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Kedves Ifjak,
bizonyára élénken visszhangzik még fületekben azoknak az új prófétáknak szava, akik nem is
egészen két évvel ezelőtt merészen elétek álltak és azt mondották: „Az egyházra a modern világnak
már nincsen szüksége. Az egyház elerőtlenedett aggastyán; befejezte már történelmi hivatását, most
már nyugodtan mehet penzióba.”
És íme ma ez a korhadtnak, elvénültnek kikiáltott kath. egyház emelt fővel elétek áll s
fiatalos gesztussal új életre szólít egy ősi kultúrintézményt. Előáll ez a 2000 éves, örökké ifjú erőtől
duzzadó »Mater Ecclesia« és hencegő szavak helyett impozáns tettel felel meg a forradalmak fiatal
óriásainak. Azt harsogja fülükbe: „Én akarom és fogom talpraállítani azt, amit ti leromboltatok; én
fogom megmenteni, amit ti elárultatok!”
Közel 300 esztendővel ezelőtt (1634-ben) az egyház fénylő csillaga, Pázmány Péter
alapította a szatmári katholikus gimnáziumot. Amikor II. József, a kalapos király 1786-ban
megszüntette működését, közel 20 évi szünetelés után, 1804-ben az első szatmári püspök, báró
Fischer István volt újjáalapítója. És a mai napon a szatmári kath. gimnázium harmadik alapítója,
Szatmár ősz püspöke, Dr. Boromisza Tibor nyitja meg újból számotokra ennek az épületnek kapuját,
amely közel 100 eszt-
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tendőn át volt édes „Alma Mater”-e Szatmár és vidéke tanulni vágyó ifjúságának.
Kedves Ifjak, mikor ma lelkem örömével és szeretetével először köszöntlek Benneteket
ebben az új otthonban, legelső szavam a hála szava. Hála a gondviselő Istennek, aki sok küzdelem
után ismét egyesítette ezt a „kisded nyájat"; hála főpásztorunk iránt, akit mindenkor úgy fogunk
tisztelni, mint ez intézet harmadik alapítóját; hála a szatmári róm. kath. iskolaszéknek, mely a
megvalósulás útját egyengette. Köszönetet kell mondanom a róm. kath. tanítóképzőintézetnek,
amely hajléktalanná tette magát, hogy nekünk nyújthasson hajlékot, és mindazoknak a névtelen
jóakaróinknak, akik szeretettel támogattak bennünket.
De különös melegséggel köszönöm nektek, krasznabélteki, királydaróczi, erdődi, szakaszi,
sárközi, kálmándi... tanulóifjak, hogy oly fiatalos lelkesedéssel dolgoztatok - és áldoztatok a
katholikus gimnázium szent oltárán. Ez a ti tettben nyilvánuló szeretetetek ez intézet iránt a
legszebb bizonysága nemes lelketeknek, de egyszersmind legbiztosabb záloga az iskola áldásos
működésének, — mert ahol tanár és növendék szeretetben összeforrva, közös lelkesedéssel
dolgozik, ott nem maradhat el Isten bőséges áldása.
Ezt az Isten-áldását kértük ma az Isten házában. Mert nagy munka áll előttünk.
Mint minden tűz, amelyet gyújtogatásra használnak, úgy a forradalom és világégés tüze is
sok értéket porrá égetett; sok fényt, reményt, dicsőséget letört. S mi egy óriási rommező közepén
állunk. Előttünk a szörnyű pusztulás nyomai minden téren: a lelkek birodalmában, a kultúra terén,
gazdasági téren és mindenütt.
De ezek a romok életből keletkeztek. Ezekben a romokban régi élet csirái szunnyadnak;
ezekből a romokból új életnek kell fakadnia. Ezekből a törmelékekből mi új palotákat,
kultúrértékeket akarunk és fogunk emelni. Azért ma már nem mint Sion dicsőségét gyászoló,
Jeruzsálem pusztulását sirató, letörött agg Jeremiások állunk e romok között, hanem mint Istenben
és a saját izomerőnkben bizakodó, alkotni vágyó munkások; - nem sopánkodva és fejhorgasztva,
hanem feszülő munkaerővel és munkakedvvel indulunk neki annak a nemes kultúrmunkának, amely
egy katholikus középiskolának feladata.
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A csöndes középkorban a Múzsák hajlékain rendszerint ez a felírás köszöntötte a belépő
ifjút: »Pietati et seientiis.« „A jámborság és tudomány hajléka.” - Talán a mai modern világban
különösnek látszik, hogy az ósdi középkortól kérünk kölcsön jelszavakat, mégis ez újjászületett
iskola munkakörét én is e két szóval akarom kifejezni: »Pietati et scientiis.« Igazi vallásosságra és
alapos tudásra akarjuk a gondjainkra bízott ifjúságot nevelni.
I. Pietati. Ez az iskola mélyen vallásos iskola volt a múltban. Az lesz a jövőben is. Hiszen az
utóbbi idők története különösen is rámutatott, hová süllyednek a tömegek Isten nélkül.
A nagy Pascal „Gondolatai” közt olvastam, hogy az emberek három csoportba oszthatók.
Az első csoport kereste az Istent, meg is találta és neki szolgál; a második keresi, de még nem
találta meg; a harmadik nem keresi és nem is találja meg. Az első csoport okos és boldog; a
második boldogtalan, de okos; a harmadik bolond és boldogtalan.
Amit ez a nagy gondolkozó az egyes emberekről állított, ugyanazt láthatjuk a népek
történetében: Az Istenfélelem hiánya a népeket az öngyilkosságba kergeti, igazi vallásosság nélkül
az emberiség élete „bellum omnium contra omnes”-szé süllyed. Azért akarunk mi tanításunkkal és
példánkkal Benneteket Krisztus Jézus evangéliumának szellemében igazi vallásosságra nevelni.
Ez az iskola akkor volt igazán nagy, akkor volt országos híre, becsülete, amikor ízig-vérig
vallásos iskola volt. Ebben a krisztusi, evangéliumi szellemben akarjuk ennek az iskolának a III-ik
korszakát is megalapozni. Mert bármint gondolkozzunk is Krisztusról, egy bizonyos: hogy soha
nevelő úgy nem szerette a gyermekeket, úgy nem tudott tanítani és nevelni, mint a »Mester, Jézus
Krisztus, a tanítók és nevelők örök példaképe. Ettől a „Mester”-től akarjuk mi megtanulni, hogyan
kell nekünk a ránk bízott gyermeksereget igazán szeretni, hogyan kell minden gyermekben az örök
értékeket meglátni, megbecsülni, kifejleszteni és hogyan kell önmagunkat föláldozni; ettől a
„Mester”-től megtanuljuk a nevelés örök — változatlan alapelveit, megtanuljuk szelídségét,
leereszkedését, odaadását, — szóval azokat a pedagógus-vonásokat, amelyek minden szónál jobban
hatnak az ifjú lélekre.
Ez az evangéliumi szellem nem jelent hátrányt senki

6
számára, mert hiszen az evangéliumnak épen legsarkalatosabb elve a szeretet: „Arról ismeritek
meg, hogy valaki az én tanítványom, hogy szeretitek egymást."
