A SZATMÁRNÉMETI
KIR. KAT. GIMNÁZIUM

ÉVKÖNYVE
AZ 1941-42. ISK. ÉVRŐL
AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 302. ÉVÉBEN
Közzétette:

Dr. Lőrincz Lajos
igazgató

SZATMÁRNÉMETI 1942.
Nyomatott:
Balogh László Könyvnyomdájában, Szatmárnémeti, Iskola u. 5. - Telefon: 537.

A SZATMÁRNÉMETI
KIR. KAT. GIMNÁZIUM

ÉVKÖNYVE
AZ 1941-42. ISK. ÉVRŐL
AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 302. ÉVÉBEN

Közzétette:
Dr. Lőrincz Lajos
igazgató

Szatmárnémeti 1942.

kinevezése 300 éves Alma Materünk nagy öröme és büszkesége.
Nyolc éven át, a lélek- és szellem-alakulás legfontosabb éveiben iskolánk
nevelte Őt.
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Büszke lehet munkájára! Püspök urunk dicsősége volt az iskolának az első
évtől kezdve.
A mindvégig kitűnő diák nagy tehetségét minden nemes munkára vállalkozó
munkaszeretetét, ősi családfával dicsekedő ifjakat megszégyenítő tüzes magyarságát,
és mégis mindenkit szivébe záró és mindenkin segíteni akaró szociális gondolkozását
bámulták már tanárai, mint ahogy csodálják ma kortársai.
Már mint diák feltünő szeretettel viseltetik úgy a klasszikus, mint az európai
nyelvek iránt, amelyek közül többet tökéletesen elsajátitott. Vezető a Mária
kongregációban, de vezető egyéniség az irodalmi körben is. Tanárai feltétlenül
számíthatnak reá, de diáktársai is.
Az érettségi elszakítja az iskolától. A pesti, majd a római Gregorián egyetem
disze, királygyűrüs és aranyérmes doktora lesz. Majd ismét visszakerűl szeretett
egyházmegyéjébe, hogy a lelkipásztorkodás, majd a kispapnevelés terén mutasson
apostoli munkát.
Szive, nagy nevelési célkitűzései azonban visszahozzák a régi Alma Materbe.
Érzi, tudja, hogy a keresztény Magyarországot megsemmisíteni törekvő liberalizmus
hatalmát csak új, hitében meggyőződéses, akaratában erős, áldozatra is kész
intelligencia nevelésével lehet megtörni, s ezt a nevelést pedig a középiskolában kell
megkezdeni. Iskolánk öntudatos, a léleknevelés terén pihenést, akadályt nem ismerő
hittanára lesz, 1919-ben pedig, amikor a románok elveszik iskolánkat, páratlan
agilitással és szervező erővel valóban a semmiből állít fel egy új róm. kat.
gimnáziumot. Az iskola felálitása addigi életének legboldogabb pillanata volt,
vezetése azonban életének leggondterhesebb korszaka. A román állam mindent
elkövetett, hogy megszüntesse azt az iskolát, amelyben a románositás elsőrendü
ellenségét látta, s amely miatt az elvett s Eminescu névre keresztelt régi kir. kat.
gimnáziumba csak 320 tanuló iratkozott be, akiket Románia legkülönbözőbb
részeiből szedtek össze. Csak három évig élhetett az új róm. kat. gimnázium,
amelynek jegyzőkönyvei és tanítási eredményei
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igazi öntudatos magyar-katolikus iskolavezetésről tanúskodnak. Amikor a román
türelmetlenség 1923-ban megszüntette a róm. kat. gimnázium életlehetőségét, dr.
Scheffler János szivében fájdalommal, de célkitűzéseiben és munkakedvében
töretlenül tovább folytatta nevelői munkáját előbb falun, majd a szatmári és váradi
szemináriumi főiskolákon, ahonnét a nagy tehetségét és ritka felkészültségét ismerő
magyar állam a kolozsvári egyetemre hivta meg.
Minden magas emelkedés és iskolánktól való eltávolodás ellenére megőrizte
régi iskolája iránti igaz szeretetét, ahol, — mint püspöki kinevezése után irta
iskolánknak — 8 éven át nagyon boldog volt. „Ezt iskolát mint diák tanulta meg
szeretni és becsülni, s a tőle kapott sok jót és szeretetet különös gondoskodással
akarja meghálálni. Hogy azt megtehesse, — irja tovább a püspök ur — s hogy a
katolikus nevelés ügyét az egész egyházmegyében Isten gondolatainak és legjobb
szándéku terveinek megfelelően mindnyájunk megelégedésére a jövőben
előmozdíthassa, kéri az iskola imádságát.”
Igérjük, hogy imádságunk és magas irányítását örömmel követő munkás fiui
engedelmességünk fogja kisérni püspökünk ifjuság-nevelői munkáját, amely, hisszük,
nagy érték lesz Egyházunk és magyar hazánk számára.
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MEGEMLÉKEZÉSEK
Az elmult iskolai évi Évkönyvben az örvendetes felszabadulásnak és ezzel
kapcsolatban gimnáziumunk történetének kellett szentelnünk az Évkönyv első lapjait, Ezért
a szabad magyar hazába visszatérésünk után ez, a második Évkönyv örökíti meg a
gimnázium 1919. évi elvétele óta nyugdíjba vonult vagy elhunyt nagyjaink emlékét.
BAGOSSY BERTALAN
ny. kir. kat. főgimn. igazgató.
Közel két évtized tanári munkássága után érte az a kitüntetés, hogy a szatmárnémeti
kir. kat. főgimnázium igazgatói székébe üljön, Tanársága alatt a szaktárgyain kivül csaknem
minden tárgyat tanított. Szaktárgyaiból tanárjelöltek gyakorlati kiképzésével is meg volt
bizva. Vármegyénk és városunk történetével a forrásmunkák tanulmányozásával állandóan
foglalkozott. Előkelő helyen, „Magyarország vármegyéi és városai” c. sorozatban jelent
meg Tőle városunk és vár megyénk története. Ez irányú munkássága nagyban hozzájárult
ahhoz, hogy nagynevü elődje mintegy életcéljául azt tüzte ki, hogy a sok szeretettel ápolt
Tápintézetből a mai Pázmány konviktust létesitse, iskolánknak pedig új, monumentális
épületet adjon s ezzel is hozzájáruljon városunk ama hivatásának tökéletesbítéséhez, hogy
az egykori „domicilium Martis” helyett „domicilium artis-, és tegyük hozzá, — „pietatis”
legyen. A világháboru lángjai már magasan lobogtak, amikor 1914 szeptemberében
elfoglalja az igazgatói széket. Ezt megelőzőleg már új világeszmék fogantak meg az idők
méhében, amelyek kiforrásukig nagy szellemi harcok csiráit hordták magukban. Ezeknek
helyes irányba való terelésére is olyan széles látókörü és alapos tudásu vezetőre volt
szüksége ennek a hit, hazaszeretet és munka eszméjét hirdető ősi katolikus és magyar
iskolának, mint Bagossy Bertalan. Ez irányú munkatársait majd a béke éveire a hittanárokon
kivül főleg a harctereket végigküzdött tanártársaiban számított megtalálni, akik az Isten
mindenűtt való jelenlétét és az élet igazi értékét a halált ontó harcmezőkön ismerték meg,
— A komoly, alapos munka szeretetét plántálta növendékeibe. Ezért nyugodt lélekkel
mondhatta volt az iskolától búcsúzó növendékeinek: „Megtanítottalak benneteket dolgozni.
.” Ezek a jellembeli kiválóságok tették méltóvá Bagossy Bertalant arra, hogy nagy elődje,
Ratkovszki Pál, örökébe lépjen.
A világháboru utáni időkre megérlelt terveinek kivitelében megakadályozták az 1919.
év eseményei. Iskolájából kiszorítva az egyházi élet terén érvényesítette alkotó tehetségét.
Most a magyar állam érdemeinek megfelelő ellátásban részesítette. Akik Őt ismerjük,
szeretjük és tiszteljük,
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kérjük az Egek Urát, hogy még hosszú ideig jő egészségben tartsa meg Őt, akire ez az iskola
mindig büszkén fog gondolni.
Groza Ferenc.
RATKOVSZKI PÁL
igazgató, tanker. kir. főigazgató
c. székesegyházi kanonok.
1851 -1929.

