 o. t.; 

c) alacsony  korláton:  Konsza Samu 8. o. (csapatvezető), 
Benkő Mózes, Buzogány János, Gönczi Lajos, Nemes Imre, Pán-
czél Pál, Pótsa János és Szabó Zoltán 6—8 o. t.; 

d) nyújtón  (az egri verseny mintacsapata): Rácz Vilmos 7. o. 
(csapatvezető), Gönczi László, Gyarmathy Dezső, Kassay F. 
László, Horváth József, Rácz Zoltán, Sándor Ferenc és Schmidt 
Károly 6—8 o. t. 

Az  egyéni  versenyek  eredménye  a következő: 
1. 80  meteres  síkfutás:  Győztesek: I—II. csop. Adorján 

Gyula 3. o.; III. cs. Imre János 4. o. ; IV. cs. Boér Árpád 6. o.; 
V. cs.-ból Horváth József és Rácz Vilmos 7. o. Kitűntek : Rácz 
Sándor, Botos Andor, Szoboselai András 2. o., Adorján Gábor, 
Szegedi Gyula és Bándi Imre 4. o., Molnár Andor és Sándor 
Albert 5. o. t. 

2. Póznamászás . Győztesek az I., II. csoportból: Meburger 
Mihály 2. o.; a III. cs.-ból Imre János (5 mp.), Kis Károly és 
Ördögh Lajos 4. o. (5 mp.). Kitűntek: Adorján Gyula, Szabó 
Kálmán, Kis Károly 3. o., Paltineán György 4. o. (6 mp.). 



3. Kötélmászás:  I. cs.-ból győztes: Adorján Gyula. Kitűn-
tek : Kis Károly 3. o., Meburger Frigyes, Solymossy János 2. o. 

4. Függeszkedés  kötélen:  IV. cs.-ból győztes: Nagy Ferenc 
(5 mp.), Boér Árpád és Molnár Ándor (6 mp.). Kitűntek: Kovács 
Elek, Pótsa János és Sándor Albert (7 mp.). 

5. Távolugrás:  (deszkáról): A I., II csoport versenyén győz-
tes : Solymossy János 2. o. Kitűntek: Adorján Gyula, Bulmez 
István, Lőrincz János 3. o.; a III. csop. versenyén győztes : Imre 
János (4.60 m.). Kitűnt: Ördögh Lajos (4.34 m.); a IV. cs. 
versenyén győztes : Boér Árpád (5.80 m.). Kitűntek: Palló Imre 
(5.20 m.) és Molnár Andor (5 m.); az V. cs. versenyén győztes: 
Rácz Vilmos (5.20 m.). Kitűntek : Rácz Zoltán (5.10 m.), Horváth 
József és Schmidt Károly (5 m.), 

6. Magasugrás:  Az I., II. csoport versenyén (deszkáról) 
győztes: Solymossy János 2. o. Kitűntek: Adorján Gyula, Szabó 
Kálmán 3. o., Botos Andor 2. o. t.; a III. cs.-ból (földről) győz-
tes : Imre János (1.32 m.). Kitűntek: Adorján Gábor és Ördögh 
Lajos (1.25 m.); a IV. cs.-ból győztesek: Boér Árpád és Palló 
Imre (1.40 m.); az V. cs.-ból győztes: Filip János (1.40 m.). Ki-
tűnt: Pánczél Pál (1.37 m.) 

7. Sulydobás  (földről, 7.25 kg. golyóval): Győztes az V. 
cs.-ből: Szabó Zoltán (hajitással 10.90 m. távolság). Kitűntek: 
Buzogány Kálmán (futva lökéssel 9.60 m.) és Horváth Jó-
zsef (9.58 m.) 

8. Nyújtón:  az I., II. cs.-ból kitűntek: Száva Géza, Adorján 
Gyula, Rácz Sándor 3. o. és Solymossy Gyula 1. o. t.; a III. 
cs.-ból kitűntek : Flórián László, továbbá Kis Ernő, Ördögh La-
jos, Páltineán György és Imre János 4. o. t.; korláton:  a II. 
cs.-ból Száva Géza, Ivánovits Emil, Adorján Gyula 3. o. és Mol-
nár Jenő 2. o. t. 

Megjegyzés. A tervbe vett rudugrás, gerely- és discusvetés, 
továbbá a kitartó futás a helynek alkalmatlansága miatt el-
maradtak. 

Jutalmak.  A Gyertyánffy-alapitvány  egy drb arany- jutalmát, 
mint a legkiválóbb tornász, Rácz  Vilmos  7. o. t. nyerte el; az 
egri tornaversenyen részt vett mintacsapat  minden tagja ; vala-
mint Boér Árpád és Szabó Zoltán is könyvjutalmat nyertek, 



Kegyes adományaikkal hozzájárultak e jutalmazáshoz: Gönczi L.j 

Dr. Nagy Samu, Solymossy E., Félegyházi A. és Biró S. 4—4 k., 

Nagy E. és Szabó Árpád 2—2 k., Kovács D., Szabó Ándrás és 

Illyés István 1 — 1 koronával, összesen 27 korona, mely ^ összeg 

egy »névtelen« adományából 39 K 40 fillére egészíttetvénki, az 

alsóbb osztályú növendékek közül is többen kaptak .tornajutaimi 

könyvet. 
(Sz.  A.) 

IX. 

Ifjúsági körök (egyesületek). 

a) Ifjúsági Petőfi-Önképzőkör. 

Az »Ifjúsági Petőfi Önképzőkör« alakuló gyűlését 1906. 
szept. 6-án tartotta meg, Dr. Fazakas József tanár-elnök vezetése 
mellett. A körnek az ifjúság által választott tisztviselői voltak: 
Dr. Viski Károly h. tanár alelnökf Hegyi András VIII. o. t. tit-
kár ; Pánczél Rál VIII. o. t. és László Endre VII. o. t. jegyzők. 

A körnek megalakulásakor volt a VIII. és VII. osztályból 
50 rendes tagja, a VI. és V. osztályból 64 vendégtagja, ezek 
közül eltávozott egy VI. osztályos vendégtag. Az ülések meg-
tartásának ideje vasárnap délelőtt 1/%9—10 óráig terjedő idő volt; 
a rendes ülések száma ez évben 22 ; ezenkívül tartottunk 3 dísz 
és egy évzáró ülést. 

A kör tagjainak működését az elnökileg megállapított munka-
program, az »Állandó Bíráló Bizottság« által kitűzött és a tanári 
kar által jóváhagyott pályakérdések irányították; szoros kapcso-
latban állott az iskolai tanulmányokkal, kiváló súly volt fektetve 
a szabad előadásra, a művészi érzék fejlesztésére és az egyéni-
ség érvényesítésére; a tudományok minden körének megfelelően 



a következő szakbizottságokat  szerveztük: 1. Modern  kyelvi  és 
irodalmi  bizottság ; tagjai: Kassay F. Béla, Jakabfi József VIII. 
és Sebesi Ákos VII. o. t. 2. Klasszika-filologia  bizottság;  tagjai: 
Stanila Viktor, Veisz Jakb VIII. és Kelemen Károly VII. o. t. 3. 
Természettudományi  bizottság;  tagjai: Nagy Károly, Konsza 
Sámuel VI11. és Kassay F. László VII. o. t. 4. Történelmi  bizott-
ság;  tagjai: Jakó Dénes, Kerestély János VIII. és Sz. Kiss Fe-
renc VII. o. t. 5. Filozofiai  bizottság;  tágjai: Göriczi Lajos, Nágy 
Károly éö Kassay Béla VIII. o. t. 6. Egészségtani  bizottság;  tagjai: 
Csiszér István VIII. és Bedő Sándor, Gyarmathy Dezső VII. o. t. 
7. VersUráló  bizottság;  tagjai : Hegyi András, Veisz Jakab VIII. 
és Kelemen Károly VII. o. t. 

A kitűzött pályamunkákat az »Állandó Biráló Bizottság« birálta 
meg s hátározatairól jelentést tett időnként a körnek. É bizott-
ság tagjai: Dr. Fazakas József tanár-elnök, Dr. Viski Károly ta-
nár, alelnök, Nagy Elemér tanár, tanárkari kiküldött, Hegyi András 
VIII. o. t. titkár és Gönczi Lajos VIII. o. t., a két utóbbi esetle-
ges helyettesítéssel, a pályázaton való részvétel esetén. 

A kör működése a következőkben állott . 

1. Szavalat , a pályatételekkel kapcsolatosan kitüzötteken 
kivül, egyes tagok a kör ülésein is szerepeltek szavalással, mások 
meg a prot. egyházi estélyeken és fillér-estélyeken működtek közre 
szavalással. A szavalatokat az üléseken mindig birálat alá is 
vettük (egy VIII. és egy VII. olzt. tanuló, az Önk. alapszabályok 
értelmében;, szem előtt tartva ismeretlenség esetén az iró élet-
rajzát, a költemény faját, eszméjét, verstechnikáját s az előadás 
minőségét. 

2. Őnképzököri  tárgyalásra  beérkezett 7 eredeti költemény 
és 8 műfordítás (jobbára németből), melyek közül a kör csak 
Pánczél Pál VIII. o. t. műfordítását (»Kápolna«, Uhland) méltatta 
figyelemre s íratta emlékkönyvbe. 

3. Felolvasást,  szabadelőadást  tartottak  vagy  bíráltak:  Dr. 
Fazakas József elnök: »Az önképzőkör feladata« (elnöki szék-
foglaló) ; Hegyi András VIII. o. t.: »A kor hatása Vörösmarty 
költészetére« (Zalán futása, Árpád ébredése, Szózat és a Vén 
cigány alapján, titkári székfoglaló); Pánczél Pál VIII. o. t. Petőfi 
»Apostola« ; Kassay Béla VIII. o. t. birálata Pánczél Pál VIII. o. t. 



»Kápolna« c. műfordításáról; Kerestéiy János VIII. o. bírálta 
Pánczél Pál VIII. o. t. »Petőfi Apostola« c. felolvasását; Hegyi 
András VIII. o. t. »Egy régi ember« ; Gönczi Lajos VIII. o. t. 
bírálta Hegyi A. eme felolvasását. 

4. Nép-  és  knrucdalokat  énekeit  zenekári kíséret mellett Palló 
Imre V. o. t. vendégtag. 

5. Prot,  egyházi  estélyeken  közreműködtek  Szavalattal:  Hegyi 
András VITI. o. t. (Tompa M.: Az öreg szolga), Nemes Imre VII. 
o. t. (Szabó András : Tárogató); továbbá Farkas József VIII. o. t., 
Pánczél Pál VIII. o. t. (Koroda Pál: Testvéremhez), Benedek Ala-
dár VII. o. t., Doros György VII. o. t. zongorakisérete mellett 
(»Petőfi a Hortobágyon«, Váradi Antaltól); a polgári fillér-estélyerl 
szerepeltek: Nemes Imre VII. o. t. (InCzédy László : »A nővér«; 
Farkas Imre: »Rákóczi-induló), ezen kivül Nemes Imre a koronád 
zás 40 éves évforduló ünnepén rendezett isk, ünnepélyen szavalta 
Arany J.; »Rendületlenül« cz. költeményét. 

6. Körünk részint kiemelkedő nemzeti ünnepélyek alkalmán 
val, részint kapcsolatban a pájyakérdésekkel 3 nyilvános diszitlést 
tartott. Ezek a következők: 

1. Okt. 6-iki ünnepély. 2. Márc. 15-iki ünnepély. 3. Br. 
Jósika Miklós emlékére rendezett irodalmi ünnepély. Az ünnepélyek 
műsora a következő volt: 

Az  okt.  6-iki  emlékünnepély  műsora. 