A keresztény vallás nem negációkban merül ki. Bőven van positiv tartalma. És a
legnagyobb, legértékesebb tartalma éppen a mindenkit átkaroló krisztusi szeretet. Első sorban ebben
leszünk keresztények, hogy mindenkiben szeretni fogjuk az embert, a lelket, Isten képmását; - csak
a bűnt, a gonoszságot üldözzük benne.
Ezen a szilárd vallási alapon épülhet jól a szilárd erkölcs és igazi jellem.
Nem igaztalanul éri a középiskolákat az a vád, hogy sok ismerettel tömik tele az ifjúság
fejét, - de amellett elhanyagolják az ifjúban azt, ami sokkal értékesebb: lelkének kiépítését,
jellemének fejlesztését, akaratának megacélozását. Mi nemcsak tanítani, hanem nevelni is akarunk.
Sőt elsősorban nevelni akarjuk a gondjainkra bízott ifjúságot. Igazi férfijellemeket akarunk benne
kialakítani: legyen benne nyíltság, derült kedély, érintetlen tisztaság; legyen művelt ifjúhoz illő
finomsága, előzékenység, munkakedv, minden szépért, nemesért lelkesedés és érdeklődés; acélos
akarat, szociális érzés és gondolkodás, jótékony szeretet és kímélet a szegények iránt; legyen olyan,
amilyen szellemi vezetőkre a 20-ik század sok sebből vérző emberiségének szüksége van. - Ezt
jelenti ez a jelszó: Pietati, Isten- és emberszereteten alapuló vallásos, művelt jellemeket akarunk itt
kiképezni.
És ha igaz a műveltségnek az a meghatározása, melyet a nagy Prohászka püspök ád: »Telt fő
és telt szív«, — akkor a mi első programpontunk a telt szív. Romlatlan, nemes, lelkes ifjúi szíveket
akarunk mindenekelőtt látni.
II. De ezzel párhuzamosan kell haladnia az értelmi nevelésnek is, hadd legyen a telt szív
mellett telt fő is. Ezt jelenti a másik jelszó: »Scientiis.«
Alapos és szilárd tudást akarunk önteni ifjainkba.
A lefolyt hat háborús esztendőben — sajnos — nem folyhatott igazi komoly munka
iskoláinkban. Az ifjúság elmaradt és olyanok kerültek a középiskolák felsőbb osztályaiba is, akik a
tudományok ábécéjével, a helyesírás elemeivel sincsenek tisztában. Háborús mértékkel voltunk
kénytelenek mérni és igen sok restséget és mulasztást a háborús nehézségekkel menteni
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Az idén - ha a jó Isten is úgy akarja — ebben az iskolában megszűnt a háborús mérték. Vége
a tanulók háborús kezelésének és a sok elnézésnek. Mi magunk kemény, komoly munkát akarunk
végezni és minden tanulónktól is a legkomolyabb munkát fogjuk követelni. S aki ezt a kemény
munkát nem szereti, az nem fogja magát itt jól érezni. Nem akarjuk a szellemi proletárok számát
szaporítani, hanem munkás, képzett és hasznos embereket akarunk a társadalom számára nevelni.
Nagyon jól jegyezzétek ezt meg Fiúk! Mindjárt az iskolai év elején megkezdjük az alapvető
ismétlést és kitartó munkával haladunk a kitűzött cél felé. Távoltartunk Tőletek minden olyan
mellékfoglalkozást, amely Benneteket ettől a kötelességteljesítéstől elvonna. Az idén nem lesz
színház, mozi, tánciskola és más szórakozás... Itt az iskolában sem engedünk meg az utánpótlásnak
ebben az idei esztendejében más rendkívüli tárgyat mint az Önképző-kört, Mária-Kongregáciot és
az Énekkart. Majd ha a sok hiányt pótoltuk, a jövő esztendőtől kezdve lesz megint alkalmatok más
irányban is kiképezni magatokat.
Az utóbbi két évben az iskola is inkább politizált, mint dolgozott. Nekünk már elég volt
ebből a meddő politizálásból. Mi nem politizálni, hanem tanulni és tanítani akarunk és fogunk.
Azért megköveteljük tőletek is, hogy itt az iskolában minden politizáló beszédtől, agitációtól és
tüntetéstől tartózkodjatok. Ez az elemi okosság követelménye. Bízzátok a politika irányítását
azokra, akiknek erre már megfelelő érettségük és tapasztalatuk van.
A munka mellett megkívánjuk a legszigorúbb fegyelmet is az iskolában. Nem fogjuk
elnézni, hogy a tanulók lépten - nyomon minden címen hazaránduljanak. Harcot indítunk a vadság,
duhajkodás, kiabálás, rongálás ellen és minden más vad kinövés ellen, mely a háború alatt az ifjúság
közt annyira elharapózott.
Kedves Ifjak, biztosítalak Benneteket, hogy személyválogatás nélkül a legbensőbb szeretet
és jóindulat lesz vezérelvünk. Bárki is a legnagyobb bizalommal fordulhat elöljáróihoz ügyes-bajos
dolgaiban. Ajtónk legelsősorban tanulóink előtt lesz nyitva. Vezérelvünk Szal. sz. Ferenc mondása
lesz: „Egy kanál mézzel több legyet lehet fogni, mint egy hordó ecettel.” Mintaképünk nem a
középkornak carcer-es és virgá-s nevelése, hanem az újkor legkiválóbb nevelője, Don Bosco-é, aki
a szeretet erejével csodákat művelt az ifjúság lelkében.
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Csakhogy ez a szeretet a férfiban, nevelőben nem fajulhat gyengeséggé. Sz. Ágoston
megmondta már, hogy aki helytelenül szeret, az gyűlöl, és aki helyesen tud gyűlölni, az szeret
igazán. Az ószövetségi bölcs pedig azt hirdeti, hogy aki kiméli a vesszőt, az ellensége tulajdon
gyermekének.
Azért a mi szeretetünkben lesz erő, fegyelem, szigorúság is. Ha kell, a büntetés vesszejét is
megsuhintjuk, sőt ha métely keverednék az ifjúság közé, nem késünk azt gyökerestől is kitépni az
intézet talajából. De ne felejtsétek: ennek a fegyelmező vagy büntető szigorúságnak a gyökere
mindenkor az ifjúság őszinte, okos, következetes szeretése.
Kedves Ifjak, ezekben akartam elmondani, a mi programunkat. Pihent erővel és Isten
áldásával lássunk mindjárt hozzá a munkához!
Ebben az épületben élte a szatmári kath. főgimnázium fénykorát a jezsuiták, pálosok vagy
egy Hehelein Károly igazgató alatt. Ha Isten kegyelme párosul a mi kitartó munkánkkal, akkor ez
iskola harmadik korszaka is épp oly áldásos lesz, mint volt az első és a második. Adja Isten, hogy
úgy legyen!
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I.
Az 1920.-21. iskolai év története.
1919. július 13. és 14. napján a román közokt. kormány a szatmárnémeti kir. kath.
főgimnázium szép, új épületét és minden felszerelését az intézet akkori igazgatójától Bagossy
Bertalantól átvette. Augusztustól ebben az épületben helyezték el a helybeli román állami líceumot
és annak internátusát. Ily módon a régi kath. gimnázium növendékei hajlék nélkül, tanárai pedig
foglalkozás nélkül maradtak. A szatmári kath. püspökség érintkezésbe lépett a helybeli ref.
főgimnázium fenntartó testületével és módot találtak arra, hogy a kath. gimnázium régi tanárai és
tanítványai ideiglenesen a ref. főgimnázium keretében helyezkedjenek el. Nem emlékezhetünk meg
a hányatott 1919.-20. tanévről anélkül, hogy hálás szívvel ne köszönnők meg a
testvérgimnáziumnak azt a kollegiális vendégszeretetét, amellyel a hajléktalanság évében
befogadott bennünket.