Vármegyénkben, az európai hírű betűmetsző, Tótfalusi Kis Miklós községében,
Misztótfaluban született 1851. julius 4.-én. Szatmáron érettségizett. Korán özvegységre
jutott édesanyjának nagy boldogságára Soma öccsével együtt papi pályára lépett. Szatmáron
végezte el a hittudományi főiskolát, itt szentelték pappá 1875 március 22.-én. Káplán volt
Tiszaujlakon, Máramarosszigeten, majd nevelő és budapesti egyetemi hallgató. 1879-ben
már visszatért Szatmárra tanítónőképzői tanárnak. De már a következő évtől kezdve a kir.
kat. főgimnáziumban tanítja felváltva a mennyiségtant, természettant, bölcseletet,
gyorsirást, a magyar nyelvet és irodalmat. 1895-ben az iskola helyettes-, 1896-ban rendes
igazgatója lett.
Mint tanár lelkesedéssel tanított. A célja nemcsak ismeretközlés volt, hanem
jellemfejlesztés is. Érettségizett növendékeiben önérzetes polgárokat akart látni. Nevelt is
őszínteségre, nemes barátságra, nyilt egyenességre. Fiatalabb tanár korában eszközt keresett
a magyar haza és a nemzeti nyelv szeretetének eredményesebb tanítására is. Ezért kért
engedélyt a magyar nyelv és irodalom tanítására.
Mint igazgató csak vezetőnek tekintette magát, nem uralkodónak. Vezetett is
szívpuhaság nélkül és kizökkenést akadályozó erélyességgel. A vallásos nevelés terén
nagyon pártolta a Mária kongregációt és az egyházi éneket. Megőrizte, tovább növelte a
Pázmány Péter alapította intézet országos nevét. Új palotát is építtetett. Megalapította
tanártársaival a Pázmány-konviktust katolikus magyar ifjuság nevelésére. Maga is 8.000
magyar aranykoronát adott a szegénysorsú tanulók ellátására.
Oroszlánrésze volt a Pázmány-sajtó megalapításában. A fenntartás gondja és munkája
szatmári életének egyik tartalma lett.
Művelte tudományszakját. Számottevő tanulmányt írt a Thesla-féle kísérletekről. De
messze is kitekintett az iskolából. Felolvasásai, hírlapi cikkei életrevaló eszméket fejtegettek
a közművelődés fejlesztésére, a társadalom felrázására, irányítására.
Az érdemes férfiút főpásztora püspöki tanácsossá nevezte ki, a Pro Ecclesia et
Pontifice pápai rendjellel is kitüntette. 1908-ban c. székesegyegyházi kanonok lett.
1905. okt. 7.-én, 25 éves tanári, 10 éves igazgatói jubileuma alkalmából tanári
testülete és volt tanítványai szinte országos ünnepséget rendeztek szeretetük,
nagyrabecsülésük nyilvánítására. Megfesttették életnagyságú képét az intézet
művésztanárával, Ócsvár Rezsővel.
1914. augusztusában 35 évi működés után, teljes szellemi üdeséggel vonult
nyugalomba. A minisztérium elismeréséből a királyi kegyesség tankerületi kir. főigazgatói
kinevezéssel és illetményekkel tüntette ki.
A sok munka csak növelte munkabírását. Sikerei nem tették elbizakodottá, csalódásai
nem változtatták emberszeretetét embergyűlöletté, olvassuk életrajzában.
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Így hagyta el Szatmárt. Mázy Engelbert kassai tanker. kir. főigazgató meghívására
elvállalta az Angolkisasszonyok eperjesi nőnevelő iskoláinak az igazgatását. Erejét még a
cseh uralom sem törte meg. A Csonkaországban a Miasszonyunk nevű női kanonokrend
zalaegerszegi tagjainak lett lelki gondozója és tanítónőképző-intézetük igazgatója. Ott, a
tőlünk messze idegenben engedelmességgel fogadott és hősi türelemmel viselt 2 hónapi
súlyos betegség után 1929. nov. 17.-én zárta le szemét a halál.
Hálás szívvel imádkozunk lelke üdvösségéért. Mint a nagy elődök eredményekben
gazdag utódának őrizzük meg emlékét. Megemlékezésünkkel is virágot küldünk sírjára.
Tőlünk messze sem elhagyatott az. Kegyelettel gondozzák és díszítik a szeretet leányai, a
zalaegerszegi nővérek.
Rónai János.
DR. SCHŐBER EMIL
r. tanár.
1860-1937.