1. Hymnus , Kölcsey tői és Erkeltől. Előadja az ifj. ének-
és zenekar. 

2. »Tizenhárom «, Ábrányi E.; szavalta : Nemes Imre VII. o. t. 

3. »Okt.  6.<t  (Ünnepi beszéd.) Irta és előadta Benedek 
Aladár VII. o. t. 

4. Kurucdalokat  énekelt  zenekíséret mellett Gönczi La-
jos VIII. o. t. 

5. » Walesi  Bárdok «, Arany J.; szavalta Hegyi András VIII. o. t. 

6. »Szózat «, Vörösmartytól; énekelte az ifj. énnekkar. 

A Br.  Jósika  Miklós  irodalmi  ünnepély  (1907. jan. 27.) 

műsora: 

1. »Riadón , Czuczortól és Rudassytól; előadja az ifj. énekkar. 



2. „Jósika  Miklós",  Endrődi S.-tól; szavalta Nemes 
Imre VII. o. t. 

3. „Emlékbeszéd  Br.  Jósika  Miklósról"  ; irta Hegyi András 
Vili. o. t.; előadja Horváth József VII. o. t. 

4. „Eleveti  ördög",  induló Konti J.-től; előadja az ifj. 
zenekar. 

5. „ Jósika  történeti  regéuyeinek  ismertetése" ; irta és előadta 
Gönczi Lajos VIII. o. t. 

6. „Népdalegyveleg",  Lányi I-tői; énekelte az ifj. énekkar. 

7. Előadott „Jósika  Abafijá"-bó\  egy részletet Farkas Jó-
zsef VII. o. t. 

8. „A főhős  lelki  megtisztulása  Jósika  Abafi"-]bbar\\  irta és 
előadta Hegyi András VIII. o. t. 

9. „Kossuth  induló"  ; előadja az ifj. zenekar. 

A március  15-iki  ünnepély  műsora: 

1. „Hymnus"  Kölcseytől és Erkeltől; énekelte a közönség. 
2. „Nemzeti  dal",  Petőfitől; szavalta Nemes Imre VII. o. t. 

3. „Ünnepi  beszéd".  irta és előadta Hegyi András VIII. o. t.. 
önk. titkár. 

4. „Losoncz  végromlása" ; előadja az ifj. zenekar. 

5. „Március  15",  drámai költemény Földes Imrétél. Előad-
ják: Benedek Aladár VII. o. t. (magyar ifjú), Kerestély János VIII. 
o. t. (elégedetlen); Stanila Viktor VIII. o. t. (idegen ifjú). 

6. „Kossuth-himnusz",  Dr. Papp Zoltántól; előadja az ifj. 
férfi-kar. 

7. „A vén  cigány",  szövegét irta Farkas Imre, zenéjét Far-
kas Lajos, előadta Gönczi Lajos VIII. o. t., zongorán kisérte 
Doros György VII. o. t. 

8. „Fel  barátim 1',  szövegét irta Szabó András, zenéjét 
Morascher Hugó, előadta az ifj. énekkar. 

9. Zárszót  mondott  és a Gidófalvi-féle ösztöndijat kiosztotta 
Gönczi Lajos igazgató-tanár. 

10. „Rákóczi-induló"  -,  előadta az ifj. zenekar. 
VII. Pályakérdések.  A kör ez évben is tűzött ki pályakérdé-

seket. A nyertes pályázók jutalmazására kiadatott 10 darab 10 
koronás arany, 12 korona készpénz és 131 korona 20 fill. értékű 



kohyv; összesen 243 korona 20 fillér. Ez Összeg fedezésére szol-
gált a Haller—Bod alap 12 kor. kamata. Néhai Szász Gerő egy-
házkerületi közfőjegyző és kolozsvári esperes özvegye ajándéká-
ból több kötet elhunyt férje költeményeiből. Dr. Fazakas József ta-
nár-elnök, Félegyházy Antal, Nagy Elemér r. tanárok, Dr. Visky 
Károly h. tanár; alelnök 10—10 kor. adománya ; az önképzőkör 
tagjai részéről begyült 90 kor. ajánlati díj ; Szöllőssy Samu hely-
beli bérlő űr ez évben is 5 drb 10 kor. aranyat adományozott ön-
képzőköri jutalmakra. 

VIIí. A kitűzött pályatételek  és jutalmat vagy dicséretet nyert 
pályázók  a következők : 

1. Kötött  alakú,  humoros  tárgyú  mű  szavalásával  Jakabfi 
József VIII. o. t, jutalmul nyerte : Györfi : Tréfás Versek és Szász 
Gerő költeményei. (Utóbbi nt. Szász Gerőné adománya.) Dicsére-
tet nyertek : Bartha Károly VIII., Gönczi Lajos VIII., Kelemen 
Károly VII. és Sándor Ferenc VIII. o. tanulók. 

2. Kötetlen  alakú,  humoros  tárgyú  mű  szavalásával  Jakabfi 
József VIII. o. t. jutalmul nyerte : Fáy meséi, Jókai: A magyar 
nép élete. Szintén jutalmat nyert Bartha Károly VIII. o. t.: Győrfi : 
Tréfás versek. Szász Gerő költeményei. 

3. Kötött  alakú,  komoly  tárgyú  mű  szavalásával  jutalmat 
nyert Hegyi András VIII. o. t.: Legouve Ernő : Atya és fia a 
XIX. században és Szász Gerő költeményei. Dicséretet nyertek: 
Benedek Aladár VII., Gönczi Lajos VIII., Kerestéiy János VIII., 
Nemes Imre VII. és Pánczél Pál VIII. o. t. 

4. Kötetlen  alakú,  komoly  tárgyú  mű  szavalásával jutalmat 
nyert Benedek Aladár VII. o. t. Legouvé E.: Atya és fiu a XIX. 
században és Szász Gerő költeményei; dicséretet nyertek: Bartha 
Károly VIII., Gönczi Lajos VIII., Hegyi András VII!.. Gyarmathy 
Dezső VII., Horváth Albert VII., Kerestéiy János VIII., Kelemen 
Károly VII., Nemes Imre VII., Pánczél Pál VIII., Sándor Ferenc 
VIII., Stanila Kiktor VIII. és Veisz Jakáb VIII. o. tanulók. 

5. »Emlékbeszéd  Br.  Jósika  Miklósról  és  a magyar  beszély-iro-
dalom  ismertetése  Jósikáig<í  c. pályamunkárét Hegyi András VIII. o. 
t. jutalmul nyerte : Donászy Ferenc: Buda hőse ; dicséretet nyer-
tek : Gyarmathy Dezső és Sz. Kiss Ferenc VII. o. t. 

G. »Jósika  történeti  regényeinek  ismertetése  és  a regényiroda-
8 



lom  fejlődésé « c. pályamunkáért Gönczi Lajos VIII. o. I. jutalmul 
nyerte: Jászy Oszkár: Művészet és erkölcs. 

7. »A  fő  hős  lelki  megtisztulása  Jósika  Abaf  íjában«  c. pálya-
munkáért Hegyi András jutalmul nyert egy darab 10 koronás 
aranyat. 

8. Március  15-iki  beszéd  írásáért  Hegyi András VIII. o. t. 
jutalmul nyert 1 drb aranyat. (10 kor.) 

9. Március  15-iki  beszéd  elmondásáért  Hegyi András VIII. o. t. 
jutalmul nyert a Haller—Bod-alapból 6 koronát. 

10. Petőfi  Nemzeti  dalának  a márc.  15-iki  ünnepélyen  való 
elszavalásáért  Nemes Imre VII. o. t. a Haller—Bod-alapból 6 ko-
ronát nyert. 

11. »Br.  Eötvös  József  emlékezete*  c. pályamunkájáért Hegyi 
András VIII. o. t. 1 drb 10 koronás aranyat; dicséretet nyertek: 
Sz. Kiss Ferenc és Gyarmathy Dezső VII. o. tanulók. 

12. »A  »Karthausi«  ismertetése  és  jellemzése«  c. pályaműért 
Sz. Kiss Ferenc jutalmul nyerte Br. Kemény Zsigmond: Rajon-
gók c. regényét. Dicséretet nyert: Konsza Samu VIII. o. tanuló. 

13. „Br.  Eötvös:  „A falu  jegyzőjé"-nek  ismertetése"  és „Br. 
Eötvös mint államférfi, politikai iró és szónok" c. pályatételekre 
jutalomra érdemes művek nem érkeztek be. 

14. „A magyar  nép  temperamentuma"  c. dolgozatáért Hegyi 
András Vili. o. t. jutalmul nyerte Rákosi V.: Elnémult harangok 
c. regényét. 

15. Mennyiségtani  tétel  megoldásáért  Kassay F. László ju-
talmul nyerte : Hankó V. „Universum" c. művét. 

16. Természettani  tétel  megoldásáért  Kassay F. László nyert 
. 1 drb aranyat. (Félegyházy Antal tanár adománya.) 

17. Természettani  tétel  megoldásáért  Bartha Károly szintén 1 
drb aranyat (Szöllőssy Sámuel ur adománya). 

18. Kisebb  prózai  elbeszélés  c. tételre nem érkezett be pálya-
munka. 

19. „A reformáció  hatása  az  emberiség  művelődésére"  c. té-
telre nem érkezett be pályamunka. 

20. Verseny  fogalmazás.  „Elmélkedés iskolai pályánk végén, 
az életküszöbén" c. dolgozatért Gönczi Lajos VIII. o. t. 1 drb 10 
koronás aranyat. (Nagy Elemér tanár adománya.) 
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21. Latin  pályamunka,  mint fordítás, jutalmat nyert Stanila 
Viktor VIII. o. t. 1 drb arany (Szöllőssy Sámuel úr adománya) és 
Sz. Kiss Ferenc VII. o. t. szintén 1 drb. aranyat. 

22. Egészségtani  tétel  megoldásáért  jutalmat  nyert Gyarmathy 
Dezső VII. o. t.: Fáy meséi és Szász Gerő költeményei; Kiss 
István VII. o. t. : Pálfi Albert: Esztike. 

23. Sikerült  bírálatért  KaSsay Béla VIII. o. t. jutalmul nyerte 
Kisfaludy S. összes költeményeit. 

24. Német  pályamunkáért  (fordítás) Kassay Béla VIII. o. t. 
jutalmul nyert 1 drb aranyat. (Szöllőssy Sámuel ur adománya.) 

25. Mint  legszorgalmasabb  önképzőköri  tag:  Hegyi András 
VIII. o. t. jutalmul nyert 1 drb 10 koronás aranyat. 

26 Mint  munkás,  szereplő  tag  Pánczél Pál VIII. o. t. nyert 
jutalmul 1 drb aranyat. 

27. Mint  legjobb  vitatkozó,  Gönczi Lajos VIII. o. t. nyerte 
jutalmul: Szász Gerő, Rolandné és Margit; Franklin élete. 

27. Mint  az  önképzőkör  buzgó  jegyzője,  László Endre VII. o. t. 
nyerte jutalmul: Legouvé Ernő : Atya és fiu a XIX-ik században. 

29. Vagyoni  állapot:  Az önképzőkör alaptőkéje az iskolai év 
elején 871 kor. 99 fillér volt, amely az ünnepélyeken befolyt ön-
kéntes adományokkal s kamatokkal 923 kor. 41 fillérre emelke-
dett. (Betéti könyv száma : VI—27. Udvarhely megyei Takarék-
pénztárnál.) 

b)  Ifjúsági olvasó-egyesület. 