Az 1920.-21. évre azonban már saját otthont akartunk magunknak teremteni. A katholikus
közvélemény egyetértett abban, hogy Pázmány gimnáziumát minden áron föl kell támasztanunk.
Ennek a közhangulatnak az iskolaszék 1920. május 12-i gyűlésén egy memorandumban Dr.
Gőbl Alajos úr adott kifejezést. Az iskolaszék legnagyobb lelkesedéssel teszi magáévá az eszmét és
a püspökséghez terjeszti. Az egyházi hatóság jún. 5-én (746. sz. a.) kelt válaszában maga is
föltétlenül szükségesnek tartja a kath. gimnázium feltámasztását. E célból meg is teszi az első
lépéseket. A róm. kath. tanítóképzőben ad a gimnáziumnak helyiséget. Az előkészítés munkáival Dr.
Scheffler János hittanárt bízza meg, akit e célból — Bagossy Bertalan főgimn.
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igazgató másoldalú elfoglaltságára való tekintettel - a létesítendő róm. kath. főgimnázium helyettes
igazgatójává nevez ki.
A h. igazgató június 14-én a kath. Legényegyletbe megbeszélésre hívja össze a volt kir. kath.
főgimnázium tanárait. Közli a püspök úr tervét és kéri őket, gondolkozzék rajta mindenki, hajlandóe az újból életrekelt róm. kath. főgimnáziumban tanítani.
Június 18-án Kolozsváron Dr. Prie Octavian közokt. államtitkár úrnál az egyházi hatóság
megbízásából bejelenti a püspökség tervét azzal, hogy az egyh. hatóság később hivatalosan is
megteszi a kormánynál a szükséges lépéseket.
Június 25-én a h. igazgató tájékoztatja az iskolaszéket kolozsvári útjáról; június 26-án a
tanárokat és felszólítja őket együttes munkára a magyar kath. kultúra ez ősi várának újjáépítéséhez.
Meg is indult a szervezés munkája.
Június végén még csak két kis szobánk volt a tanítóképző épületében: egy tanári szoba, ahol
a tanárok tették össze eszüket-szívüket, — és egy szerény igazgatói iroda. Bútora egy ócska
kathedra, néhány szék, jó embereinktől kapott írószerek - és egy Jézus-szíve kép, melyet mint
krisztusi munkánk jelképét s bizodalmunk forrását lopott be az igazg. irodába egy jólelkű
adományozó.
Éreztük, hogy sok dologi és személyi nehézségen kell keresztülgázolnunk. De rendületlenül
bíztunk Isten segítségében, ügyünk igazságában s jóembereink támogatásában, amely sokszor
könnyekig megható alakban jutott kifejezésre. Egyik írószereket hozott, a másik egy-egy
bútordarabot ajándékozott vagy kölcsönzött; ismét mások pénzzel, ingyen fuvarral, terménnyel
siettek segítségünkre. Megmozdultak a kath. gimn. régi növendékei is. Jól esett látnunk, mennyire
ragaszkodnak ehhez az iskolához. Még a kisebbek is ösztönös szeretettel megsejtették, mit jelent
számunkra ez a 300 esztendős Alma Mater. Színielőadásokat rendeztek, gyűjtőívvel kezükben
bejárták a környék falvait, hogy áldozzanak a magyar kath. tanügy szent oltárán. Az erdődi,
krasznabélteki, királydaróci, szakaszi csanálosi, kálmándi és sárközujlaki tanulóifjúság különösen is
kitüntette magát.
Július 1., 2. és 3. napján megtartottuk az első beiratkozást. Közel 200 tanuló sietett magának
helyet biztosítani a kath. gimnáziumban.
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A szülői társadalomnak és a tanulóknak ez a meleg érdeklődése még jobban fokozta
bennünk a lelkesedést. Megindult a berendezkedésnek nem könnyű munkája.
Augusztus elején az előkészítő munkák már annyira előrehaladtak, hogy a püspök úr (aug.
6-án 1124. sz. a.) hivatalosan is bejelenthette a közokt. államtitkárságnak, hogy az 1883. évi XXX.
t.-c. 54. §-a alapján meg akarja nyitni a szatmári kath. főgimnáziumot.
Augusztus közepére a szervezési munkák készen állottak, a szabályzat, költségvetés,
növendékek fegyelmi szabályzata stb. elkészült. A h. igazgató aug. 17-én tíz pontból álló
beterjesztésben számol be a megyés főpásztornak a tanári kar eddigi munkájáról; 19-én az
iskolaszék megvitatja s elfogadja a tervezetet s 26-án a püspöki hatóság is jóváhagyja és a tanárokat
kinevezi.
Szeptemberben minden készen várta már növendékeinket.
A beírásokat szept. első napjaira terveztük. A pénzbeváltás miatt azonban szept. 13. 14. és
15-re halasztottuk. Szept. 9-én tartottuk meg az újjászületett kath. gimnázium első alakuló
tanácskozását, amelyen a tanári kar három jelszóba öntötte programját: kemény munka,
vasfegyelem, mély vallásosság.
Javában folytak a beiratkozások, amikor villámcsapásként sújtott le a hír, hogy a mi új
otthonunkat, a kath. tanítóképző épületét és felszerelését a közokt. államtitkárság román áll.
tanítóképző céljaira akarja lefoglalni. Mint futótűz járta be ez a hír a várost. Épen aznap, szept. 15én járt városunkban Argetoianu belügyminiszter úr. Hatalmas deputációba verődve szülők, tanárok
és tanulók neki adták elő panaszukat. Dr. Gőbl Alajos volt ismét a szónokuk. A belügyminiszter úr
biztatására másnap, szept. 16-án megtartottuk a Veni Sancte-t. Benkő József apátkanonok, az
iskolaszék elnöke végezte az ünnepélyes istentiszteletet. Utána az összes növendékek a tanítóképző
tornacsarnokába gyűltek a megnyitó ünnepségre. Sok szülő és érdeklődő is megjelent. Némán
várták az újjászületett kath. főgimnázium bemutatkozását. A h. igazgató meleg szavakkal üdvözölte
a növendékeket, mint ennek a családnak régi, ismerős, kedves gyermekeit és kifejti a kath.
gimnázium jelszavát: »Pietati et scientiis.«
Szept. 17-én megkezdődött az előadás. Újból benépesedett a kath. gimnázium régi épülete.
A gyermekek vidám arca azt
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beszélte: Jól érezzük magunkat ebben a szerény lakásban is, mert ez a mienk, ez a mi otthonunk.
Nem is sejtették, milyen vihar dúlt még fejünk fölött... Alig kezdtük meg az előadásokat,
mikor kézhez vettük a közokt. államtitkárság parancsát, amely szerint a tanítóképző épületét és
felszerelését rögtön át kell adnunk a román áll. tanítóképző és internátus céljaira. Ilyen
körülmények között Hámon Róbert püspöki irodaigazgató úr vette kezébe ügyünket. Kolozsvárról a
közokt. államtitkárságtól meghozta az államtitkárságnak már szept. 10-én 25. 981. sz. a. kelt
válaszát, amelyben tudomásul veszi az intézet megnyitását Egyben kieszközölte az épület
mentesítését is. Kisebb utóhullámok után ez a vihar végleg lecsendesedett.