Még ma is hiányzik Szatmár utcáiról a ruganyos lépésű tanár, a virágos természet
ritka búvára és ismertetője, dr. Schőber Emil.
Vármegyénk fia. Kapnikbányán született 1860-ban. Selmecbányán érettségizett,
1883-ban már tanári vizsgát tett Budapesten. 1 évig magán leánynevelő-intézetben, 1 évig a
budapesti Rőser-féle kereskedelmi iskolában tanított. De 1886 szeptemberétől már a
szatmári kir. kat. főgimnázium tanári testületének a tagja volt.
A jeles tankönyvíró tanár világos, lelkesítő magyarázatai, szabadelőadásai, katonás
rendszeretete, vallásos és hazafias példaadása, ifjúság-és embertestvér-szeretete
feledhetetlen marad tanítványai ezreinek, tanártársainak, polgártársainak emlékezetében.
Tanításai vagy vegytani kísérletei után felüdült boldog családi körében. A halál sem
tudta teljesen elszakítani tőle szeretett hitvestársát. Minden délután felkereste sírját
imádsággal és virággal. A rendkívül népszerű és önérzetes magyar tanárt sietett is hamar
kiemelni az egyházmegyei róm. kat. gimnáziumi és az állami faipari iskolai tanítványai
közül a megszálló román hatalom — védekezésre időt, alkalmat sem adó felfüggesztéssel.
Ámde részint az ifjúság- és tudományszeretete, részint tanári kiválóságainak méltó
értékelése nem engedték őt pihenni.
Megtisztelő meghívásra tovább tanított a nyilvánossági jogától megfosztott szatmári
ref. főgimnáziumban a ref. felsőleányiskolában és a zárdai iskolákban is. Nagy
szorgalommal rendezte mindezeknek az intézeteknek a természetrajzi szertárát.
A korhatárt elérve nyugdíjba kellett vonulnia.
A szabad magyar földnek, leányának és családtagjainak a szeretete minden
esztendőben el-elhívta őt a Csonkahazába. 1937. nyarán is átment, de már gyomorrákkal —
gyógyulást keresve.
A szabad magyar föld a szép szeptember virágaival borította el sírhantját 1937
szeptember 18-án. Ő azonban mint a tudománynak, iskolánknak, városunknak büszkesége
nemzedékeken át halhatatlan marad.
Rónai János.
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KROMPASZKY BÉLA
r. tanár.
1862-1941.

A tanítványok szinte megszámlálhatatlan sorainál idézünk fel kedves órákat
Krompaszky Béla rendes tanár említésével.
A Felvidéken, Szepes vármegyében, Svedléren született 1862-ben. Rozsnyón és
Nagyváradon végezte el a középiskolát. A budapesti egyetemen tett tanári vizsgálatot. 1889ben Miskolcon, 1890—1894-ben Munkácson, 1895-től kezdve pedig Szatmáron tanított
mennyiségtant és természettant. Növendékeinek még ma is közkézen forgó szép jegyzetei a
legjobban igazolják biztos tudását, ismeretközlésének elevenségét, tudomány — és
ifjuságszeretetét.
A mindíg érdekes óráiról, kísérleteíről, nagyon csendes, kedves családi otthonából
állandóan derűt vitt polgártársai körébe is. Az egész város tisztelte az eszmékben gazdag,
ötletes, nemes gondolkozású, kiváló tanárt, a példásan takarékos, 2 leánygyermekét is
kitűnően nevelő családapát.
A kir. kat. főgimn. uíódintézetének, az egyházmegyei róm. kat. főgimnáziumnak az
elvétele Krompaszky Bélának is vándorbotot adott a kezébe. Nagy magyar hadikölcsön
veszteségei után eladta takarékossága még vigasztaló eredményét, szatmári Mária-utcai
házát. Jó barátjával, Steidl József tanártársával elment ennek szép szülővárosába,
Veszprémbe, és ott szerzett élete alkonyára magának hajlékot. A magyar állam azonnal
folyósította a jól megérdemelt nyugdíját. Tanítani azonban Veszprémben sem szűnt meg.
Hamar híre ment a városban a jeles tanárnak. Magánórákon a régi elevenséggel tanította a
számtant, természettant. A foglalkozás nem merítette ki, sőt felüdítette. Kissé feledtette vele
a Szatmártól, szatmári házától való elszakadását.
Megérte városunk felszabadulását. De már csak az öröme volt nagy. Az erő már
hiányzott a visszatérésre. A veszprémi temetőbe kísérték ki 1941 őszén.
Szatmáron élő tanítványai szívében azonban ő mindig szatmári marad.
Rónai János.