Tisztviselők:  1907. áprilisig Fejes Áron r. tanár, azután Nagy 
Elemér r. tanár, elnök ; Dr. Viski Károly h. tanár, alelnök; Szabó 
Zoltán VII. o. könyvtáros; Jakó Dénes VIII. o. pénztáros ; Gyar-
mathy Dezső VII. o. jegyző; Gellért JózsefVIII. o. és Kiss István 
VII. o. ellenőrök; Varga Dezső h. tanár, Haaz Ferenc h. tanár; 
Hegyi András VIII, o., Nagy Pál VIII. o., Buzogány Kálmán VII. 
o., Nemes Imre VII. o., Szövérfi Lajos VI.. o., Tatár Ambrus VI. 
o., Bakk József V. o. és Kovács Elek V. o. tanulók, választ-
mányi tagok. 

Beiratkozott  tagok  száma:  114 (V—VIII. osztályból). 



Évfolytán volt 1 alakuló, 4 választmányi és 1 évzáró ülés. 

Az egyesület a következő napi- és hetilapokat és folyóirato-
kat járatta: Egyetértés, Pesti Napló, Az Újság, Kakas Márton, 
Szövétnek, Erdélyi Hirlap, Magyar Szemle, Tanulók Lapja, Képes 
Folyóirat, Erdélyi Muzeum, Magyar Iparművészet, Vasárnap, Uj 
Idők, Vasárnapi Újság, Udvarhelyi Hiradó (ingyen), Művészet. 

Tagsági  díj  fizetésre nézve a választmány kedvezményben 
részesített 45 tanulót, kik közül 1 teljes, 1 háromnegyedes, 10 fél 
és 33 egynegyed díjelengedésben részesült. Ae elengedett díjak 
összege 60 koronát tesz ki. Díjmentesek voltak még az alapsza-
bályok értelmében a könyvtáros, jegyző, pénztáros és a két elle-
nőr, mint olvasó-egyleti hivatalnokok. 

Az  ifjúsági  könyvtár  az 1906—907. iskolai évben a követ-
kező művekkel gyarapodott. 

Vétel utján : 

Képes  remekírók  tárából:  Vörösmarty M.: Munkái 1 —111. 
kötet 15 kor. Pázmány P. : Válogatott munkái 5 kor. Byron ford. 
Ábrányi - Don Juan 1 —11. kötet 10 kor. Goethe ford. Csengeri : 
Fauszt és Iphigenia 5 kor. 

Magyar  regényírók  tárából:  Vas G. : Nagy idők, Nagy em-
berek 5 kor. Bródi Sándor: A nap lovagja 5 kor. Rákosi J. : A 
legnagyobb bolond 5 kor. Toldy István: Anatóte 5 kor. Degré 
Alajos : A száműzött leánya 5 kor. Br. Podmaniczky F. : Az al-
földi vadászok tanyája 5 kor. Kuthy Lajos: Hazai rejtélyek 2 
kötet 5 kor. Dóczi Lajos: Camela 5 kor. Juszth Zsigmond : 
Fuimus 5 kor. 

Magyar  könyvtárból:  Szigligeti E.: II. Rákóczi F. fogsága 
1 kor. Bérezik Á.: Miniszter Válság 1 kor. Giovanni V.: A far-
kas 1 kor. Arany J.: A nemzeti versidomról 1 kor. Kazinczy F. . 
Magyarországi utak 1 kor. Jókai M.: A Fekete sereg 1 kor. Gva-
dányi J.: A peleskei nótárius 1 kor. Arany J. : Kisebb költeményei 
1 kor. Gyulai Pál: Arany János 2 pld. 1 kor. Kölesei F. Váloga-
tott beszédei l kor. 

Egyéb  művek:  Pesti Napló : A magyar festőművészet al-
buma 10 kor. Tompa Mihály : Összes költeményei 5 kor. Tompa 
M.: Munkái 5 kor. La Fontaine : Fables 2 pld. 1 kor. Pesti Napló : 
Vörösmarty Album 10 kor. Bartos és Chovachák: Francia nyelv 



és olvasókönyv 8 kor. két kötet, 2 pld. 4 drb. Kertész Albert: 
Az élet utján 2 kor. Gr. Kreith Béla: II. Rákóczy F. és korának 
története 4 kor. Hegedűs Pál: Rákóczy könyve 2 kor. Endrődi 
Sándor: Kuruc nóták 2 pld. 2 kor. 80 fii. Kelemen Béla: Jó ma-
gyarság 2 pld. 2 kor. Dr. Róbert Klee: Deutscher Tierfreund 2 
kor. Az aradi vértanuk és ereklyéik 2 pld. 2 kor. Bréhm A.: Az 
állatok világa 18 kor. Szabó Jenő : Magyar szivvel 5 kor. Pesti 
Napló: Rákóczy Album 10 kor. 

Ajándék  utján:  Pánczél Pál VIII. o. t. ajándéka: Dr. 
Schmeidler V. F. Károly : A görög királyság története 5 kor. Fejes 
Áron tanár úr ajándékai: Kölcsey F.: Parainesis 2.50 kor. Márk 
Pál: Egyetemes egyháztörténet. Budenz J.: Nyelvemléktár 5.60 
kor. I. W. von Goethe : Iphigenia auf T. 1 kor. Lévay József: 
Tompa Mihály 60 fill. Fejes Áron : Magyar helyesírás 60 fill. Göthe 
magyarázata Dr. Harrach J.: Hermann und Dorothea 1 kor. Hím 
L. P. ö . : Német nyelvtan és olvasókönyv. 5 kor. Hirn L. és P. 
Ö.: Német irodalmi olvasó könyv 3 kor. Dr. Cherven Floris és 
Sch. J.: Egyetemes földirati tankönyv 1 kor. Dr. Tergina Gy. és 
P. S. Földrajz 3 kor. Hirn és Paulai: Módszeres német nyelvtan 
és olvasókönyv 3 kor. Arany J. : Toldí 1.90 kor. Gönczi Lajos 
igazgató úr ajándéka : Gönczi L.: A székelyudvarhelyi ref. kollé-
gium utóbbi másfél évtized alatt. E. Gagyi J. tanár úr ajándéka: 
E. Gagyi J. : Székely dalok 2 kor. 

A könyvtár gyarapodott ez évben 55 művel, 65 kötetben, 
65 darabbal. 

Ez évben gyarapodott könyvek értéke 226.56 korona. 

A könyvtár  forgalma  /2059 drb., kivánatlapra kiadatott 3160 
kötet mű. 

Pénztári  számadás  az  19061907-iki  iskolai  évről: 

Bevétel: 
1. Átjött a mult iskolai évről 
2. Tagsági dijakból 

3. Rendes évi segély a kollégium pénztárából 
4. Elárusított lapokból 
5. Sakk és dominóból 
6. Könyvtári cédulákból . 

30 kor. 55 fill. 
419 » — » 
75 » — » 
20 » 35 » 
7 » 83 » 
4 » — » 

Összesen 556 » 73 » 



Kiadás: 

1. Hírlapokra 129' kor. 62 fill. 
2. Folyóiratoki a 53 » 88 » 
3. Könyvekre 199 » 56 » 

4. Tagsági díjakba (Magyar Iparművészeti Társu-
lat ; Erdélyi Muzeum egylet; Képző művészeti 

társulat 30 » — » 

5. Könyvkötésre . . 29 » — » 
6. Tisztviselők fizetése és jutalmazása . . . 60 » — » 

7. Vegyes kiadás . , 25 » 07 » 

Összesen: 527 » 13 

A jövő iskolai évre átmegy 29 korona 60 fillér. 

c)  Gyorsírókör. 

A »Gyorsírókör « ez évi alakuló gyűlését 1906. szeptember 
29-én tartotta meg Szabó András tanárelnök vezetése mellett. Az 
ifjúság részéről megválasztott tisztviselői a következők voltak : 
Nagy Károly VIII. o. ifj. elnök; Stanila Viktor VIII. o. jegyző ; 
Mirtse Sándor VII. o. pénztáros; Sándor Ferenc VIII. o. könyv-
táros ; Hegyi András, Gönczi Lajos és Konsza Samu VIII. o. tanu-
lók bírálóbizottsági tagok. 

A rendes tagok létszáma, akik legalább a levelezőirásban kellő 
jártassággal birtak, 35  volt; a pártoló tagoké 45;  a tagok száma 
tehát összesen 80 volt. A rendes tagok évi 2 kor. a pártoló tagok 
évi 1 kor. tagsági dijat fizettek. E dijak a kör szükségleteinek 
fedezésére, s a pályanyertes művek jutalmazására fordíttattak. A 
kör egy alakuló, 8 rendes és egy záró díszülést tartott; a bíráló-
bizottság a beérkezett pályamunkák megbirálására 6-ot. 

A kor működése a tanári kar és a koll. elöljárósága által 
jóváhagyott »Alapszabályok « keretében, az elnökség által megál-
lapított munka programm szerint ment végbe. Különös gond volt 
fordítva a helyes és szabatos írásra, a folyékony olvasásra, s az 
elméleti ismeretek mellett a gyorsírásnak gyakorlati alkalmazására. 
A kör tagjai négy tanfolyamban nyertek oktatást: a kezdő é^ 



haladó levelezők, a vitairók és a gyakorlók tanfolyamaiban, me-
lyeket a tanárelnök vezetett. Az elméleti és gyakorlati oktatás 
támogatására szolgáltak a következő gyorsirási folyóiratok : Buda-
pesti Gyorsíró Közlöny (5 példány), Szegedi Gyorsíró (2 példány), 
Soproni gyorsíró, Gyorsírászati lapok, Gyorsírászati szemle, s ezek 
mellett felolvasások, rögtönzött olvasások, szójelvérsenyek, látvá-
nyos és versenyirások. A gyorsírókör tagja az Országos  M.  Gyor-
siróegyletnek  és az Országos  Diák  Gyorsiró-Szövelségnek. 

1. Előadásokat és felolvasásokat tartottak: Szabó András 
tanárelnök »A  gyorsirókörök  kötelességei  és  a szegedi  nemzetközi 
gyorsiró-kongresszns  és  kiállítás « (elnöki megnyitó); Nagy Károly 
»Hogyan valósíthatjuk meg az ideális gyorsirókört ?« — (ifj. elnöki 
székfoglaló) címen ; Gyarmathy Dezső »Gabelsberger és a magyar 
gyorsirás« (Markovits után). 

2. Levelező  írásnak  rögtönzött  olvasásában  résztvettek : Sz. 
Kiss Ferenc VII. és Trattner Árpád V. o. t. dicséretes, Veisz Jakab 
VII. és Borbáth Samu VI; Rájk Lajos V. és Kovács Ferenc IV. 
o. jó  eredménnyel. Mérsékelt vitairási szövegnek rögtönzött olva-
sásában : Gönczi Lajos és Jakabfi József VIII. o. jó  eredménnyel; 
vitairási szövegnek rögtönzött olvasásában : Nagy Károly, Stanila 
Viktor VIII. és Molnár Károly V. o. dicséretes  eredménnyel. 

3. Látványos  írásban  résztvettek a)  Levelező írással: Sz. 
Kiss Ferenc VII., Molnár Károly V. dicséretes  és Trattner Árpád 
V. jó  eredménnyel; b)  vitairással: Stanila Viktor dicséretes  és 
Konsza Samu sikerült  eredménnyel. 