Nem zárhatjuk le a kath. gimnázium létéért való küzdelmének leírását anélkül, hogy e
helyütt is ne mondjunk köszönetet sok jó emberünknek, aki abban az időben tanúsított velünk
szemben megértést és jóindulatot, mikor úgy látszott, hogy mindenki ellenünk volt. Sajnos, e rövid
történeti visszapillantás keretében nem sorolhatjuk föl mind. De külön meg kell emlékeznünk arról
a lelkes szatmár-egyházmegyei papságról, tanítói karról és volt növendékeinkről, akik együtt
éreztek és dolgoztak velünk. E helyütt is köszönetet mondok k. kartársaimnak önzetlen
támogatásukért, különösen pedig Dr. Merker Márton, Pfister József és Steidl József tanár uraknak,
akik egész szünidejüket áldozatul hozták.
Szept. 17. és 18-án történt az osztályokban az elhelyezkedés; 20-án olvastuk föl és
magyaráztuk meg a tanulóknak a fegyelmi szabályzatot. Ettől fogva a tanítás zavartalanul folyt.
Okt. 4-6-án volt a szüreti szünetünk.
November 5-én örömünnepe volt az intézetnek. E napon, a magyar katholikus ifjúság
példányképének napján áldotta meg Dr. Boromisza Tibor megyéspüspök úr újonnan berendezett
házi kápolnánkat. A szertartás előtt Dr. Bárány József teol. tanár szívigható ünnepi beszédében
állította a kath. ifjúság elé követendő példakép gyanánt sz. Imre herceget. Kápolnánkat zsúfolásig
megtöltötte az ifjúság és az érdeklődők: a székeskáptalan tagjai, papság, tanárok, a kath. gimnázium
jótevői és régi hálás növendékei. Az ifjúság legnagyobb része saját elhatározásából a sz. áldozáshoz
járult. Ezt a napot úgy tekintettük, mint a Pázmány Péter-féle kath. gimnázium III-ik
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korszakának ünnepélyes felavatását. Azért erre a napra rajztanárunk, Ócsvár Rezső megfestette a
tanári szoba részére „a magyar bíboros Cicero" arcképét. Istentisztelet után e szép kép köré
gyülekeztünk sah. igazgató azzal a kívánsággal leplezte le a képet, hogy a nagy alapító szelleme
éljen mindig közöttünk és segítsen igazi kath. nemzedéket nevelni.
Nov. 28—dec. 6-ig Ócsvár Rezső képkiállítást rendezett intézetünkben. Hogy ifjúságunkban
a műízlést fejlesszük, ez alkalomból Dr. Schőber Emil a nagyobb osztályoknak külön előadást
tartott arról, hogyan kell a képekben gyönyörködnünk. Ezt a képkiállítást dec. 6-án megyés
főpásztorunk is megtekintette s ez alkalommal két osztályt (VIII., I. a.) látogatásával is kitüntetett.
A karácsonyi szünet dec. 22-jan. 8-ig tartott.
Az I. félévi értesítőket jan. 31-én az utolsó leckeórában osztották ki az osztályfőnökök.
Március 10. és 11-én tartotta meg Dr. Pteancu Sándor nagyváradi tankerületi főigazgató úr
Dr. Szentgyörgyi Jordán Károly egyházm. főtanfelügyelő úr kíséretében hivatalos látogatását, 10-én
kezükbe tették le a tanárok az esküt.
A húsvéti lelkigyakorlatok márc. 15-18-ig; a húsvéti szünet márc. 19-től 29-ig tartott.
Május 5-én testületileg vettünk részt Bodnár Gáspár író és tanítóképzőintézeti tanár
temetésén. Ravatalára a tanári testület koszorút helyezett.
A VIII. osztály tanulói május 1-ig jártak iskolába. Osztályvizsgálatuk 13-án fejeződött be.
18-20-án tartottuk meg az írásbeli érettségi vizsgálatot. A szóbeli vizsgálatra a közokt. minisztérium
Iepure János nagybányai áll. líceumi tanár urat küldte ki biztos gyanánt, a püspöki hatóság pedig
Hámon Róbert kanonok, egyházmegyei kancellár urat. E vizsgálatokról, amelyeket jún. 21-24-én
ejtettünk meg, külön fejezetben is beszámolunk.
Május 31-én kora hajnalban 200 főnyi vidám diákcsapat várta a Szamos-hídfőnél a
„kisvasutat.” Az erdődi várhoz kirándulásra mentek — vonaton a Hegypiacig, onnan gyalog az
erdődi templomba, ahol diák-misét tartottunk. A napnak többi részét a Várkertben töltöttük. Este 7
órára ért vissza a kiránduló csapat.
Az év végi magánvizsgálatokat jún. 11-22. napjain tartottuk.
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Ezenfelül résztvett tanári testületünk a nagybányai róm. kath. magánjellegű gimnázium
tanulóinak vizsgálatain. Három ízben szállott ki 3-3 tanárunk: május 27-én 21 VIII. osztályos tanuló
vizsgájára, júliusban pedig az I. - VII. o. tanulók vizsgálataira és az érettségi vizsgálatra.
Ezeknek a tanulóknak bizonyítványait a közokt. államtitkárság 11.853. sz. rendelkezése
szerint intézetünk állította ki.
Év elején kimondott programunkhoz képest minden igyekezettel azon voltunk, hogy a
szorgalmi időt teljesen kihasználjuk és komoly munkánkkal viszonozzuk a szülőknek emberfeletti
áldozatát, amellyel gyermekeiket ma taníttatják. Azért jún. 10-ig tanítottunk. Június 18-án - sok év
óta az idén először - nyilvánosan tartottuk meg tornavizsgánkat. A többi vizsgálatok után ősi szokás
szerint Sz. Péter és Pál napján (jún. 29-én) tartottuk meg a Te Deum-ot és utána iskolai ünnepséggel,
jutalomkiosztással zártuk be az 1920.-21. iskolai évet.
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II.
Az iskola belső élete.
1. A valláserkölcsi nevelés volt iskolánk vezetőgondolata. Azért napi munkánkat közös
imával kezdtük és végeztük. Növendékeink „Laudetur Jesus Christus"-szal köszöntötték tanáraikat.
A hűvösebb hónapokban házi kápolnánkban, ősszel és tavasszal a Jézus-szíve templomban
(Kálvária) tartottuk vasárnapi diákmisénket, amelyet mindannyiszor exhortáció előzött meg, - külön
a kisebbek (Dr. Czumbel), külön a nagyobbak részére (Dr. Scheffler). A tanári kar teljes számmal
jelent meg. Április 16-tól hétköznap is hallgattak növendékeink sz. misét a házi kápolnában.
Megültük a róm. kath. ünnepeket. Testületileg vettünk részt az egyházi körmeneteken, a
farsangvasárnapi szentségimádáson.
Módot nyújtottunk más vallású növendékeinknek is saját ünnepeik megülésére,
megköveteltük tőlük is, hogy vallásuk kötelességeit becsülettel teljesítsék.
Növendékeink négyszer járultak közösen a szentségekhez.