AZ ISKOLA TÖRTENETE
Az iskolát 1636 szept. 14.-én kelt alapitólevelével Pázmány Péter alapította és
vezetését a szatmárnémeti Jézus társasági atyákra bizta.
Hogy az iskola mikor nyílt meg, pontosan nem tudjuk. Valószínüleg 1639-ben nyilt
meg négy alsó osztállyal: parva, princípium, grammatica és syntaxis elnevezésekkel.
1654-ben II. Rákóczy György kiűzvén Erdélyből a jezsuitákat, a szatmári jezsuiták is
eltávoztak és 1660-ig szünetelt az iskola, amikor is-
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mét jezsuiták vették át. 1773-ban feloszlatták a jezsuita rendet, de még 1776-ig jezsuiták
tanítanak az iskolában és vezetik azt. Ekkor a pálosok veszik át, akik 1786-ig vezetik az
iskolát. 1786-ban II. József eltörli a pálos rendet is és az iskola tanár hiányában szünetel
1806-ig, amikor br. Fischer István szatmári püspök világi papokkal nyítja meg a
gimnáziumot. Az utód, Klobusiczky Péter püspök, 1808-ban kieszközli a királynál, hogy
nemcsak a negyedik, hanem az ötödik és hatodik osztályok felállítását is engedélyezik.
1851-ben a püspök által külön fenntartott két bölcseleti osztállyal egészül ki az
iskola, s igy lesz nyolc osztályu katolikus főgimnázium.
Habár az iskola nagy vagyonát a tanulmányi alap átvette, nagyon kevés állami
támogatásban részesült és állandó anyagi nehézségekkel küzdött 1863-ig, amikor Haás
Mihály püspök kivánságára, az okt. 15-én kelt 4970 számu udvari rendelet alapján a
szatmári kat. főgimnáziumot a harmadosztályu fizetéssel ellátott királyi gimnáziumok
sorába, majd 1867-ben a másodosztályu kir. kat. főgimnáziumok sorába vették fel.
Az iskola első épülete nem volt más, mint a jezsuiták Szirmai-utcai (ma Pázmány-u.)
rendháza, amely a mai gimn. helyén volt. 1808-ban Klobusiczky püspök ebben és a mai
jezsuita rendház akkor még földszintes épületében helyezte el a hat osztályu gimnáziumot.
1816-ban végül a város és elsősorban a tanulmányi alap költségén felépül első rendes
iskolaépülete a Kazinczy-utcán, ahol 1912-ig működött az iskola. Ez az épület két nagyobb
átalakitáson, illetőleg bővitésen ment át 1871-ben s 1895-ben. 1909-ben már ez a
kétemeletes, nagy udvari szárnnyal rendelkező iskola is kicsinek bizonyult, amikor is
Ratkovszki Pál igazgató sürgetésére a tanulmányi alap a nagym. VKM-nak 1909 márc. 27én kelt, 29718 sz. rendeletére megvásárolt a jezsuiták Szirmai-utcai kertjéből 2989 m2
területet, ahol valamikor Pázmány iskolája állott. A minisztérium Kotál Henrik budapesti
építész-mérnököt bizta meg az építéssel, aki 1912 szept. l-re el is készítette Szatmárnémeti
legimpozánsabb kétemeletes gimnáziumi épületét.
1919 julius 14-én a románok elvették az iskolát, teljesen elrománositották, ahol
nemcsak nem tanították a magyar nyelvet, (kivéve 1923 szept.—1927 szept.-ig az ú. n.
magyar tagozaton, melyet 4 évig a róm. kat. és ref. magyar gimnáziumok megölésére
állitottak fel) még azt se türték, hogy magyar fiu magyarul beszéljen az iskola területén.
A magyar felszabadulás első tanévében, 1940—41-ben mint állami gimnázium
működött az iskola, most pedig mint az állam által fenntartott, de kir. katolikus jellegü
intézet tanít ma már ismét hatszáznál több, de 90 százalékban magyar tanulót.
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ISKOLÁNK AZ 1941-42 TANÉVBEN
Az alakuló értekezletet augusztus 24.-én tartottuk. A háborus év gondjai foglalták el a
tanárok lelkét, amikor dr. Lőrincz L. igazgató megnyitó beszédében irányelveket adott a
háborus idők iskolai munkájához. „Ennek az új tanévnek nemzetnevelő munkája —
mondotta többek közt az igazgató — nem kevésbé lesz fontos és nehéz, mint a mult tanévé.
Akkor a 22 év alatt okozott lelki és szellemi rombolásokat akartuk eltüntetni az iskolából és
visszaállítani azt a valláserkölcsi és hazafias nevelést, amit erőszakosan távolítottak el 23 év
előtt ebből az ősi katolikus és magyar iskolából. Ezt a valláserkölcsi és nemzeti nevelést
most tovább visszük, öntudatosabbá tesszük most, amikor Európa és hazánk keresztes
lovagjai a történelem legdurvább istentelenjei ellen küzdenek tőlünk alig néhány száz
kilóméterre és amikor bent az országban nap-nap után növekszik a hazát kizsákmányolni
törekvő, titkos ellenségek száma.”
Beirásokat június 26- és 27-én, továbbá augusztus 29- és 30-án tartottunk. A nagym.
VKM. 70954/1041 V. 1. rendelete alapján ugyanis a jelen tanévben a szeptemberi beírásokat
és vizsgálatokat augusztus végén tartottuk meg, hogy a román egyetemeken végzett tanárok
részt vehessenek a budapesti általános nemzetismereti tanfolyamon, amely szept. 1-14-ig
tartott.
Javító és különbözeti vizsgálatokat aug. 25—26-án, továbbá szept. 16-án,
magánvizsgálatokat pedig augusztus 26—28-án tartottunk. Ezen a vizsgálaton részt vettek
az 1940. decemberi rendkívüli érettségin ismétlésre, az 1941 májusi rendkívüli érettségin
javítóra bukott tanulók, továbbá a szatmárnémeti tankerület reálgimnáziumaiban és
gimnáziumaiban az 1941 júniusi érettségin javítóra bukott tanulók. Elnök: Gáspár Gyula,
tankerületi kir. főigazgató, volt. Javító vizsgálatot tartottunk még dec. 5-én, különb.
vizsgálatot október 24—26-án, dec. 9-én és június 1-én, felvételi vizsgát jan. 29- és márc.
12-én, magánvizsgálatokat dec. 10—13-án és június 2—6-án. A magánvizsgálatokon
Gáspár Gyula tanker. kir. főig. elnökölt. Decemeer 10—12-én írásbeli, dec. 12-én pedig
szóbeli érettségi vizsgálat volt Gáspár Gyula tanker. kir. főigazgató elnökletével. Ugyancsak
a főigazgató úr elnökölt az év végi érettségi vizsgálatokon is, amikor az írásbeli
vizsgálatokat május 15—18-án, a szóbeli vizsgálatokat pedig június 1—5-én tartottuk.
Az iskolaévet szeptember 21-én ünnepség keretében nyitottuk meg, amelyen az
igazgató beszélt. Az előadások nagy tanárhiánnyal szept. 22.-én kezdődtek. 5 tanár aug. 2től okt. 23-ig katonai átképző tanfolyamon vett részt, dr. Dancu László tanár betegség címén
a tanév folyamán alig egy hetet tanított, május 1-én pedig nyugdíjba vonult.
13 osztállyal nyilt meg az iskola és ehez az igazgatóval együtt a
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tanév elején csak 14 tanára volt (az ének- hitoktatókon kívül) az iskolának.
A tanítás az egyházi és nemzeti ünnepeket kivéve megszakítás nélkül történt
december 21-ig, a karácsonyi szünetig, amely jan. 7-ig tartott.
Február 1-én félévi szünnapot tartottunk. A második félév is zavartalanul folyt le. A
húsvéti szünet márc. 28—április 8-ig tartott. A VIII-ik osztály utolsó tanítási napja május 7.,
a többi osztályoknál pedig június 13-ika volt. A VIII-ik osztály év végi összefoglalásait
május 9, 11—13-án, a többi osztályoknál pedig június 15—20-án tartottuk meg. A tanévet
nagv ünnepséggel zártuk be június 25-én. A második félévben febr. 17-én igazgatói, április
20-án pedig főigazgatói szünet volt, márcíus 13 — 14-én pedig a lelkigyakorlatok miatt
szüneteltek az előadások. Igen örvendetes, hogy ha nagy nehézségekkel is, de minden
rendkívüli szünet és megszakítás nélkül tarthattuk az előadásokat. Ez érdeme a tanári karnak
ís, amelynek minden tagja a rendes óraszámon felül tanított, igen sokat helyettesített, hogy a
tanítás zavartalan menetét biztosítsa egy olyan iskolában, ahol a tanítás az osztályok
tanulóinak igen nagy létszáma miatt nem volt könnyü.