4. Vitairási  szorgalmi  dolgozatot  nyújtott be Nagy Károly, 
melylyel dicséretet nyert. 

5. Vitairási  versenyen  (3 percnyi diktátum 180 szótagos sebes-
séggel) könyvjutalmat nyert Stanila Viktor VIII. o. t. 

6. Mérsékelt  vitairási  versenyen  (3 perc. diktátum, 140 szó-
tagos sebességgel) könyvjutalmat nyert Molnár Károly V. o. t. 

7. Szójelversenyen  résztvettek: Jmreh János IV. jeles, Kovács 
Ferenc, Bakk Sándor és Solymossy István IV. jó,  Rájk Lajos 
sikerült  eredménnyel. 

8. Minta  Stenogramm  pályázaton könyvjutalmat nyertek : a) 
vitairással Stanila Viktor; b)  levelezőirással Mirtse Sándor és Ko-
vács Ferenc IV. o. t. 



9. A gyorsírókor  részt  vesz  a szegedi  nemzetközi  gyorsíró 
kiállításon  a következő  munkákkal  és tárgyakkal: mintastenogramm 
pályázat, melyből 

a)  19 drb 11 vitairási  (Nagy Károly, Stanila Viktor, Gyar-
mathi Dezső, Sándor Ferenc, Sz. Kiss Ferenc, Szabó Zoltán, 
Molnár Károly, Konsza Samu, Trattner Árpád, Veisz Jakab, Bor-
báth Samu). 8 levelezöirási  (Kovács Ferenc. Rájk Lajos, Gönczi 
László, Mirtse Sándor, Kovács Ferenc, Solymossy István, Imreh 
János, Bakk József). 

b)  Egy  csoportkép a Gyorsírókor rendes tagjairól. 

c)  7  drb  iskolai  jegyzet  (3 drb görög szószedet és praepa-
ratio: Sz. Kiss Ferenctől, 1 német  Stanila Viktortól, 1 drb fizi-
kai  jegyzet  Sz. Kiss Ferenctől, 1 drb praeparatio  Vergilius Aene-
iséből s magyar  irod.  olvasmányok  kivonata Stanila Viktortól. 

d)  A kör könyvtárából 2 vitairási  szorgalmi  dolgozat  Nagy 
Károlytól és Stanila Viktortól s 8 drb régebbi mintastenogramm. 

e)  5  drb  oklevél  (Hegyi András 2, Konsza Samu 1, Nagy 
Károly 1, Stanila Viktor 1). 

f)  A kör története. 
g)  Az alapszabályok (másolatban). Ezeken kivül a kitűzendő 

pályadíjakhoz  hozzájárult a kör  és küldött részben gyűjtés utján, 
részben saját pénztárából 20 koronát. 

10. A Szegedi  Nemzetközi  gyorsíró  kongresszuson és kiállí-
táson képviselteti magát Szabó András tanárelnök vezetése mellett 
a kör: Nagy Károly, Stanila Viktor, Benedek Aladár, Hegyi And-
rás és Gaskó Béla r. tagokkal, kik közül a versenyeken is részt 
vesznek : Nagy K., Stanila V. és Benedek A. 

11. A Gyorsírókor  egy nagyobb szabású Gabelsberger  Mar-
kovits  ünnepélyre  is  megtette  az  előkészületeket , de a szegedi 
kiállítási  munkálatok,  másfelől meg az egri  kerületi  tornaver-
senyre  való előkészületek és részvétel továbbá az ifj.  ének-  és 
zenekarnak  sokoldalú igénybevétele sajnálatunkra megakadályozták 
e szép terv kivitelét s igy csak keblileg a zárógyülés  alkalmával 
s külső fény nélkül; de azért éppen olyan meleg lelkesedéssel 
adózhattunk a gyorsíróvilág ama kimagasló és korszakalkotó nagy-
jai kegyeletes emlékének ; mely alkalommal megnyitót  a tanárel-
nök ; emlékbeszédet  az ifj. elnök mondottak, Hegyi A. r. tag 



pedig Zombori Géza »Gabelsberger emlékezete« c. költeményt 
szavalta. 

12. Az  év  végén  tartott  versenyeken  »Vajda Rózsika«-féle 
alapból a 6 kor. pályadíjat a vitairással (200 szótag) diktátum 
Stanila Viktor nyerte el; a 4 kor. pályadíjat pedig Gábos István 
kezdő-levelezőirással. 

Egy kegyes adakozó ajándékából még nyert mérsékelt  vita-
irással  (160 szótag) 6 kor. pályadíjat Sz. Kiss Ferenc ; 100 szó-
tag levelező írással pedig 4 kor. szorgalmi-dijat Rájk Lajos. 

A szegedi versenyeken résztvevők költségeinek fedezésére a 
Gyorsirókör  a kollégiumtól 10 kor., Benedek Béláné urnő műpár-
toló szívességéből szintén 10 kor. kapott. A kegyes adományokért 
a Gyorsirókör e helyen is hálás köszönetét nyilvánítja. 

d)  Gyermekkönyvtár. 

Felügyelő tanár: Szabó Árpád. 

Könyvtáros • Bartha Károly VIII. o. t. 
Tagjai az I—VI. gymn. oszt. növendékei; tagsági díj fejen-

ként 60 fillér: az elöljáróság évi segélye 50 kor. 

A tagok a könyveket két csoportra osztva használják, az I. 
csoportban levőket az I. és II. gimn., a II. csoportot a III. és IV. 
gimn. oszt. növendékei. 

Az 1906—7. tanévben az elrongyolódott vagy elveszett köny-
vek újbóli beszerzésére 50 kor. 43 fillér, 59 új olvasókönyv be-
szerzésére 163 kor. 80 fillér, összesen 214 kor. 23 fillér fordítta-
tott. Átmegy jövő évre 109 kor. 88 fillér pénzkészlet. 

A könyvtár jelenlegi állapota az I. csoportban 490 mű, 562 
kötettel, 673 kor. 79 fillér értékben ; a II. csoportban 408 mű, 
423 kötettel, 928 kor. 58 fillér értékben ; az egész könyvtári ál-
lomány : 898 mű, 985 kötettel, 1602 kor. 34 fillér értékben. 



Internátus és konviktus. 
a) Internátus. 

Az internátusban elhelyezett növendékek felett a közvetlen 
felügyeletet Gönczi Lajos igazgató és Szabó Árpád internátusi 
elnök ellenőrzése mellett Dr. Viski Károly, Haáz R. Ferenc, Varga 
Dezső és a 2-ik félévben Gagyi Jenő bennlakó felügyelő tanárok 
gyakorolták, kiknek a fegyelem, rend és tisztaság fen tartásában a 
VII. és VIII. osztályú tanulók közül megbizott szobafőnökök, he-
tenként kirendelt apparitorok és folyosófelügyelők segédkeztek. A 
szolgai teendőket télen 4, az őszi és tavaszi időszakban 3 szolga 
végezte. Fegyelmi eseteket az internátusi elnök, a felügyelő taná-
rok, súlyosabb esetekben az igazgató és tanárkar meghallgatásá-
val intézte. 

Az internátusban év elején 18 lakószobában, 120 nagy ágy-
ban és 58 kis ágyban összesen 178 tanuló helyeztetett el. Év 
közben 3 tanuló eltávozván, év végéig 175 tanuló lakott az in-
ternátüsban. A benlakó tanulók valamennyien az internátussal 
kapcsolatos konviktusban étkeztek a felügyelő tanárokkal együtt. 
A lakószobák szükséges bútorzatát, valamint a fűtést és világitást 
is az intézet adja, nagyágy használat mellett félévenként 16, 
kiságy használat mellett 12. koronáért. Ágyneműről, ágyterítő és 
ágyrámáról, valamint a mosatásról is a szülők tartoznak gondos-
kodni. 

Az internátus betegeit dr. Imreh Domokos, közkórházi igaz-
gató főorvos kezeli ingyen, mint iskolaorvos és egészségtan-tanár, 
a gyógyszereket azonban a betegek fizetik. 

b) Konviktus. 

A konvíktusnak, melyet házilag kezelünk, Szabó András r. 

tanár volt az elnöke. A felügyelő tisztet az elnök mellett az inter̂  



nátusi felügyelő-tanárok teljesítették, a kiknek egyike, — Varga 
Dezső — a gazdasági teendőket is végezte. 

A konviktusi teljes dij évi 180 korona volt. A tanulók részben 
egész díjfizetők, részben kedvezményesek voltak. A kedvezmény a 
teljes díj V4» Ví» 3U részének elengedéséből állott. Az V4 ked-
vezmények (s/4 díjfizetők) 136 koronát, az \2 kedvezményesek 
(x/2 díjfizetők) 92 kor., a s/4 kedvezményesek ( l/4 díjfizetők) 48 
koronát fizettek. 

A tagok  száma  volt: 

Év elején: 1. teljes díjfizetők (180 K.) — 99, év végén 96. 

2. ' 4 kedvezm. (136 K.) — 45, év végén 44. 
3. V2 kedvezm. (92 K.) — 32, év végén 32. 

4. 3/4 kedvezm. (48 K.) — 2, év végen 2. 

5. Felügyelő tanárok (ingyen) 3, év végén 3. 

Összesen : 181, év végén 178. 

A kedvezmények  összege  volt  (az év folytán történt válto-
zásokkal) : 

1. Egész dijasoknak (II. félévben). 66 K. 

2. s '4 díjfizetőknek . . 
3. J/a díjfizetőknek . . 
4. V4 díjfizetőknek . . 

5. Felügyelő tanároknak 

1782 K. 
2684 K. 
264 K. 
630 X. 

Összesen . 5426 K. 

A tanulók kilences  csoportokban 19 asztalnál étkeztek. Az 
étkezés reggeli, ebéd és vacsorából áll. Reggel:_ 3 deciliter tej; 
ebéd : hetenként 4 nap húsleves, főtthus körzettel és mártással. 3 
nap árvaleves és sült körzettel, vasárnap és csütörtökön 3-ik fo-
gásnak mindig tészta : vacsora: sült körzettel vagy főzelékkel. — 
Minden étkezéshez 20 deka jó házikenyér jár. A húsból minden 
személyre átlag 15 deka számíttatik. Az étlapot hónaponként vagy 
a körülménj'ek szerint nagyobb időszakonként változtatta és álla-
pította meg a vezetőség. 

A konviktus évi számadásait, mivel a konviktusi év jul. 31-ig 
tart, nem lehetett összeállítani, de amint az elöljárósághoz a min-
den hónap anyagforgalmáról és készpénz kiadásairól beterjesztett 
plnöki jelentésekből következtetni lehet, az élelmi cikkeknek nagy 



drágasága miatt nem is számíthatunk kedvező eredményre. Mint-
hogy ez a drágaság állandó jellegűnek mutatkozik, a kollégium 
Elöljárósága a következő iskolai évtől kezdődőleg a konviktusi 
teljes  díjat  az eddigi 180 koronáról 200  koronára  emelte. 

XII. 

Iskolai gyűjtemények gyarapodása. 

a)  A kollégiumi nagykönyvtár. 

Abafi—Aigner Lajos: Magyarország lepkéi. Bp. 1907. 1 drb. 
Acsády Ignác: A magyar jobbágyság tört. Bp. 1906. 1 drb. 
Akadémia Értesítő, 1906-iki évf. 
Állattani Közlemények, 1906-iki évf. 
Archaeologiai Értesítő, XXVI. 1—5. f. 
Athenaeum, 1906-iki évf. 