A húsvéti sz. áldozáson több tanár a növendékek épülésére saját osztálya élén járult az Úr
asztalához. Ezenfelül buzdítottuk tanulóinkat a szentségek gyakoribb vételére, de nagy gondot
fordítottunk arra, hogy ez teljesen önként történjék, meggyőződésből fakadjon. Minden diák-mise
előtt módot nyújtottunk nekik a szentgyónásra. Ebben Márton József püsp. szertartó úr is
készségesen kisegített bennünket.
Iskolánkat s a gondjainkra bízott gyermekeket különösen a Szent Szív oltalmába ajánlottuk.
Megültük kápolnánkban a hó első péntekét. Tanulóink ilyenkor önként, igen szép számmal járultak
az Úr asztalához. Jézus szíve ünnepét pedig iskolai ünnepként ültük meg.
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Márc. 15-18. közt tartottuk meg lelkigyakorlatainkat. Az I-IV. osztályt Dr. Czumbel Lajos
tanár, az V-VIII. osztályt Dr. Kovács Gyula képezdei igazgató úr vezette. E helyen is fogadja hálás
köszönetünket.
Nagy gondot fordítottunk az egyházi énekre. A I—III. osztály részére hetenként egy közös
énekórát illesztettünk tanrendünkbe, az énekkar számára pedig heti 3 órát. Örömmel tapasztaltuk
már ez első évben is Hermann István énektanár fáradozásának eredményét nemcsak diákistentiszteleteink alkalmával, hanem valahányszor a kar nyilvánosan szerepelt.
Iparkodtunk tanulóinkban ápolni a hálát és kegyeletet. Azért nov. 2-án az intézet meghalt
tanáraiért, ápr. 6-án pedig † Péterffy Gyuláért tartottunk gyászmisét.
Május első vasárnapján az intézet régi kedves szokása szerint a VIII. osztály kath. tanulói
megható módon vettek búcsút az iskolától. A közös istentiszteleten az Úr asztalához járultak,
elmondták a kath. hitvallást, s hittanárjuk buzdította őket, hogy a Credo örök elvei szerint rendezzék
be egész életüket.
Pünkösdkor számos tanuló részesült a bérmálás szentségében. Az úrnapi körmeneten
tanulóink mellöket virággal díszítve, énekelve vettek részt és ők tartották fenn a rendet, vontak
kordont a menet két oldalán.
Az iskola valláserkölcsi nevelését kísérte és kiegészítette:
2. Az ifjúsági Mária-kongregáció. Október elején P. Varga István S. I. elnökkel élén 50
taggal kezdte meg ez évi működését. Felügyelője Hohl Antal VIII. o. pn. volt. Szombatonként
tartották heti gyűlésüket, összesen 25-öt. Azonfelül volt 5 tanácsgyűlésük és 1 nyilvános
díszgyűlésük.
A tanácsgyűléseken a választmány tagjai szabadon vitatták meg, mint lehetne a M. C.
szellemét fölvirágoztatni. A tagok lelkesedtek a ker. hitterjesztés műve iránt. E célra 250 leit
adományoztak. Ugyanannyit juttattak egy szegénysorsú tagtársuknak. Három tagfelvételen a
társulat 26 új taggal gyarapodott. Nos cum Prole pia benedicat Virgo Maria!
Czumbel József. VII. o. pn., titkár.
3. Tanterv, tanítási anyag. A régi magyar gimnáziumi tantervtől csak annyiban tértünk el,
amennyiben ezt a változott viszonyok megkövetelték és felsőbb hatóságok előírták, így kötelező
tárgyként tanítottuk minden osztályban a
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román nyelvet; a megfelelő osztályokban Románia földrajzát, történelmét és alkotmánytanát.
4. Az ifjúsági „Pázmány-önképzőkör.” A gimnázium alapítója, a kiváló magyar főpap,
szónok és író, Pázmány Péter emlékének, szellemének ápolására alakította meg az önképzőkört okt.
14-én 45 rendes, 34 rendkívüli tag új alapszabályok szerint Rónai János tanár vezetésével és a köv.
tisztikarral: elnök Akkermann A. VIII., titkár Péterffy G. VIII., főjegyző Juhász J. VIII., pénztáros
Mellau P. VIII., főkönyvtáros Németh S. VIII., jegyző Kovács J. VII., könyvtáros Csomor E. VII. o.
t. - Az alakuló- és zárógyűlés közt tartott 2 dísz- és 6 rendes gyűlésen elhangzott 16 szavalat, 1
emlékbeszéd, 4 felolvasás, 1 szabadelőadás, 3 színműrészlet, 3 zeneszám. A kör vagyonát még csak
a begyült tagsági dijak alkotják. Könyvtárul megkapta az önképzőkör a volt kir. kath. főgimn.
ifjúsági könyvtárának egy részét. A legszorgalmasabb tag Juhász József VIII. o. t. volt. A
vezetőtanártól 20 lei jutalmat kapott.
5. Rendkívüli tárgyakat az idén nem tanítottunk. A hat háborús esztendő mulasztásait
akartuk pótolni, azért elvvé tettük a munka- és figyelem koncentrációját; távol tartottuk
növendékeinket minden mellékfoglalkozástól, hogy minden idejüket szorosan vett kötelességük
teljesítésére fordíthassák.
6. A fegyelmi állapot. A háborús és forradalmi évek lelki eldurvulása az idén már alig volt
észlelhető. A nagyobb növendékek között akadt még néhány, akinek az iskolai fegyelem nem ízlett,
de következetes ellenőrzéssel sikerült ezeket is megrendszabályozni. A tanulók átlag kifogástalanul
viselkedtek; nagyobb fegyelemsértés csak egy esetben fordult elő.
A rend és fegyelem biztosítására kétszer gyűjtöttük össze az egész növendékséget a
tornateremben, ahol nemcsak a rendtartásból, hanem az illemből is kellő oktatásban részesültek,
amelyet alkalmilag az osztálytanárok egészítettek ki.
A VII. és VIII. osztályos tanulók („Ordo”) felváltva segítettek a külső rend fenntartásában.
7. Egészségi állapot. A városunkban fellépő kanyaró és vörheny járvány idején nálunk is
történt egy-egy megbetegedés, de a gyors elszigetelés (7 esetben) és gondos ellenőrzés elejét vette
nagyobb bajoknak. A városi hatóság dec. 7-én elrendelte ugyan az alsóbb osztályok bezárását jan. 8ig, de
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mivel intézetünkben megbetegedés nem fordult elő, a tiszti főorvos úr nem kívánta, hogy
iskolánkban ezt az intézkedést foganatosítsuk. Mindössze a karácsonyi szünetet kellett a szokottnál
hosszabbra (jan. 8-ig) nyújtani.
Az év folyamán egy haláleset fordult elő. Grenerczy Géza II. o. t. már mint fekvő beteg
iratkozott be. Nem is hagyta el az ágyat, míg márciusban a halál meg nem váltotta szenvedéseitől.
Társai részt vettek temetésén s ott karban énekeltek.
Testgyakorlás alól csak szigorú orvosi vizsgálat alapján adtunk 7 tanulónak teljes, 3-nak
részleges felmentést.
Egészségi szempontból köteleztük tanulóinkat, hogy amikor csak megengedte az időjárás, az
óraközi szüneteket az udvaron, friss levegőn töltsék.