BALLAGÁS
F. hó 13-án, a VIII. o. utolsó összefoglalásai után hangzott fel a kir. kat
gimnáziumban az ősi diáknóta: „Ballag már a vén diák...”
Az iskola melengető szárnyai alól kikerülők énekelve járták be az osztálytermeket,
búcsúztak el a gyermekremények és bánatok tanyájától, a gimnázium épületétől.
Az udvaron verőfényes déli időben szólalt meg a Himnusz. Az egész ifjúság, a tanári
testület, népes szülői csoport előtt mondott köszönetet a ballagók nevében az intézet
igazgatójának, Murányi osztályfőnöknek, a tanári karnak Turterebesi György VIII. o. t.
Átadta a gimnázium zászlaját a VII. osztálynak.
A nagyobb diákok nevében Szolomájer István VII., a kisdiákok részéről Baumly
László II. c. o. búcsúztatták el kedvesen a ballagókat.
Dr. Lőrincz Lajos igazgató búcsúbeszédéből feledhetetlen tanítás, lelkesítés csendült
ki: — Momsen, a híres német tudós, a római jog, irodalom, művészet csodálója megvádolta
a kereszténységet. Szerinte a kereszténység tönkretette a római birodalmat. A történelem
szerint azonban a vaskaru világbirodalmat saját fiai tették tönkre. A hatalom megvédésére
idegen katonákat állítottak fegyverbe, maguk nem harcoltak a sajátjukért. Nagy tanúlságot
vonhat le ebből a magyar ifjúság. A magyar nép a keresztény műveltség szolgálatában
csakis a maga acélkarjával, éles fegyverével állhat őrt a magyar szabadság, az állami
függetlenség vártáján, saját maga védelmezve győztesen saját érdekeit, töltheti be
történelmi hi-
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vatását. A honszerző, a hazát fenntartó hősök katonás szelleme legyen a magyar ifjúság
középiskolai történelmi tanulmányának eredménye, iskolai öröksége.
A Szózat elhangzása után a Kálvária-templomba ment át vallásosan nevelődő
ifjúságunk. Dr. Dobos János gimnáziumi hittanár Te Deum-ot tartott. A hálaadás, szentségi
áldás után az I.—VII. o. tanulóinak sorfala között vonultak el a nagy élet legszebb
reményeivel az idei iskolai év ballagói, a 28 nyolcadikos diák.