Barna E.: Magyar tanulságok a bukaresti kiállításról. Kivár. 1906. 

Beöthy—Badics: Magyar nemzeti irod. tört. Bp. 1907. 1 drb. 

Brehm : Az állatok világa. X. k. 1 drb. 

Budapesti Szemle, 1906-iki évf. 

Cauer Paul: Gramatica militans. Berlin. 1903. 1 drb. 
Család és Iskola, 1905. és 1906-iki évf. 

Csepcsányi Gabriel: Elementa Matheseos Purae. Posonii. 1827. 
Diósi Sámuel: A samaritanusok. Dés, 1905. 1 drb. 
Egészség, 1906-iki évf. 

Egyetemes ev. ref. konventi jkv. 1906. 1 drb. 
Egyetemes Philologiai Közlöny, 1906-iki évf. 
Egyházi törvények a magyarországi ref. egyházban. Debrecen. 

1907. 1 drb, 
Elementa Matheseos Purae. Budae. 1793. 1 drb. 
Emlékbeszédek. XIII. 3. \ drb. 



Erdély. 1906-iki évf. 

Erdélyi ev. ref. egyh. ker. jkv. Kivár. 1906; i drb. 
Erdélyi Muzeum. 1906-iki évf. 
Erdélyi Prot. Lap: 1906-iki évf. 
Erdélyi László: A tihanyi apátság kritiküs oklevelei: Bp. 1906. 
Escott F; H.; ford. György Endre: A mal Ahglia. II. köt. Bp: 

1906. 1 drb. 
Ethnographia. 1906-iki évf. 

Évkönyve a hunyadmegyei tört. és régészeti táhSulátnak: Szerk: 
Barthos Indár. 1906 1907. 3 drb. 

Évkönyve az Országos Ref. Tanár-egyesületnék. 1906/7-re. 
Évkönyve a Tiszántúli ev. ref* tanár-egyesületnek 1879—190h 

évf. Debrecen. 5 drb. 
Ferenczi Zoltán: Petőfi életrajza. Bp. 1896 3 drb. 
Földrajzi Közlemények. 1906-iki évf. 

Gaál József : Gondolatok a rajzoktatásról. Keszthely. 1905. 1 drb, 

Gagyi Jenő: Székely dalok. Miskolcz. 1902. 1 drb. 
Gagyi Samu: Kis Pál keresdi földm. gazda tapasztalatai. Mis* 

kolcz. 1900. 1 drb. 
Gréb Gyula: A szepesi felföld német nyelvjárása. Bp. 1906. 1 drb. 
Gyakorlati Levelek egy kezdő lelkipásztorhoz. Irta V. B. Dés. 

1907. 1 drb. 
Gyakorlati Paedagogia. 1906-iki évf. 

Hajnal Márton: Az isztiméri német nyelvjárás hangtana. Bp. 
1906. 1 drb. 

Hampel József: A nemzeti muzeum legrégibb pannóniai sirtáblái. 
Bp. 1906. 1 drb. 

Haraszti Gyula: Corneille és kora. Bp. 1906. 1 drb. 
Herkules. 1906-iki évf. 
Hivatalos Közlöny. 1906-iki évf. 
Huszadik Század. 1906-iki évf. 
Igazgató-tanácsi jelentés. 1906. 1 drb. 
Iskolatörténeti adattár. Pápa. 1906. 1 drb. 
Jelentés a Muzeum-egylet könyvtáráról. 1906. 1 drb. 
Jelentése Sepsiszentgyörgy polgármesterének 1905-ről. Sepsiszent-

györgy. 1906. 1 drb. 
Jelentés a Székelynemzeti-muzeum 1906-iki állapotáról. Sepsiszent-

györgy. 1907. 1 drb' 



iái! : 

Irodalomtörténeti Közlemények. 1906-iki évf. 
Kelemen Béla: Jó magyarság. 1906. 1 drb. 
Kiss István R. : II. Rákóczy Ferenc erdélyi fejedelemmé választásá. 

Bp. 1906. 1 drb. 
Kossuth Ferenc harminc parlamenti beszéde. Bp. 1906. 1 drb. 
Kossuth Lajos iratai. XII. k. 1 drb. 

Laurentzi Vilmos: Kereszténység és királyság ellenes küzdelmek. 

Gyergyószentmiklós. 1903 1 drb. 
Lehrproben und Lehrgänge. 1906-iki évf. 

Lőrenthey Imre dr.: Palaeonthologiai tanulmányok stb. Bp. 
1907. 1 drb. 

Lukinich Imre dr.: I. Rákóczy György és a lengyel királyság. Bp. 
. 1907. 1 drb. 

Mágocsi Dietz Sándor: Emlékbeszéd Staub Móric felett. Bp. 

1906. 1 drb. 
Magyar chemiai folyóirat. 1906-iki évf. 
Magyar Könyvszemle. 1904. és 1906-iki évf. 
Magyar Nyelvőr. 1906 iki évf. 
Magyar Paedagogia. 1906-iki évf. 
Magyar prot. egyh. tört. Adattár. 5-ik évf. 
Magyar Történeti Életrajzok. 1906-iki évf. 
Magyar tud. akad. Almanach 1907-re'. Bp. 1907. 1 drb. 
Mahler Ede : Babvlonia és A'sszyria. Bp. 1906. 1 drb. 
Masznyik Endre: Jézus élete. I. k. Bp. 1906. 1 drb. 
Mathem. és Physikai Lapok. 1906-iki évf. 
Mathem. és term. tud. Értesítő. XXIV. 2—5. XXV. 1 f. 
Mathem. és term. tud. Közlemények. XXIX. 1—2. f. 
Melich János: Szikszai Fabricius Balázs, Latin-Magyar Szójegy-

zéke 1590-ből. Bp. 1906. 1 drb. 
Mikes Kelemen Zágoni: Törökországi levelek. Bp. 1906. 1 drb. 
Monatschrift für höhere Schulen. 1906-iki évf. 
Monumenta. Hung. Hist. II. oszt. XXVIII. k., I. oszt. XXXII— 

XXXIII. k. Bp. 1906. 1907. 3 drb. 
(A) Műveltség könyvtára IV. k. Bp. 1906 l drb. 
Nagy László: Fejezetek a gyermekrajzok lélektanából. Bp. 

1905. 1 drb. 
Nagy Magyar Atlasz. Bp. 1906. 1 drb. 



Növénytani Közlemények. Í906-iki évf. 
Nyelvtudományi Közlemények. XXXVI. 2—4. f. 2 drb. 
Nyesti Pál: Gr. Széchenyi István Emlékkönyv. Bp. 1906. 1 drb. 
Országos Köz. Isk. Tan. Egyesületi Közlöny. 1905/6-iki évf. 
Protestáns orsz. árvaegylet jelentése 1905-ről. Bp. 1906. 1 drb. 
Protestáns Szemle. 1906-iki évf. 

Ravasz László: Bevezetés a gyakorlati theologiába. Kolozsvár; 
1907. 1 drb. 

Ravasz László: Schopenhauer Aesthetikája. Kivár. 1907. 1 drb. 
Réz Mihály : Széchenyi Problémák. Bp. 1907. 1 drb. 
Riedl Frigyes: Arany János. Bp. 1904. 1 drb. 
Schopenhauer művei. Ford. Bánóczi József. Bp. 1906. 1 drb. 
Sigmond Elek dr.: A könnyen átsajátítható phosphorsav jelentő-

sége. stb. Bp. 1906. 1 drb. 
Szász Gerő: Corday -Charlotte. Bp. 1876. 1 drb. 
Szász Gerő: Költemények. 1895. Kivár. 2 drb. 
Szász Gerő : Rolandné. Bp. 1880. 1 drb. 
Századok. 1906-iki évf. 
Székelyudvarhely. 1906. I. félévi foly. 
Székely Újság. 1906. I. féléy. 

Szemere Miklós sürgős interpellátiója. Bp. 190(5. 1 drb. 
Szinnyei József: Magyar irók élete és munkái. Bp. 1906. 1 drb. 
Tájékoztató a Thököly ünnepre. Késmárk. 1906. 1 drb. 
Téglás Gábor: Limes tanulmányok. Bp. 1906. 1 drb. 
Természettudományi Közlöny és Pótfüzetek. 1906-iki évf. 
Tornaügy. 1905—906-iki évf. 

Török Istváu dr.: A kolozsvári ev. ref. koll. története. Kivár. 

1905. 3 drb. 
Történelmi Tár. 1906-iki évf. 
Udvarhelyi Hiradó. 1906 iki évf. 
Universum. Szerk. Dr. Hankó Vilmos. III. k. Bp. 1907. 1 drb. 
Vallás és közokt. miniszter jelentése 1905-ről. Bp. 1906. 1 drb. 
Vallás és közokt. miniszter jelentese a nyugdíjról 1905-ről. Bp. 

1906. 1 drb. 
Vámbéry Ármin: Nyugat xulturája keleten. Bp. 1906. 1 drb. 
Werke Alter Meister. Berlin. 1904. 20 drb. 
YVundt Vilmos. Ford. Rácz Lajos: A lélektan alapvonalai. Bp. 

1898. 1 drb. 



Zsilinszky Mihály dr.: Ä mágyarhorii pröt. egyíi. története. Bp. 

1907. 1 drb. 
Zsinati Jegyzőkönyv. 1906. Í907. 3 drb. 
Zsinati Napló. 1906. 1907. 2 drb. 

Ä fent részletezett kimütatáé szerint szaporodott köhyv-

tárurik az 1906—907-iki isk. évben — ilem számitva űj műnek 

a mült évben megkezdett, vagy folyamatban volt folyóiratokat, 

valamint a folytatásokat sem — 54 művel, 204 darabbal, 811.15 

korona értékben. 

E gyarapodásból a Közkönyvtárra esik 42 mű, 132 drb, 
496.93 kor. értékben; a Kiskönyvtárra esik 12 mű. 72 drb, 314.22 
kor. értékben. 

A könyvtár összes állománya 1907. jul. 1-én 11.895 mű, 
20.491 drbban. Ebből a Közkönyvtárra esik 9341 mű, 13.892 
darabban; a Kiskönyvtárra esik 1323 mű, 4669 darabban; a 
Gyulai könyvtárra esik 1231 mű, 1930 darabban. Nincs ide szá-
mitva mintegy 150 drb. iskolai Értesítő évenként. 

Az összes művek következőképen oszlanak meg: Önálló 
szakmunka van 10.460 mű, 15.063 darabban ; tudományos folyó-
irat van 181 mű, 3349 darabban; vegyes tartalmú mű van 1254 
mű, 2079 darabban. 

A könyvtár megközelíiő értéke 53,120 korona. 
Könyvvásárlásra fordítottunk ebben az iskolai évben 600 

koronát, melyből a Kiskönyvtár gyarapítására esik 400 korona. 
Ajándékaikkal gyarapították a könyvtárt ebben az évben 

Gönczi Lajos, Késmárk város, a m. kir. vall, és közokt. minisz-
ter, R. Kiss István. Szabó Árpád, az E. M. K. E., Gagyi Jenő, 
Ravasz László, Özv. Szász Gerőné, Bándi Imre, Nagy István. 
Fogadják a nemes adakozók a megérdemelt szives köszönetet. 

A könyvtárban megfordult 672 személy és használatra ki-
vett összesen 1400 drb könyvet. 

b)  Természettani szertár. 