8. Az ifjúsági Tornakör az év folyamán ismét megalakult. Minden hétfőn összejött s Dr.
Gajdos József tanár állandó felügyelete alatt és útmutatásai szerint végezte a torna és athlétikai
gyakorlatokat, - téli időben a gimnázium tornatermében, tavasz beálltával pedig a szabadban a
helybeli Sportegylet szívességéből a hídon túl levő sporttelepen. A tornát tanító tanárok munkáját is
elősegítette a több mint száz tagból, de ez idő szerint még csak felső osztályú tanulókból álló
egyesület működése. Az ifjúság kedvvel és lelkesedéssel edzette magát. Fegyelmére az eddigi jelek
szerint igen jótékony hatással van. És ha lelkesedésük nem lesz szalmatűz, a jövőben fegyelmi,
erkölcsi és fizikai tekintetben sokat várunk a Tornakor működésétől.
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III.
A tanári testület.
1. Bakkay Béla, r. tanár, a III. o. főnöke; tanította a magyar ny-t a III. V-VII. o-ban és a latint
a III. o-ban, heti 18 órában. Tanári éveinek száma 12.
2. Benkő Gáspár, r. tanár; tanította a görög ny-t a VI. és VIII. o-ban, a németet a III. o-ban, a
számtant az I. a) és III. o-ban, a tornát a II. o-ban, heti 20 órában. Tanári éveinek száma 13.
3. Czumbil Lajos, áldozópap, a bölcselet és hittudomány doktora, r. tanár, a kápolna őre;
tanította a vallástant az I—III. V. és VII. o-ban, a román nyelvet a VIII. o-ban, heti 12 órában, az IIII. osztályú tanulók exhortatora. Tanári éveinek száma 3.
4. Gajdos József, a bölcselet doktora, r. tanár, a IV. o. főnöke tanította a latin ny-t a IV. oban, a románt a III. és IV. o-ban, a németet a IV. o-ban, a gör. pótló irod-t a VIII. o-ban, a tornát a
III. és IV. o-ban, heti 20 órában. Tanári éveinek száma 8.
5. Gőbl Alajos, orvostudor, kórházi főorvos, intézeti orvos; tanította az egészségtant a VII. oban, heti 1 órában. Szolgálati éveinek száma 15.
6. Hermann István, áldozópap, h. tanár, a II. o. főnöke; tanította a számtant a II. és IV. o-ban,
a mértant a II. o-ban és az éneket az I.-VIII. o-ban, heti 12 órában. Tanári éveinek száma 1.
7. Katona Ferenc, r. tanár, a VI. o. főnöke; tanította a latin és német ny-t a VI. o-ban, a
német ny-t az V. o-ban, a történelmet a III., VI. és VIII. o.-ban, heti 20 órában. Tanári éveinek
száma 16.
8. Krompaszky Béla, r. tanár; tanította a mennyiségtant az V-VIII. o-ban, a természettant a
VII. és VIII. o-ban, heti 20 órában. Tanári éveinek száma 32.
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9. Merker Márton, a bölcselet doktora, r. tanár, az V. o. főnöke; tanította a latin és magyar
ny-t az I. b) o-ban, a latin és görög ny-t az V. o-ban, heti 20 órában. Tanári éveinek száma 15.
10. Mlinarecz Lajos, r. tanár; tanította a román ny-t az I. a), I. b) II. V-VII. o-ban, a németet a
VII. és VIII. o-ban és a szépírást a II. o-ban, heti 19 órában. Tanári éveinek száma 2 .
11. Ócsvár Rezső, r. tanár, a rajzszertár őre; tanította a mértant az I., III. és IV. o-ban, a gör.
pótló rajzot az V-VIII. o-ban, heti 17 órában. Tanári éveinek száma 20.
12. Pfister József, r. tanár, képesített tornatanár, a tornaszertár őre, az I. a) o. főnöke;
tanította a latin és magyar ny-t az I. a) o-ban, a görögöt a VII. o-ban, a tornát az I. a), V., VII. és
VIII. o-ban, heti 19 órában. Tanári éveinek száma 11.
13. Rónai János, áldozópap, r. tanár, az ifj. Pázmány-önképzőkör vezetője, a tanári
tanácskozások jegyzője, a VIII. o. főnöke; tanította a latin és magyar ny-t a II. és VIII. o-ban, heti
18 órában. Tanári éveinek száma 8.
14. Scheffler János, áldozópap, a hittudomány és egyházjog doktora, r. tanár, helyettes
igazgató; tanította a vallástant a IV., VI. és VIII. o-ban, heti 6 órában, exhortált a IV-VIII. o-nak.
Tanári éveinek száma 4.
15. Schőber Emil, a bölcselet doktora, r. tanár; tanította a természetrajzot az I-VI. o-ban, heti
17 órában. Tanári éveinek száma 35.
16. Steidl József, r. tanár, tandíjkezelő, a VII. o. főnöke; tanította a magyar ny-t a IV. o-ban, a
latint a VII. o-ban, a gör. pótló irodalmat az V-VII. o-ban, a történelmet a VII. o-ban és a bölcseletet
a VIII. o-ban, heti 22 órában. Tanári éveinek száma 19.
17. Tóth József, a bölcselet doktora, r. tanár, az I. b) o. főnöke; tanította a földrajzot az I. és
II. o-ban, a történelmet a IV. és V. o-ban, a számtant és tornát az I. b) o-ban, heti 22 órában. Tanári
éveinek száma 10.
Jegyzet. Dr. Schőber Emil márciustól júniusig akadályozva lévén, óráit Bakkay Béla, Dr.
Czumbil Lajos, Pfister József, Rónai János, Dr. Scheffler János és Dr. Tóth József vállalták
magukra.
A nem kath. vallású tanulók hitoktatását az illetékes lelkészi hivatalok látták el.
Iskolai pedellus: Szabó József.
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IV.
A tanulók érdemsorozata.
I. A) osztály.
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Kilépett: Hriczu József, Lázin Miklós, Lenkey Kálmán, Linner Béla ism., Nagy Oszkár, Rist Pál. Összesen 6.
Vizsgálatra nem jelentkezett: Égli János, Szanftmann Simon. - Össz. 2.
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I. B) osztály.

24

Kilépett: Golgovszky Kálmán, Harsányi Zoltán. - Összesen 2.
Nem osztályoztatott: Hoch István, Nagy Rudolf. - Összesen 2.
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II. osztály.
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Kilépett: Farkas György, Kluzácsek Sándor, Kocsán Béla, Lipták Andor, Matisz Kálmán, Weisz
Imre. - Összesen 6.
Nem osztályoztatott: Dunay László.
Meghalt: Grenerczy Géza ism.
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III. osztály.
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Kilépett: Galgóczy Endre, Heilbrun Andor, Matisz Mihály. - Össz. 3.
Vizsgálatra nem jelentkezett: Friedmann Miklós, Simon Ernő. - Össz. 2.
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IV. osztály.

30

Kilépett: Deák Ignác, Lilienfeld Béla, Reismann József, Suscsák Sándor. - Összesen 4.
Vizsgálatra nem jelentkezett: Grosz Imre, Ujházy Erzsébet, Weinberger Ella, Weisz Róza. Összesen 4.
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V. osztály.
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VI. osztály.
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Kilépett: Kora Antal, Szilágyi Károly. - Összesen 2.
Vizsgálatra nem jelentkezett: Benkő József, Wolf János. - Össz. 2.