A TANÁRI TESTÜLET ÉS MŰKÖDÉSKÖRE
Változások a tanári testületben.
a) Kinevezések, előléptetések, áthelyezések:
Dr. Lőrincz Lajos mb. igazgatót a Kormányzó Úr Őfőméltósága 1941 jul. 26-án a VIik fizetési osztályba, gimnáziumi igazgatóvá nevezte ki. Erről a kinevezésről a nagym.
VKM. szept. 25-én 72167/1941 V. 1 sz. alatt tudatta az igazgatót. Gáspár Gyula tankerületi
kir. fűigazgató pedig márc. 14-én, 460-10/1942 sz. a. Dr. Lőrincz Lajos igazgatót a
szatmárnémeti tankerületben a földrajz tanulmányi felügyelőjévé nevezte ki.
Antal Péter, Burai Béla, Czimbalmos László és Nagy Lajos h. tanárokat a nagym.
VKM. 1941 dec. 30-án kelt, 77885—1941. V. 1 sz. rendeletével rendes tanárokká nevezte
ki.
Ugyancsak rendes tanári kinevezést kaptak: Gnándt János id. mb. t. 1941 okt. 29-én,
66865/1941 V. 1. sz. a., Murányi Endre id. mb. t. 1941 okt 29-én 66860/1941 V. 1. sz. a.,
Kirilla Tivadar id. mb. t. 177909/ 1941 IX. ü. o. 1941 jun. 30., Kováts György h. tanár 1941
dec. 30-án 182879/1941 IX. 2. ü. o. sz. a.
Kis-Horváth Jenő és Medveczky Lajos s. tanárokat 1941 dec. 30-án 77881/1941 V. 1.
sz. a. helyettes tanárrá, dr. Dobos János id. mb. r. kat. hitoktatót pedig 1941. szept. 4-én
70501/1931 V. 1. sz. a. önálló hitoktatóvá nevezték ki.
A tankerületi főigazgatóságtól a jelen tanévre óraadói kinevezést kaptak: Kollár
Ferenc, püspöki konviktusi igazgató, r. kat. hittanórák, Hoffman Ferenc, zeneiskolai
igazgató, az énekórák, dr. Kölcsey László, tisztiorvos, pedig az egészségtan és iskolaorvosi
teendők ellátására.
A jelen tanévben iskolánkhoz áthelyezték: Rónai Jánost, az ungvári állami
gimnázium rendes tanárát, Kováts Györgyöt a debreceni kegyesrendi gimnázium h. tanárát,
Pollák Imre okleveles tanárt 1941 jan. 28-án 116744/1942. V. 1. sz, a. iskolánkhoz h. tanárrá
nevezték ki. Ugyancsak iskolánkhoz kaptak kinevezést Garancsy István és Kalocsay Tibor
s. tanárok, akiknek kinevezését érkezésük előtt a nagym. VKM. megváltoztatta és Őket más
iskolákhoz nevezte ki.
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Tanárok tanévi szabadsága: dr. Dancu Lászsó 1942 május 1-én történt nyugdíjazásáig
majdnem állandó szabadságon volt. Dr. Láng Ferenc 1941 nov. 10—1942 jan. 30-ig
betegszabadságon volt. A tanév folyamán több tanár volt 1—2 napos betegszabadságon.
Medveczky Lajos jan. 7—19-ig és Burai Béla jan. 7—14-ig szabadságot kaptak. Hivatalos
kiküldetések miatt a tanév folyamán több tanár kapott 1—3 napi szabadságot.
Tanárok kiküldetése és továbbképzése. A nagym. VKM. dr. Lőrincz Lajos igazgatót a
nagykárolyi kegyesrendi gimnáziumhoz 1942 júniusí érettségi vizsgálatokra
kormányképviselőnek küldötte ki. A szatmárnémeti tankerületi kir. főigazgatóság kiváló
anyaországi intézetek oktató és nevelő munkájának tanulmányozására dr. Lőrincz Lajos
igazgatót és Gnándt János tanárt dec. 18-, 19- és 20-ra a budapesti V. kerületi M. Kir. Állami
Bolyai és a II. Ker. Kir. Egyetemi gimnázium és Ferencz József Nevelőintézet oktató- és
nevelőmunkájának tanulmányozására, Groza Ferenc tanárt a miskolci kir. kat. gimnázium és
nevelőintézet tanulmányozására dec. 3, 4, 5-re, Murányi Endre és Terebesi János tanárokat a
szegedi kegyesrendi gimnázium tanulmányozására dec. 15, 16 és 17-re, Pallós Emil tanárt
pedig dec. 9, 10 és 11-re a budapesti m. kir. állami Verbőczy, m. kir. állami Madách Imre és
az V. ker. Bólyai gimnáziumok tanulmányozására küldötte ki. A kiküldött tanárok igen
értékes ismeretekkel és tapasztalatokkal jöttek haza és ezúton is hálás köszönetet mondanak
a meglátogatott intézetek mt. igazgatóinak és tanárainak a szives fogadtatásért.
Továbbképző tanfolyamokon vettek részt: Antal Péter aug. 1—21-ig a debreceni
nyári egyetem olasz nyelvi tanfolyamán és júl. 1—18-ig az esztergomi nyári egyetemen.
Haller Ferenc jún. 22— júl. 21-ig a budapesti vegytani továbbképző tanfolyamon,
Kis-Horváth Jenő jul. 1—18-ig az esztergomi nyári egyetemen, dr. Dancu László, Burai
Béla, Gnándt János, Murányi Endre, Nagy Lajos, Pallós Emil, Szopos Kálmán, és Terebesi
János a budapesti szept. 1—14-ig tartott nemzetnevelési tanfolyamon vettek részt.
Antal Péter és Pallós Emil április 30-án, május 1—2-án résztvettek az országos
magyar falusi tehetségmentésre előkészitő tanfolyamon is.
Hivatalos látogatások és tanfolyamok az intézetben. Dr. Hóman Bálint vallás és
közoktatásügyi miniszter úr május 17-én a püspökszentelés alkalmából iskolánk
dísztermében a helybeli iskolák igazgatóinak nagyszabásu előadást tartott a jelen idők
nevelési problémáiról s arról, hogy milyennek kell lenni a mai nemzetnevelő tanároknak.
Scheffler János dr. megyés püspök úr jun. 6-án látogatta meg iskolánkat.
vitéz Béldy Alajos altábornagy úr május 1-én látogatta meg az iskola leventecsapatait,
amikor beszédet is mondott ifjuságunkhoz a leventehivatásról. Az altábornagy úr nagyon
meg volt elégedve iskolánk leven-
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te-munkájával, és ezt külön is kifejezésre juttatta a tankerületi főigazgatóság utján.
Vitéz Szőnyí Sándor tanügyi főtanácsos úr október 23-án a tanulás és nevelés módját
tanulmányozta iskolánkban.
Gáspár Gyula tankerületi kir. főigazgató úr az iskolaév minden munkáját
szeretetteljes figyelemmel kísérte, ünnepélyeinken és minden vizsgánkon részt vett.
Dr. Tóth József tanügyi főtanácsos, kisvárdai állami Bessenyei György gimnáziumi
igazgató, a tankerületi kir. főigazgatóság megbízásából április 13—18-ig iskolánkat s az
iskolához tartozó Pázmány nevelő otthont hivatalosan meglátogatta.
November 21—22-én a szatmárnémeti tankerületi kir. főigazgatóság Gáspár Gyula
főigazgató elnökletével igazgatói értekezletet tartott az iskolában, amelyen résztvettek a
tankerület összes közép-, középfokú és szakiskoláinak igazgatói és helyettes igazgatói.
Április 25-én aerokör vezető tanfolyam volt iskolánkban, amelyen részt vettek Haller
Ferenc és Pallós Emil tanárok.
Május 28—29-én tartottuk iskolánkban a folyó évi képesség-megállapitó
versenyvizsgálatot a tehetséges falusi gyermekek részére. A vizsgálat elnöke dr. Lőrincz
Lajos igazgató. Tagjai: Antal Péter, Gnándt János, Haller Ferenc, Hartly Domokos és Pallós
Emil tanárok. A vizsgálaton 19 elemi iskolát végzett római és magyar görög katolikus tanuló
vett részt. A vizsgálaton megjelent Gáspár Gyula tankerületi kir. főigazgató is.