Az eszközök összes száma 476 drb, 8690 korona értékben. 



c) 'Természetrajzi és Vegytani szertár. 

A szertárnak Nemes András joghallgató egy szép kövületet 
ajándékozott. Állomány : 4453 drb 6474 korona értékben. A szak-
tanár a szertári tárgyakat, fali képeket jó karba hozta év folytán. 

d)  Történelmi és földrajzi szertár. 

Vétel  utján:  Nagy Magyar Atlasz 48 K. Magyarország és 
Ausztria vasúti és gőzhajózási térképe 5 K. Római birodalom 
legnagyobb kiterjedése korában 16.50 K. Itália a legrégibb idők-
től Agusztusig 16.50 K. Graecia 16.50 K. A magyar korona or-
szágainak összerakható térképe 3 K. Európa politikai térképe 
13.20 K. Összesen 118.80 K értékben. 

e)  Kép-, érem- és régiségtár. 

Ajándékozás  útján:  Nagy  Lajos vajdahunyadi járásbirótól 
40 drb görög, régi római és néhány újkori vegyes érem; továbbá 
egy drb skytha bronz póznadiszitmény. Vallás  és  közoktatásügyi 
miniszter  úrtól  gróf Andrássy Gyula szobrának leleplezésére vert 
bronz érem. Lázár  Dénes 7. oszt. tanulótól Ludovicus Manin 
velencei herceg arany pénze. Szegedi  Gyula 4. oszt. tanulótól egy 
drb kép, a »Vértanuk«. Sebessy  Endre 4. oszt. tanulótól egy drb 
régi bögre a segesvári ásatásokból. Özv. Solymossy  Jánosné el-
halt férje emlékezetére a budai »Honvéd emlék«-szobor bronz 
utánzatát és Munkácsi Mihály »Ecce homo«-ját. 

f)  Tornaszertár. 

Gyarapodás 1906/7. évben: 20 drb turullabda, 20 drb ütő-
vel 130 K. 1 drb füles labda 10 K. Együtt 140 K. Összes érték 
3209.90 K. 

g)  Rajzszertár. 

Az 1906/7. iskolai évben a szertár 26 darabbal, 102 K. ér-
tékben gyarapodott. Az egész szertári állomány t>02 drb, 352 K. 
értékben. 
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—' Balázs Sándor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 11 
- Baló Samu 2 2 2 3 2 2 3 3 2 12 3 1 
— Bartha Ödön 2 3 4 2 3 2 3 3 2 3 2 4 1 

Barthalis Imre 1 3 3 3 3 2 3 3 1 2 2 3 1 
- 5 Bányay László 1 1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 1 
.. ... Bedő Béla 1 3 4 3 2 2 3 2 2 12 4 1 

- Benjámin Pál izr. 1 2 2 3 3 3 3 3 1 — 3 3 1 
__-Bodolla Gábor 1 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 1 

Böjthe Zoltán 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 
_JO~1Buzogány Mózes 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

Császár Géza 1 3 3 2 3 2 2 2 1 1 2 3 1 
Csép Dezső 2 4 4 3 3 3 3 2 1 1 3 4 1 

- Deésy András 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 11 
-- Érsek E. Albert 2 2 2 2 2 1 3 2 1 3 2 2 1 
15 Farkas László 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 11 

— Ghise János gör. kel. ism. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 — 2 3 1 
— Gyertyánosi Károly 2 3 3 2 3 2 3 3 1 2 2 3 1 

—-Györfi Domokos 1 1 1 2 2 1 1 1 2 12 2 1 
_ Hirsch Márton izr. 1 1 1 2 1 1 3 2 1 — 2 2 1 
£0 Incze Ferenc 2 3 3 2 3 1 2 1 1 2 2 3 1 

•) A tantárgyaknál: 1 — jeles, 2 = jó, 3 elégséges, 4 = elégtelen, 

fm. — felmentve. 

Magaviseletnél 1 -= jó, 2 =- szabályszerű, = kevésbbé szabályszerű, 

4 — rossz. 



c N 
ö a N « g _ 
ÖO -ö CŰ ~ -<u ^ 
Í̂J (O t- UJ I. osztály - . s , S ^ s N g .ffi 

^ c í 3 &•§ S j U S g | 3 
c8 JÖ eűOÜ 0) -JU N C MOS « 

Kassay László 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 
Kassay F. Pál 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 1 
Kállay Károly ág. ev. 1 2 2 2 1 1 3 2 1 1 2 2 1 

.... Kertész Gyula 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 
2a- Koncz Gyula 3 4 4 4 3 3 4 3 2 3 2 4 1 
— Kovács József 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 
—- Lőrinczi Sándor 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 3 1 

Mester Gábor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
Molnár Domokos 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 1 

30,Nagy István 2 4 4 3 3 2 3 2 2 1 3 4 1 
Nagy Lajos 2 3 3 3 2 2 3 2 1 1 2 3 1 
Nagy Mózes 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 
Orbán Dénes 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 1 
Ozsváth Árpád 1 2 2 3 2 2 2 3 1 1 fm. 2 1 

J35 Pál Dénes 3 4 4 4 3 3 3 3 3 1 3 4 1 
Pál István 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 1 
Schvarcz Ödön 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 

- Solymossy Gyula 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 
Spitzer Márton izr. 1 2 2 3 2 2 3 2 2 — 3 3 1 

40 Szabó Bálint 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Szász Béla 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 3 1 

- Székely János 1 2 2 2 2 1 2 3 1 1 2 2 1 
Talányi Ottó róm. kath. 2 3 3 3 3 3 3 2 1 — 3 3 1 
Újvárosi Vilmos ág. ev. 3 3 3 3 3 3 3 2 1 — 2 3 l 

45 Zólya András ág. ev. 3 2 3 2 2 3 2 2 2 — 2 3 1 
Zrinyi Nándor róm. kath. 2 2 2 2 2 2 2 2 1 — 2 2 1 

Kimaradt: Zsombori Ferenc. Meghalt: Sándor Andor. 
Hittanórákra bejártak : Birtalan Lajos, Derzsi Mózes, Walther 

Vilmos reáliskolai tanulók. 
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Albert István unitárius 2 3 3 3 3 2 2 2 — 3 2 3 1 
_ßardocz József 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 fm. 3 1 
Bencze Dénes unitárius 2 2 3 2 2 2 2 1 — 3 2 2 1 
Benkő Sándor 2 3 3 3 2 2 3 2 1 1 1 3 1 
Bjró Gyula róm. kath. ism. 3 2 3 3 1 2 3 3 — 2 3 3 1 
Botos Andor 2 2 3 3 3 3 2 2 1 2 1 3 1 
Csanády György 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 
Csép Béla 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 
Csomor János ág. evang. 2 3 4 4 4 4 3 3 1 3 3 4 2 

l0 Damó István 2 2 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 1 
Fábián Károly 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 fm 3 1 
Izsák István 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 

Kassai Dénes 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 
_Kenyeres Lajos 1 2 3'2 3 1 1 2 2 3 1 3 1 

15 Kenyeres László 1 2 3 2 3 2 2 2 1 1 2 3 1 
Kerestély István 2 2 3 3 2 3 2 2 1 1 3 3 1 
Keresztes József 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 

Kovács B. Albert 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 fm, 2 1 
Kovács István 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 

20 Kühnl Gyula róm. kath. 2 2 3 2 í 1 1 1 — 1 2 2 1 
László Tibor 2 1 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 1 
Máté Elek 2 2 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 
Méburger Frigyes ág. evang. 2 2 2 2 2 2 2 2 — 1 í 2 1 

Molnár Jenő 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 3 2 
25 Osváth Balázs 1 2 3 3 2 3 2 2 2 1 2 3 1 

Palló Sándor 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 frn. 2" 1 
Sándor Mózes 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 1 
Schaffent Jenő ág. evang. ism. 3 3 3 3 3 3 3 3 — 1 2 3 1 
Simó Zoltán 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 2 3 2 

30. Solymossi János 
Szász Károly 

3 2 3 3 3 3 2 2 3 1 1 3 2 30. Solymossi János 
Szász Károly 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 

Sszékely János 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 
Szoboszlai András róm. kath. 2 3 3 3 3 2 2 1 — 1 2 3 1 

Vida Albert 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 fm. 3 1 
35 Vida Bálint 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 

Kimaradt: Pick Árthur. Meghalt: Bodor Zoltán. 
Hittanórákra bejártak: Bányai Ödön, Farkas Imre, Horváth 

Zsigmond, László Kálmán, Métz Gyula, Solymossy Lajos, Várko-
nyi István és Zakariás Gyula, a reáliskolából; Becze Lajos a róm. 
kath. gimn.-ból. 
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Adorján - Gyula 
Albert Géza unitárius 
Balogh Gerő 
Benedek Lajos unitárius 

5 Biró István 
Bodrogi Endre 

Bulmez István gör. keleti 
Gábos Dénes 
Gotthárd Lajos unitárius 

l0 Gyarmathy Miklós 
Joanovics Emil gör. keleti 

Kiss Károly 
Koncz Ármin 
Kovács Gábor 

15 Lányi László 
Lőrnczi János 

. L u k á c s Elemér róm. kath. 
Miklósy Géza róm. kath. 

Mózes Jenő 
20 Nagy Gábor 

Nemes István 
Orbán Sándor 

Pá l Ákos 
Péter Áron 

25. Pótsa György 
Pünkösti Lszló 
Rácz  Sándor 
Rájk Gyula 
Sándor Nándor 

30. Szabó Kálmán 
Szász Domokos 
Száva Géza 

Török József izrl. 
Újvárosi Márton ág. evang 

35 Varga Dezső 

Kimaradt: Kelemen^ Lajos. 
Hittanórákra bejártak: Bartha Zoltán, Bán Ferenc, Fülöp 

Gyula, Kolumbán Antal, Kovács Pál, Keresztes Dénes, Száva Albert 
és Horváth Béla a reáliskolából, Biró Tibor a r. kath. gimn.-ból. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 3 3 2 3 3 3 1 - 2 3 1 
2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 1 
2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 
2 3 3 3 3 2 2 3 1 1 1 3 1 
3 3 3 4 3 4 3 3 2 2 3 4 2 
3 3 4 4 3 3 2 3 1 — 1 4 1 
1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 
2 3 4 3 3 3 3 3 2 — 2 4 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
2 3 4 3 3 3 4 3 2 — 1 4 1 
2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 
2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 
2 2 3 2 2 3 3 3 1 1 3 3 1 
3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 1 
3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 1 
2 3 3 3 3 2 3 3 3 — 3 3 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 — 3 3 1 
2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 
2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 f®. 3 1 
3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 4 1 
2 3 4 4 3 3 3 3 1 1 f-. 4 1 
2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 
2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 1 
3 3 3 3 2 2 3 3 1 2 2 3 1 
2 2 2 1 2 1 3 2 l 1 l 2 1 
2 2 3 3 2 2 2 3 1 1 2 3 1 
3 3 3 4 3 3 2 3 1 2 2 4 1 
3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 1 
3 3 4 3 3 3 3 3 3 2fm. 4 1 
1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 
1 1 1 1 2 2 1 2 1 — 2 2 1 
3 3 3 2 3 3 4 3 3 — 2 4 1 
1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 
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.^Adorján Gábor 
^Baborszki Antal 
cßakk Sándor 
v_Bartha Andor 

5cBándi Imre 
^gedő Miklós unit. 
cBencze Domokos 
^Benedek Mihály 
cBernáth Endre izr. 