35

VII. osztály.

Kilépett: Ajtay Ödön, Bóta István, Kövessy Gábor. - Összesen 3.
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VIII. osztály.
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V.
Az érettségi vizsgálat.
Összesen 33 tanuló (28 rendes, 4 magántanuló, 1 ismétlő) jelentkezett.
Az írásbeli vizsgálatokat május 18., 19. és 20. napjain ejtettük meg. A kidolgozandó tételek
ezek voltak: 1) magyar nyelvből: A hitvitázó irodalom és Pázmány Péter (4 jeles, 12 jó, 14 elégs., 3
elégt.); 2) latin nyelvből: Cicero: De Republica c. I. Somnium Scipionis (1 jeles, 11 jó, 19 elégs., 2
elégt.); 3) mennyiségtanból: a) Valakinek 35000 L tőkéje van, amelyet 2414'27 L utólagos évi
járadékkal óhajt becserélni. Hány évig fogja élvezni a járadékot, ha a kamatláb 4 ½ %? b) Páris
Szt.-Pétervártól 291'25 földr. mérföldnyi távolságban fekszik. Mekkora e két hely időkülönbsége,
ha Páris északi szélessége 48° 50', Szt.-Péterváré pedig 59° 56' 48"? (3 jeles, 9 jó, 16 elégs., 5
elégt.)
Szóbeli vizsgálatra bocsáttatott 33 tanuló. A vizsgálatokat jún. 21—23. napjain tartottuk. A
minisztérium megbízottja Iepure János nagybányai áll. líceumi tanár úr volt, a püspöki hatóságot
Hámon Róbert kanonok, egyházm. kancellár úr képviselte. A bizottság érettnek nyilvánított 30
tanulót, hármat 2 hónapra visszavetett.
Jelesen érett: Benedek Tibor, Haraszti István, Péterffy Gusztáv.
Jól érett: Ackermann Alajos, Berkovics Jenő, Edelmann Jakab, Farkas Endre, Farkas János,
Heilbraun Miklós, Hohl Antal, Jónás Rezső, Papp Endre, Schönpflug Antal, Sárközy István,
Zichermann Sándor.
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Érett: Brém György, Fodor Endre, Függ Márton, Guary István, Haris Lajos, Hoffmann
Rezső, Jakab Károly, Juhász József, Lakatos Zoltán, Lázin Géza, Müller György, Penkert Sándor,
Pridál Jenő, Székely Imre, Tillinger Jenő.

Kimutatás az érett növendékek pályaválasztásáról
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VI.
A tanulók segélyezése.
A lefolyt iskolai évben iskolánk kénytelen volt anyagi tekintetben teljesen magára
támaszkodni. Iskolai díjakból fedezte minden kiadását. Érthető tehát, hogy jóravaló szegénysorsú
tanulóink csak nagy küzdelem és áldozat árán tudták volna folytatni tanulmányaikat, ha jótékony
intézmények és a nagyközönség nem dolgozott volna együtt velünk abban, hogy a mi gyermekeink
is tanulhassanak. Istennek és sok jó szívnek - régi alapítóknak és új adakozóknak - köszönhetjük,
hogy aligha van a környéken magyar tannyelvű kath. iskola, amely tanulóinak annyi anyagi
támogatást tudott volna juttatni, mint intézetünk.
1. Tandíjengedmények. a) Az intézet 49 tanulónak adott egész tandíjmentességet, 31 fél- és
1 negyed tandíjmentességet összesen 44.710 L értékben.
b) Jótékony adományokból tandíjsegélyben részesítettünk (egészben vagy részben) 29
tanulót, összesen 7670 L értékben. A tandíj engedmények összege 52.580 L.
A b) alatt említett tandíj segélyhez hozzájárultak:
Szent-Ivány Tibor kamarás úr magára vállalta egy szegény tanuló teljes tandíjának
kifizetését; Diemand Lajos túrterebesi esperes úr egy fél tandíjat; Sztrohák Györgyné úrnő szintén
egy fél tandíjat vállalt magára.
A Kath. Karitasz adott................................ 1000 L-t.
A Jótékony Nőegylet.................................. 1000 „
Az Izr. Népkonyha..................................... 1000 „
Hartmann Erzsike (Krasznabéltek) …......... 500 „
Hoffmann Ferenc zenetanár úr …................ 200 „
Casa Noastra Bank R.-T................................ 500 „
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A Szatmári Takarékpénztár Egyesület
Gazdasági Népbank R.-T. . . . . . 200 L-t.
A Leszámítoló Bank R.-T. . . . . .1000 „
Fogadják a nagylelkű adományozók szegény diákjaink nevében e helyütt is forró
köszönetünket.
2. Tankönyvsegély. Az iskolai év elején sok régi tanuló hozott több száz tankönyvet szegény
tanulók közt való kiosztás végett.
3. Ösztöndíjak. Ruprecht Antal III. o. t., Ócsvár Rezső IV. o. t. és Szentpétery Pál VI. o. t. az
Obermayer-alapból 100-100 Lei ösztöndíjat élveztek.
4. Természetben való ellátás. a) A püspöki konviktusban 70 növendék közül 45 alapítványos
részesült teljesen ingyen ellátásban (köztük 8 papnövendék), 2 növendék féldíj ellenében. E
kedvezmények évi értéke 67.600 Lei.
b) Az Irsik-konviktusban 35 növendék közül 11 teljesen ingyen kapott ellátást = 44000 L.
c) A Kath. Karitász »Diákmenzáján, amely csak ez iskolai évben kezdte meg működését, 16
kath. gimn. növendék részesült ingyen ebéd és vacsorában = 32.000 L.
d) Az Irgalmas Nővérek 8 minisztráló tanulónak adtak (a „Diákmenza" tanulóival együtt)
ellátást (reggelit is) = 20.000 L.
e) A Sz. Ferencrendi Atyáknál 22 növendék közül 3 ingyen, 3 fél fizetés mellett kapott
ellátást = 18.000 L.
f) Horváth János úr 4 tanulónak, Novák István úr 2 tanulónak adott ingyen ellátást = 18.000
L.
Összesen 74 tanuló részesült kedvezményes ellátásban 199.600 Lei értékben.
5. Pénzbeli segély. A beiratkozás alkalmával kitett perselyből 5 tanuló beírási díját fizettük
ki = 450 Lei.
Egy régi, magát megnevezni nem akaró tanítványunk nov. 5-én 500 Leit adott egy szegény
tanuló részére. Ez összeget Nagy Antal IV. o. tanuló kapta.
A Kath. Karitásztól Pintér László és Simon Ernő I. b) o. t.-k havi 100 L segélyt kaptak;
Golgovszky József III. o. t., Szilvási István V. o. t, Székely Imre VIII. o. t. 100-100 L-t = 2300 L.
6. Ruhasegély. Szent-Ivány Tiborné őméltósága és Grenerczy Géza úr több ruhát juttatott az
igazgatósághoz, amelyet szegény tanulók közt kiosztottunk.
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7. Jutalmi díjak. A volt kir. kath. főgimn. alapítványait az állam az épülettel együtt átvette.