ISKOLAI HATÓSÁGOK
Az iskola fenntartója a m. kir. államkincstár. Az épület tulajdonosa a magyar
Katolikus Tanulmányi Alap.
Az iskola jellege: kir. katólikus gimnázium.
Vallás és közoktatásügyi miniszter: Dr. Hóman Bálint m. kir. titkos tanácsos.
Államtitkárok: Fáji Fáy István, dr. Szily Kálmán, dr. Stolpa József és br. Wlassics
Gyula.
A nevelés és közoktatás-csoport főnöke: dr. Kósa Kálmán min. osztályfőnök.
A nemzetnevelési ügyosztály főnöke: dr. Balassa Brúnó min. osztályfőnök.
A középiskolai V. ügyosztály főnöke: dr. K. Kovács Gyula min. osztályfőnök.
A szatmárnémeti tankerület királyi főigazgatója: Gáspár Gyula, helyettese: vitéz
Tereh Géza tanügyi tanácsos, szakelőadó.
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A TANÁROK TÁRSADALMI ÉS IRODALMI
MUNKÁSSÁGA
1. Dr. Lőrincz Lajos, püspöki tanácsos, Szatmárnémeti szab. kir. város
törvényhatóságának tagja, a szatmárnémeti tankerületben a földrajz tanulmányi felügyelője;
a szatmármegyei Széchenyi és Kölcsey társaságok alelnöke, a szatmárnémeti Karitász
egylet szakosztályi elnöke, a szatmárnémeti Rákóczy Ferenc lövészegylet védnöke stb.
Ünnepi beszédeket tartott az iskola ünnepélyein, egyházi beszédet több helyen. Történelmi
és társadalmi kérdésekről előadásokat tartott a Széchenyi-, Kölcsey-társaságokban, a Kaláka
és magyar nemzeti munkaközpont tanfolyamain, „A szentistváni nemzetiségi elv s annak
szatmári vonatkozásai” cimen tud. értekezést irt.
2. Antal Péter a jótékony Nőegylet kult. szakosztályának titkára, beszédet tartott a
Széchenyi fáklya fogadásánál. Több cikket irt helyi lapban.
3. Gnándt János előadásokat tartott a magyar nemzeti munkaközpont tanfolyamán.
4. Kollár Ferenc S. J. A püspöki konviktus főfelügyelője. Lelkigyakorlatos
előadásokat tartott Nagyváradon, Kisvárdán, Szatmáron 3 alkalommal a diákoknak, a
zárdában és férfiaknak a székesegyházban. Világnézeti előadásokat tartott a Kalot szatmári
népfőiskoláján, több cikket irt folyóiratokba.
5. Kováts György a magyar pedagógiai társaság külső tagja, a magyar atlétikai
szövetség keleti kerületének intézőbizottsági tagja. A Szatmárnémeti Vasutas sport
Egyesület atlétikai szakosztályának elnöke. Az iskola leventecsapatának parancsnoka.
Előadást tartott a Lorántffy egyesületben.
6. Dr. Láng Ferenc a szatmári jótékony nőegylet főtitkára, cikkeket irt helyi lapban.
7. Murányi Endre a szatmári jótékony Nőegylet szakosztályelnöke.
8. Pallós Emil a szatmárnémeti Vöröskereszt Egylet ifjusági elnöke, a Kölcsey
társaság háznagya, a Karitász választmányi tagja, az iskolai cserkészcsapat vezetője.
9. Rónai János, püspöki tanácsos, a Szatmári Katolikus Élet hetilap h. szerkesztője.
Cikkeket irt a „Szamos” napilapban és a Juventus latinnyelvü ifjusági folyóiratban.
Székesegyházi szónok, aki több városban és vidéken sz. beszédeket tartott. Előadásokat
tartott a szatmári magyar nemz. munkaközpont tanfolyamán. Szerkesztette s a szülői
értekezleten ismertette az iskolai rendszabályokat.

ÉVI JELENTÉSEK
1. ISKOLÁNK TOVÁBBFEJLESZTÉSE
Kétségtelenül igaz, hogy iskolánk épülete, amely 1912-ben készült, az ország egyik
legszebb iskolaépülete. Az is kétségtelen, hogy rendesen
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fel is szerelte azt az iskolát építő kat. magyar tanulmányi alap. A román megszállás és a mai
pedagógiai követelmények mégis javításokat és továbbfejlesztést kívánnak. A
nagyméltóságu vallás és közoktatásügyi minisztérium bőkezüsége, Gáspár Gyula tankerületi
kir. főigazgató pártfogása lehetővé tette, hogy az igazgató már a felszabadulás első éveiben
nagy lendülettel fejlessze tovább az iskolát. Az 1940—41 tanévben főleg az iskola
épületének rendbehozásán volt a hangsúly. A jelen tanévben folytatódott ez a rendbehozás,
de megkezdődött a továbbfejlesztés is. A könyvtárak és szertárak továbbfejlesztéséről más
helyen emlékezünk meg, ehelyen azonban örömmel ismertetjük a következő uj alkotásokat:
a) Második tornatermet létesítettünk és azt már majdnem teljesen felszerelte a
nagym. VKM testnevelési osztálya. A második tornatermet parkettel láttuk el. A tornaterem
felszerelésében sokat fáradozott Kováts György testnevelési tanár.
b) A régi nagy tornaterem mellé hideg-meleg vizet sugárzó zuhanyozókkal, angol
WC-vel és mosdókagylókkal berendezett csinos zuhanyozó szobát rendeztünk be.
c) A díszterem oltárát más teremben állítottuk fel s helyére korszerű szinpadot
állítottunk és szereltünk fel.
Új és jobb elhelyezést kapott az énektanítás. A zenetermet a régi II. rajzteremben
helyeztük el, s ezt a termet filmvetítés céljaira is alkalmassá tettük. Mint már emlitettük,
tovább folyt az épület teljes rendbehozása is, melynek tetőszerkezete már rendben van és
belseje is már csak kevés javítást igényel. Természetesen, még nem állhatunk meg az iskola
továbbfejlesztésében, különösen most, amikor a leventeképzés ujabb követelményeket
támaszt. Hisszük azonban, hogy a nagym. vallás és közoktatásügyi minisztérium
segítségével a jövőben még tovább fejleszthetjük azt az iskolát, amely a tankerület
mintaiskolája kell, hogy legyen minden szempontból.

2. A TANULÓK LÉTSZÁMA
A jelen tanévben 625 rendes és 85 magántanuló, tavaly 525 rendes és 69
magántanuló iratkozott be. Iskolánk tehát népesség szempontjából is nagy lendülettel
fejlődik és már ma is Kelet-Magyarország legnagyobb gimnáziuma. Tanárhiány miatt nem
lehetett elég párhuzamos osztályt nyitni s igy a IV. V. VI. osztályok létszáma felülhaladta az
50-es létszámot.