10L Bodor Gyula 
Demeter Kálmán 

cFlórián László róm. kath. 
Fodor János 
Fosztó Béla 

15- Fosztó György 
t̂ G&l Dénes 
c_Qelb Dezső izr. 
<̂ Győrfi Ferenc unit. 
4LÜéja Kálmán róm. kath. 

20cüirsch Lajos izr. 
vjmre János 
cKátó Sándor 
^Keresztes Géza 
^Keresztes Sándor 

25jgjss András 
s.Kiss Ernő 
v Kiss Ferenc — 
vKiss Gyula 
<J<ónya Kálmán 

30tKovács Ferenc 
vKovács Nagy Jenő 
t.Kovács Nagy Kálmán 
cLőrincz Gyula 
^Mihály Zoltán -

35^-Miklósi Károly 
î Nagy István 

1 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 
1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 
1 2 2 2 1 2 2 2 2 lfm 2 1 
2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 1 
2 3 4 3 3 3 3 4 2 2 2 4 1 
2 2 3 2 1 2 2 2 1-- 3 2 1 
2 2 3 3 2 2 2 2 2 lfm 3 1 
2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 
1 3 4 3 3 4 3 3 3-- 3 4 1 
2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 
2 3 3 3 3 2 3 1 2 2 2 3 1 
2 3 3 3 2 2 3 2 2-- 1 3 1 
2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 1 
2 3 4 3 3 3 ? 2 3 2 3 4 1 
1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
1 1 2 2 1 2 2 1 2 lfm 2 1 
1 3 4 3 2 3 3 3 2-- 3 4 1 
2 1 2 2 1 1 2 2 1-- 1 2 1 
3 3 3 3 3 2 3 3 2--fm 3 1 
1 3 3 3 2 2 3 3 3-- 3 3 1 
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 3 4 3 2 3 2 1 3 2fm 4 1 
2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 1 
1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 
2 3 4 3 3 3 2 2 1 3 1 4 1 
3 3 4 3 3 4 3 3 3 1 3 4 1 
2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 
2 3 4 3 1 3 3 2 3 1 3 4 1 
2 2 3 3 1 3 3 2 3 1 2 3 1 
1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 
2 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 3 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 1 
1 1 2 \ 1 1 1 2 l 1 2 2 1 
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Nagy Mihály izr. 
_ Nagy Miklós 
- Ördög Lajos 

40 Páltineán Gergely gör. kel. 
Petke Gyula 
Ravasz Endre 
Sándor Lajos 
Sántha József 

45^Sebesy Endre 
_Séra István 

Solymossy István 
Szegedi Gyula róm. kath. 

/ Szőcs Tibor 
Tókos Bálint 

( Nagy Gusztáv magántan. 

1 3 4 3 3 3 3 3 3-- 3 4 3 
2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 
1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 
1 3 2 2 1 1 2 1 1-- 1 2 1 
2 3 3 3 2 2 2 1 1 1 3 3 1 
3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 l 4 1 
2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 1 
3 3 4 3 3 3 3 2 3 2fm 4 1 
2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
2 2 2 2 1 1 2 1 3-- 2 2 1 
3 2 4 3 3 3 2 3 2 2 2 4 1 
2 3 4 3 1 3 1 2 2 1 3 4 1 
3 3 3 3 3 3 3 3- 3— 

Kimaradt: Konsza Ignác. 

Hittan órákra "Bejártak: Becsák Sándor, Gáspár Mihály, 
Hegyi Sándor, Kelemen András, Végh Ernő a reáliskolából. 
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Bakk József 1 1 1 1 1 2 1 2 1 fm2 1 
Bedő Gyula 2 3 3 3 3 3 3 3 12 3 1 
Benedek András 2 2 3 2 2 2 2 2 12 2 1 
Benke Ferencz 1 1 1 1 1 1 1 1 13 11 

5 Boér Árpád 2 3 3 3 2 3 3 2 1 1 3 1 
Bokor Lajos 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 3 1 
Doros Gábor 1 1 3 2 1 2 2 1 12 2 1 
Gaskó Béla 2 2 3 3 3 3 3 3 12 3 2 
Gavrilescu János g. kel. 1 3 3 3 1 3 3 2-- 2 3 1 

10 Györfi Béla unit. 2 2 2 2 2 3 2 2-- 2 2 1 
Kassay F. Gyula 2 1 1 2 1 1 1 2 12 2 1 
Kassay Tivadar 1 1 1 1 1 i 2 1 2 2 11 
Kiss Károly 1 2 3 3 3 2 3 2 2 13 1 
Kolumbán Sándor 2 2 1 1 2 2 2 2 12 2 1 

15 Kovács Elek 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 
Kovács Ferenc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Kovács László 1 3 3 3 3 1 3 2 2 fm 3 1 
Lachnitt János róm. kath. 3 2 4 4 3 3 3 2-- 3 4 1 
Meburger Mihály ág ev. 2 3 3 4 1 3 3 3-- 2 4 1 

20 Molnár Andor 3 3 4 3 3 4 3 3 1 1 4 2 
Molnár Károly 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Muszka János g. kath. 1 2 3 3 2 2 2 2-- 3 3 1 
Nagy Lajos 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 4 2 
Nemes József unit. 3 3 2 3 3 3 2 3-- 1 3 1 

25 Olasz Mihály 2 1 3 3 2 2 2 2 2 fm 3 1 
Palló Imre 2 2 3 3 3 2 1 2 1 1 3 1 
Rájk Lajos 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 1 
Sándor Albert 2 3 3 3 3 3 3 2 2 13 1 
Szabó Gábor 2 2 2 2 3 2 2 2 12 2 1 

30 Trattner Árpád izr. l 3 3 3 2 3 3 3-- 3 3 1 
Varga Andor unit. 3 3 4 3 3 3 '3 3-- 2 4 1 
Vánky Kálmán rom kath. 3 3 3 3 2 3 3 3-- 3 3 2 

Magántanuló : Gábos Dénes. 
Hittanra bejártak: Fazakas Miklós, Péter Áron és Sándor 

Áron a reáliskolából, 
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Barabás Lajos 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 4 2 
Barta Zoltán 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 
Bedő Sándor 1 2 2 2 2 1 3 2 3 1 2 1 
Benkő Mózes 3 3 3 3 3 3 4 3 2 1 4 1 

5y3iró Endre l 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 
Bokor Ferenc 3 3 3 4 3 3 4 3 3 1 4 1 
Borbáth Samu 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 
Dézsi László 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 4 1 
Ferenczy Endre 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 

10 Ferenczy Gábor 3 3 3 3 3 3 3 3- 3 3 1 
Gábos István 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 
Gönczi László 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
Hohoiu Demeter gör. kel. 2 3 3 4 1 3 3 3- 1 4 1 
Jakó Ferenc 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 

15 Keresztes Károly 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 
Kiss Ferenc 2 1 3 3 3 3 4 2 2 1 4 1 
Kováts Jenő 2 3 2 3 1 3 3 2 1 1 3 1 
Lázár Endre 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 1 
Lengyel Gyula 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 

20 Marosi Antal róm. kath. 2 2 2 2 2 2 3 1- 1 2 1 
Nagy András 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 1 
Nagy Ferenc 3 3 4 4 3 4 4 4 3 2 4 2 
Nemes Árpád 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 1 
Pálffy László unitárius 1 1 1 1 1 1 l 1- 2 1 1 

25 Potsa János 2 2 3 3 2 3 3 3 2 1 3 1 
Potsa István 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 1 
Retezár László róm. kath. 2 2 3 3 3 2 3 2- 3 3 1 
Smidt Károly ág. evang. 2 3 3 3 1 3 2 3- 1 3 1 
Szövérffy Lajos J 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 1 

30 Tatár Ambrus gör. kel. 2 3 3 3 1 3 3 3- 2 3 1 
Varga Ferenc 1 1 3 2 1 2 2 2 1 2 2 1 
Zeidner Erhárd ág. evang. 2 3 2 3 1 2 3 3- 2 3 1 
Zilmann Béla ág. evang. 1 1 1 2 1 1 3 2 3 2 2 1 

Kimaradt: Szilágyi János. 
Hittanórákra bejártak: Bartos Pál, Magyari György, Nagy 

Sándor és Székely Miklós a reáliskolából, Pasku György a róm. 
kath. gimnáziumból. 



Bartalis József 1 1 1 2 2 1 1 1 12 2 2 
Bedő Sándor 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2fm 2 
Benedek Aladár 1 2 2 3 2 2 2 2 2 12 2 
Buzogány Kálmán 1 3 2 3 3 2 3 3 3— 1 3 

5 Doros György 1 1 2 2 2 2 2 2 2fm fm 2 
Farkas József 1 3 2 3 3 2 3 3 2 3 fm 3 
Fülöp János 1 3 2 3 1 2 3 3 3—2 3 
Gyarmathy Dezső 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 12 
Herczeg Lajos 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 

10 Horváth Albert1 2 3 3 4 3 3 3 3 3 lfm 4 
Horváth József 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 14 
Jókai Loránd 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 
Karácson Sándor 1 1 1 2 2 1 2 2 12 2 2 
Kassai F. László 1 1 1 1 1 1 1 1 12 11 

15 Kelemen Károly 1 1 1 1 1 1 2 1 lfmfm 1 
\R;_Kiss Ferenc 

Sz. Kiss Ferenc 
1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 \R;_Kiss Ferenc 

Sz. Kiss Ferenc 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 1 
Kiss István 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2fm 2 
Kovács Endre 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 

20 László Endre 1 1 1 2 2 1 3 2 2 2 2 2 
Lázár Dénes 3 3 2 3 3 3 2 2 2— 1 3 
Mircse Sándor 2 3 2 3 3 2 3 3 3 12 3 
Nemes Imre 2 3 3 3 3 3 3" 3 3 12 3 
Neumann Miksa 1 3 3 3 3 3 3 2 3—2 3 

25 Rácz Vilmos 2 3 3 3 2 3 2 2 3 1 1 3 
Sándor Ernő 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3—2 
Sebesi Ákos 1 1 1 1 1 1 1 1 lfm 2 1 
Suciu András 2 3 3 3 2 3 3 3 3—2 3 
Szabó Zoltán 1 1 1 2 3 2 3 3 2 2 13 

Kimaradt: Giurgiu Miklós. 