Igy jutalmi alapjaink nincsenek. Néhány jótevőnk azonban gondoskodott példás tanulóink
megjutalmazásáról.
a) Hoffmann Ferenc zenetanár úr 100 L jutalomdíjat adott egy kiváló VIII. o. tanuló részére
és 100 L-t egy más róm. kath. tanuló részére. E díjat kapta Péterffy Gusztáv jelesen érett növendék
és Lieb Mihály VII. o. t.
b) Figus Albert főszámvevő úr adományából 50 L jutalomban részesült Murvay László IV.
o. t.
c) Rónai János tanár úr jóvoltából 100 L jutalomban részesült Haraszti István jelesen érett
növendék.
d) Dr. Czumbil Lajos tanár úr 100 L adományából 50 - 50 L jutalmat kapott Corradi Gyula V.
o. t. és Ócsvár Géza III. o. t. a vallástanban tanúsított előmenetelért.
e) Dr. Scheffler János h. igazgató 200 L jutalomdíjat adott a kath. tanárok és egyházmegyei
tanítók valamely példás viseletű fiának. 100 L jutalmat kapott Müller János II. o. t. és 100 L-t
Merker László I. b) o. t.
f) Benedek Tibor jelesen érett tanuló, aki az érettségi vizsgálaton a legszebb készültséget
tanúsította és a tornában is kivált, aranyérmet kapott.
g) A tornavizsgán díjat, bronzérmet és oklevelet nyertek: Heim Pál VI. o. t. (50 L), Lukács
Géza VI. o. t. (50 L) és Pécsi György IV. o. t. (50 L) a torna minden ágában mutatott kiválóságukért.
Díjat és oklevelet nyertek: Hoffmann Rudolf VIII. o. t. (50 L), Penkert Sándor VIII. o. t. (50
L), Strempl Vilmos VI. o. t. (50 L), Moldován Antal IV. o. t. (50 L.)
Oklevelet nyertek: Jakab Károly VII. o. t, Brendli Károly VI. o. t., Hartmann Ferenc VI. o. t.,
Székely József VI. o. t., Szabó Pál IV. a. t, Szeszich Gyula IV. o. t.
Dicséretet nyertek: Mellau Pál VIII. o. t., Németh József VIII. o. t, Kovács János VII. o. t.,
Szabó Sándor VII. o. t., Bodnár László VI. o. t., Fecser György VI. o. t, Jelenyik András VI. o. t.,
Kőváry Dezső VI. o. t, Gábriel István V. o. t, Guáry Kálmán V. o. t, Kávássy Sándor V. o. t., Vonház
István V. o. t., Forrás István IV. o. t., Kese György IV. o. t., b. Kováts Sándor IV. o. t., Markovics
György IV. o. t., Murvay László IV. o. t., Oderwald István IV. o. t., Ócsvár Rezső IV. o. t., Szeszich
Béla IV. oszt. tan.
A segélyezések és jutalmi díjak végösszege 286.680 L.
Isten áldja jótevőinket!
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VIII.
Tudnivalók a jövő iskolai évről.
1. Beiratkozás. A tanulók előleges beírását már június 30-án, július 1-én és 2-án d. e. 9-12
óráig ejtjük meg; a rendes beiratkozásokat szeptember 2., 3. és 4-én. A Veni Sancte-t szept. 5-én
reggel 9 órakor a Kálvária-templomban tartjuk (gyülekezés az iskola udvarán); 10 órakor
ünnepélyes megnyitás. 6-án kezdődnek az előadások.
2. Kellékek. Az I. osztályba jelentkező tanulók kötelesek felmutatni: 1) születési anyakönyvi
kivonatukat, 2) elemi iskolai bizonyítványukat (legalább a IV. osztályról), 3) újra oltási
bizonyítványt. Csak olyanok vehetők fel, akik 9-ik életévüket betöltötték. A 12 évnél idősebbeknek
a tanári kar ad felmentést.
Akik idegen intézetből jönnek, összes középiskolai bizonyítványukat tartoznak felmutatni.
Akik tanulmányaikat megszakították, tartoznak igazolni, hol és mivel töltötték a kimaradt
évet.
Akik elemi isk. bizonyítványukat nem tudják felmutatni, felvételi vizsgálat alapján vehetők
fel.
3. Beírási- és iskolai díjak. A beírás alkalmával minden tanuló fizet 50 leit. Ezt senkinek
sem engedjük el.
Tandíj ugyanannyi lesz, mint más felekezeti középiskolákban, de átlag jóval kisebb, mint az
idei évben. Főleg vagyontalan kistisztviselőkre, felekezeti tanárok, tanítók gyermekeire leszünk
különös tekintettel.
A tandíjat havi előleges részletekben kell fizetni a hó 10-ig. A nem kath. vallású tanulók még
külön 30 lei hittandíjat fizetnek saját hitoktatójuknak. Teljesen vagyontalan jeles tanulók
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szept. 15-ig, illetve febr. 15-ig kérhetnek tandíjmentességet az iskola igazgatóságától.
4. Tanterv, tankönyvek. Jövő iskolai évtől a tantervben lényeges változások lesznek. A
tananyagot az állami tantervvel összhangba hozzuk. A francia nyelv, rajz és ének kötelező tárgy lesz
stb. Azért főleg az I. és V. oszt. tanulók ne vegyenek tankönyveket, míg a pontos könyvjegyzéket az
iskola földszinti hirdető tábláján (aug. vége felé) meg nem nézték.
Ima- és énekes könyvvel az intézet fogja tanulóit ellátni. Gyakorlati füzetet is az iskola fog
adni jutányos áron.
5. Diákmenza. Azok a jóelőmenetelű és jóviseletű tanulók, akik jövőre a Kath. Karitász
Diákasztalán kívánnak ingyen ellátást nyerni, legkésőbb július 10-ig nyújtsák be a Diákmenza
Elnökségéhez intézett folyamodásukat a gimn. igazgatóságához. Bizonyítványon kívül melléklendő
szegénységi bizonyítvány. A folyamodásokra a választ legkésőbb aug. 25-ig megkapják. A
Diákmenza kb. 20-25 fizetéses tanulót is felvesz reggeli, ebéd és vacsorára havi 200 leiért.
6. A javító, felvételi és különbözeti vizsgák aug. 31-én d. e. 8 órakor kezdődnek. Akik 2
tárgyból kaptak elégtelen osztályzatot, készítsék el javító vizsgálat iránti folyamodásukat a
nagyváradi tanker. főigazgatósághoz címezve, 1 leu okmány- és 10 bani segélybélyeggel (át nem
írandó!) ellátva és legkésőbb július 2. déli 12 óráig bizonyítványukkal együtt adják át az
igazgatóságnak.
7. Magán- és pótvizsgálatok. Az újabb rendeletek szerint évenkint csak háromszor lehet
magánvizsgálatot tenni: szeptember, február és június hónapban. Akik nem év elején, rendes
jelentkezés alapján vétettek fel, azoknak vizsgaengedélyért kell folyamodniuk (a tanker.
főigazgatósághoz, 1 leu okmány- és 10 bani segélybélyeg, át nem írva.) A vizsgálaton a főigazgató
úr vagy megbízottja is jelen van.
Szeptemberben vizsgázni szándékozóknak csak júl. 5-ig lehet folyamodniok. A vizsga aug.
31-én 8 órakor kezdődik.
Figyelmeztetjük magántanulóinkat, hogy a tananyagnak idejében nézzenek utána.
A magántanulók a rendes beírási- és tandíjat fizetik, azonfelül még a külön vizsgadíjat.