Hittanórákra bejártak: Bekő Balázs, Kovács József, Molnár 
Géza és Szabó László a reáliskolából, Bodrogi Dezső a róm. kath. 
gimnáziumból. 
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Bartha Károly 
Benedek Gyula 
Buda Gyula 
Csiszér István 

5 Feliért József 
Gönczi Lajos 
Hegyi András 
Jakabfi József 
Jakó Dénes 

10 Kassay F. Béla 
Kerestély János 
Konsza Samu 
Nagy Károly 
Nagy Pál 

15 Papp Ferenc 
Pánczél Pál 
Rácz Zoltán 
Sándor Ferenc 
Stanila Viktor 

20 Stojkovics Aurél 
Szarka Béla 
Weisz Jakab 

Hittanórára bejárt: Tolvaly 
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1 3 3 3 1 2 3 3 2 . 2 3 1 
3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 3 1 
1 2 2 2 1 2 1 1 1 . 3 2 1 

Tibor a x• kath. gimnáziumból. 
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Érettségi vizsgálat. 
A vizsgáló bizottság (elnök: Gyárfás  Endre főgondnok, h. 

elnök : dr. Bodolla  Gábor, kormányképviselő : Jakab; Ödön. Gönczi 
Lajos igazgató, Félegyházi  Antal vizsg. mennyiség- és természet-

tanból, Solymossy  Endre történelemből, Szabó  András latinból, 

Nagy  Elemér magyarból, dr. Fazakas  József jegyző) a tanárikar 
jelenlétében a szóbelit jun. 24—26. napjain tartotta meg az alábbi 

eredménnyel: 
A megvizsgált 21 növendék közül: 

Egyszerűen érett 8 (38'09°/0) 

Javitó vizsgálatra utasíttatott . . . — 

A vizsgálatot sikerrel kiállott 21 ifjú közül menni szándékozott: 

Papi pályára 5 

Tanári pályára 2 

Jogi pályára 1 
Orvosi pályára . 2 
Gazdasági pályára 2 

Erdészi pályára 1 

Bányászi pályára . . . . . . 1 

Mérnöki pályára 2 
Katonai pályára 3 

Vasúti pályára 1 
Alsóbb hivatalnoknak készül . . 1 

Jelesen érett: Csiszér István, Gönczi Lajos, Hegyi András, 
Kassay F. Béla és Nagy Károly ; jól érett: Barta Károly, Jakabfi 

József, Jakó Dénes, Kerestély János, Konsza Samu, Pánczél Pál, 
Sádor Ferenc és Stanila Viktor; egyszerűen érett: Benedek Gyula, 
Gellért József, Nagy Pál, Pap Ferenc, Rácz Zoltán, Sztojkovics 
Aurél, Szarka Béla és Weisz Jakab. 



Égy reáliskolai érettségit tett növendék (Schuller Arthur) a 
latinból kiegészítő érettségire állott sikerrel; jogi pályára készül. 

A május 16—18. napjain megtartott Írásbeli vizsgálatok fela-
datai ezek voltak : 

1. Magyarból:  »Vörösmarty, Petőfi és Arany lantos költészete 
a honszerelem szolgálatában.« (6 jeles, 7 jó, 8 elégséges dolgo-
zat volt). 

2. Latinból:  Magyarra fordítandó Cicero  »De offlciis« í. k; 
102—103. §-ok (Omnis autem actio . . . ingenii lumen aluceat). 
(5 jeles, 10 jó, 6 elégséges dolgozat). 

3. Mennyiségtanból:  a) algebrai: »Egy mértani sor első és 
ötödik tagjának összege : 902, ezen kéttag szorzata: 980, melyik 
az a sor ?« 

b) geometriai:  »Valamely háromszögnek három magassága 
ismeretes, nevezetesen : 

ma=24 cm. 

m&=27 cm. 

mc=32 cm ; mekkorák a háromszög oldalai és mekkora a 
területe? (6 jó, 15 elégséges dolgozat). 

XVI. 

Iskolai javadalmak. 

A) Pályázatok, versenyek. 

A BottánéiéXe  alapból járó pályadíjra a tanári kar ezen tételt 
tűzte ki: Arany  epikai  hősei  miben  tüntetnek  fel  nemzeti  jellem-
vonásokat  ?  Két pályamunka érkezett be, melyek közül a II. számú 
(szerzője Hegyi  András VIII. o. t.) 36, az I. számú (szerzője 
Gönczi  Lajos VII. o. t.) 20 korona jutalomdíjban részesült. 

2. A gróf Teleki  Sámuel-fé\e  35 kor. 60 filléres díjra a ta-
nárkartól kijelölt kérdés volt: »A  magyarországi  jobbágyság  tör-



(éneiének  vázlatos  ismertetése .« Á benyújtott két. dolgozat közül 
egyik se találtatott méltónak a jutalomra, de még csak dicséretre se. 

3. A Kiss  József- féle 50 kor. 40 fill. német  nyelvi  jutalmat 
Pánczél  Pál VIII, o. t. kapta. 

4. A Kiss-íé\e  50 kor. 40 fill. szépirási  jutalom  az idén is , 
Farkas  József VIII. 0. tanulóé lett: 

5. A gróf  Haller  Louise  ő méltóságától küldött 14 drb arany 
a megtai-tott versenyek alapján a következők közt osztatott ki: 

a) hegedűvel  az első dijat (4 arany) elnyerte Varga  Ferenc 
VI. o., a másodikat (3 arany) Keresztes  Károly VI. o'., a harma-
dikat (2 arany) Schmidt  Károly VI. o. t. 

b) mély  hegedűvel  1 aranyat nyert Kovács  Jenő VI. o. t. 
c) gordonkával  nyertes lett Keresztes  K. VI. o., a ki 1 ara-

nyat kapott. 

d) a nagy  gordon  kezelőjének, Szarka  B. VIII. ó. tanulónak, 
1 arany adatott szorgalomdij cimen, 

e) francia  nyelvi  jutalmat Nagy  K. VIII. tanuló kapott 1 
aranyat, 

f) énekkel  Györfy  Ferenc IV. o. t. 1 aranyat nyert. 

6. A Dániel  Anna-féle zenei pályadíjból hegedűvel 8—8 ko-
ronát nyert Marosi  (Marcon) Antal VII. és Molnár  Károly V. o. 
tanuló. 

7. A Farczády  K.  Lajos- féle alapból 5—5 kor. zenejutalmat 
kapott Kovács  Ferenc V. és Kovács  Jenő VI. o. t.; a két 5 ko-
ronás énekjutalmat  Palló  Imre V. és Nemes  Imre VII. o. t.; a 
szabadkézi  rajz  jutalmazására szolgáló 20 koronából 10-et Zilmann > 
B. VI., ,5-öt Kátó S. IV. és ugyancsak 5-öt Kassay László I. o. 
t. nyertek el. 

8. A gróf  Haller  Jánosné-íé\e  10 korona énekelméleti jatalom 
Paál  Ákos III. o. tanulóé lett. > 

9. A Gyárfás- alap 4 kor. énekjutalmát kapta Petke  Gyula 
IV. o! t. 

10. A. Vajda  Rozsika-fé\e  alapból gyorsírással Stanila  Viktor 
VIII. o. 6. és Gábos  István VI. o. t. 4 koronát nyert. 

11. Az ifjúsági  önképzőkör  pályadijak czimén 243 koronát 
adott ki pénzben és könyvekben (Ide számítom Szőllősi S. ur 50 
kor. adományát is). 



Í2. Az ifjúsági  gyorsirókör  a fennebb emiitett pénzbeli di-

jakon felül még 30 korona értékű könyvjutalmat osztott ki. 

13. A tornavizsgálaton  1 arany és 39 korona értékű könyv 

osztatott ki. 

Az évzáró ünnepély jun. 16-ikán délután 3—6 óráig folyt 
le a tornateremben nagyszámú közönség jelenlétében az alábbi 
műsorral: 

1. »Népdalegyveleg « Lányitól. Előadja az ifjúsági énekkar. 
2. Igazgatói  jelentés  s a jutalmak és pályadijak kiosztása. 

4. Pályázatok  hegedűvel  a gróf Haller  Louise-  féle 4, 3, 2 
aranyra ; továbbá a Dániel- féle két 8 koronás és a Farczády  K. 
Lajos- féle két 5 koronás jutalomra: 

1. Herczeg Lajos VII. o. t. »Lavotta: első szerelem« (Zsadányi Armánd). 

2.  Biró Endre VI. o. t. Bihari: »Hallgató, ugrós, friss és trió«-

3. Keresztes Károly VI o. t. »Boka kesergője« (Zsadányi Armánd). 

4. Kovács Jenő VI o. t »Lavotta: első szerelme«. (Zsadányi Armánd). 

5. Marosi Antal Vi. o. t. »Romance« (Rieding Oszkár). 

<3, Schmidt Károly VI o. t. Rieding »II. Concertino«. 

7. Varga Ferenc VI. o t Bihari : »Hallgató, ugró, friss és trio«. 

8 Kovács Ferenc V. o. t. Beriot »VII. Air varié«. 

9. Molnár Károly V. o. t. Dancla: »Air varié, op. 118«. 

4. Pályázat  mély  hegedűvel  a gróf Haller  Louise- féle 1 

aranyra: 

Kovács Jenő VI. o. t. Bihari: »Bercsényi nótája«. 

5. Pályázat  gordonkával  a gróf Haller  Louise-féle  1 aranyra : 

1. Keresztes Károly VI. o. t.J»Kuruc dalok«. 

2. Varga Ferenc VI. o t. »Népdalok«. 

A gróf Haller  Louise-ié\e  1 arany a nagy gordon kezelőjének Szarka B 

Vni. o. tanulónak adatik ki szorgalomdij cimen. A gróf Haller  Jánostié-íéle  10 

korona a zene- és énekelméletben legjártasabbnak lesz a jutalma. 

6. Pályázat  énekkel  a gróf Haller  Louise-féle  1 arany, a 

Farczády  k K. Lajos-(é\e  két 5 koronás és a Gyárfás- féle 4 koro-

nás jutalomra: 

Rácz Zoltán VIII., Nemes Imre VII., Palló Imre V., Adorján Gábor, Fosztó 

György, Györfi Ferenc, Petke Gyula IV., Paál Ákos III., Benkő Sándor, Kerestély 

István és Molnár Jenő IL o. tanulók. 

7. »Eleven  ördög « Konti Józseftől (zenekar). 



B) J u t a l m a k . 

1. A Gál—Teleki- alapból 50 korona 40 fillér értékű jutalom-
könyvet nyertek a következő szorgalmas tanulók : Balázs Sándor, 
Bodolla Gábor, Farkas László, Györfi Domokos, Hirsch Márton, 
Kassay László, Kovács József, Mester Gábor, Nagy Mózes, Szabó 
Bálint, Solymossy Gyula, Schwarcz Ödön, Székely János, Zrínyi 
Nándor (I. oszt.); Vida Bálint, Csanády György, Keresztes József, 
Kühnl Gyula, László Tibor, Kovács István, Csép Béla, Sándor 
Mózes, Kovács B. Albert (II. oszt.); Adorján Gyula, Száva Géza, 
Török József, Varga Jenő, Koncz Ármin, Péter Áron (III. o.); 
Solymossy István, Imre János, Adorján Gábor, Nagy István, 
Fosztó György, Baborszky Antal, Lőrincz Gyula, Kovács Ferenc 
(IV. o. t.). 

2. Benedek  Béláné  úrasszony 10 korona adománya a gyors-
írókor czéljaira fordíttatott. 

3. Az igazgató  renelkezésére állott 22 korona 40 fillérből 10 
korona a gyorsirókörnek, a többi a tornászati könyvjutalmakra 
adatott ki. 

4. Dr. Bodolla  Gábor  gondnok ur 40 kor. ajándéka 3 sze-
génysorsu I. oszt. tanulónak lett jutalomdija. 

C) Ösztöndijak, segélyek és egyéb jutalmak. 

a)  Pénzbeli segélyek. 

1. A A'í'ss-alapból az alábbi 50 tanuló nyert egyenként 50 

korona ösztöndijat, 

VIII. osztály. 

Gönczi Lajos 
Jakó Dénes 
Jakabfi József 
Kassay F. Béla 
Kerestéiy János 
Konsza Lajos 

illetőleg segélyt: 

Rácz Zoltán 
Sándor Ferenc 

VII. osztály. 

Benedek Aladár 

Doros György 

Gyarmathy Dezső 

Herczeg Lajos 

Karácson Sándor 
Kassay F. László 
László Endre 
Sándor Ferenc 
Sebesi Ákos 

VI. osztály. 

Bartha Zoltán 
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