3. VALLÁSERKÖLCSI NEVELÉS
Nemcsak gimnáziumunk „királyi katólikus” jellege, hanem az a szent meggyőződés,
hogy az emberélet leglényegesebb feladata a férfias istenszolgálat és, hogy csak mély
vallásosság tudja megőrizni az ifjuságunknak, a jövő zálogának erkölcsét és őszinte
hazaszeretetét, sugallta a vallásos nevelés előtérbe helyezését. Mindenekelőtt ennek
szolgálatában áll az a nagyjelentőségü adottság, hogy növendékeink heti két órában
hittanoktatásban részesülnek. Ezt a kiaknázhatatlan lehetőséget csak azok tudják igazán
értékelni, akik olyan országok összeomlását érhették meg, amelyekben nem volt rendszeres
valláserkölcsi nevelés, hitoktatás (Franciaország, Spanyolország). Nem zárulhat le azonban
a hittanórákon a vallásos élet fokozatos kiképzése, folytatni kell a többi tantárgy szerves
beépítésével, s
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a tanári karnak összefogó munkájával, őszinte példaadásával. Igy volt elérhető, hogy
sulyosabb erkölcsi kifogás alig fordult elő az iskolai év folyamán. Az erkölcsi állapotokat
nagy mértékben szilárdította az a körülmény, hogy növendékeink jelentős része
valláserkölcsileg jól vezetett intézetekben lakik és mély tradiciókban gyökerező családokból
származik.
Közös szentgyónás és szentáldozás négyszer volt ez évben: az iskolai év elején,
karácsony előtt, a nagyböjti diáklelkigyakorlatok után és év végén, a Jézus Szive-búcsú
alkalmából. De ezen kivül, főleg a tanulóotthonokban, állandóan emelkedő tendenciát mutat
a heti, sőt napi ádozók száma. Igy az állami Pázmány-tanulóotthonban 3600, a Jézustársasági atyák vezetése alatt álló Püspöki Konviktusban az iskolai év folyamán 14.300 volt
a gimnázium növendékei között a szentáldozások száma. A közös szentgyónások
akadálytalan elvégzésében köszönet illeti meg mind a világi, mind a szerzetes papságot
áldozatkész munkavállalásáért.
A valláserkölcsi nevelést voltak hivatva biztosítani az iskolai ünnepélyek is. Igy
például a Szent Imre herceg tiszteletére a Püspöki Konviktus rendezésében tartott
kongregációs ünnepély, amelyen dramatizálva, balladában, melodrámában, énekben
szavalatban idéztük fel a szüzi királyfi életét. Szobra elé „mezei virágot”, a magyar nép izes
termését, énekeit, játékait, táncait, szivét, lelkét hoztuk — nagy sikerrel —. Karácsony előtt
a gimnázium növendékeinek jelentős részét befogadó két tanuló-otthon, az állami Pázmánykonviktus és a Püspöki Konviktus adott elő nagyrészt népi elemekből összeszőtt karácsonyi
színjátékokat, kórusokat, köszöntőket a legujabb magyar szerzők műveiből (Bárdos, Volly,
stb.). Ilyenkor csillant fel, mennyi kincset, mennyi vallásos gyengédséget és
meghamisíthatatlan eredeti izt őriz az igazi magyar népi lélek. Vele akartuk felfrissiteni
idegenné vált, szentimentálissá higult vallásos érzésünket, énekeinket, gondolkozásunkat.
Ezen az ünnepélyen a székeskáptalan, a vármegye főispánja, dr. Kölcsey Ferenc és neje, s a
város polgármestere, dr. Csóka László is megjelentek.
A lelkigyakorlatokat március 12, 13, 14.-én tartottuk. A felsősök számára P. Kollár
Ferenc S. J., gimnáziumi hittanár mondotta a beszédeket, kifejtve a férfi három nagy
problémájának megoldását: az életpálya, a jövendő család és a hit kérdését. A népes II. és
III. o. számára Franzen Károly, a kis szt. Teréz-plébánia lelkésze, az I. osztályok számára
Tamás János S. J., a Püspöki Konviktus felügyelője tartotta a lelkigyakorlatos előadásokat.
Szép számban vettek részt felsős diákjaink a Püspöki Konviktusban tartott pályaválasztási
előadás-sorozaton, amelyen általános bevezetés után (P. Kollár Ferenc S. J.: Hogyan találjuk
meg a számunkra megfelelő életpályát?) szakelőadók (Ajkay Arnold a mérnöki, Elekes
Károly a gazdasági, dr. Ratkó Ferenc az orvosi, Rónai János a tanári, Szombathy Pál a
katonai, dr. Turterebesy György a jogi pályáról) világították meg az egyes életpályák
szellemi és anyagi lehetőségeit, feltételeit, kiemelve, hogy nem merőben kenyérkereseti
lehetőséget, azaz „pályát”, hanem hivatást, szolgálatot keressen az ifjuság a magyar
közéletben, jövendő munkakörében, hogy ezáltal hazafias cselekedetté és állandó
istentiszteletté magasztosítsa egész életét.
Ezek gimnáziumunk életében a legkiemelkedőbb események; azonban az iskolai év
minden
nagyobbfontosságú
megmozdulása
istentisztelettel
volt
kapcsolatos:
leventefogadalom, ballagás, nemzeti ünnepek, cserkészet,
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kirándulás, stb. Ezenkivül résztvett ifjuságunk a nagyobb városi katólikus
megmozdúlásokon: úrnapi körmeneten diszlépésben kisérte a Királyok Királyát, a
püspökszentelés fényét énekkel, rendezéssel emelte, katolikus ünnepélyeken szerepelt.
A diákmisék vasár- és ünnepnap kilenc órakor voltak a Kálvárián, amelyeken
lendületes, ősi magyar énekek — a Szent vagy Uram!-ból — tették vonzóvá az Úr napjának
hangulatát.
P. KOLLÁR FERENC S. J.
hittanár

4. FEGYELMI ÁLLAPOT.
Iskolánk fegyelmi állapota általában kielégítő. Ez azonban sok tanulónál még csak
külső fegyelem. A belső önfegyelmezést csak akkor fogjuk igazán elérni, ha minden
tanulónk ésszerüen fog engedelmeskedni. Tanulóinkra inkább meggyőzéssel iparkodtunk
hatni, büntetést csak végső esetben alkalmaztunk.
Még erősen érezhető a román iskolák valláserkölcsi nevelésének hiánya. Ezért még
sulyosabb esetek is előfordultak. Egy nyilvános és egy magántanulót lopás miatt
eltávolítottunk intézetünkből. Január végén az első félév várható sikeres befejezésére tartott
mulatozás miatt két tanuló IV. foku, egy tanuló V. fokú büntetésben részesült. Ezeken kívül
az ellenőrző értekezleteken sem merült fel komolyabb panasz.
A tankerületi királyi főigazgató úr a helybeli középiskolákhoz intézett rendeletében
felhívta az igazgatók figyelmét a vonaton bejáró középiskolás tanulók fegyelmezetlen
viselkedésére. Ugyancsak erről jelentést tett a szatmárnémeti állomásfőnökség is. Először
Pallós Emil, majd Pollák Imre tanár vállalta az ellenőrzést. Ennek következtében a vonaton
bejáró tanulók viselkedése panaszra okot nem adott.
Az iskolán belül a fegyelmezésben jól bevált a felsőbb osztályok tanulóinak
hetenként változó folyosófelügyelete és a heteseknek már az előző évben bevezetett napi
jelentése az igazgatónál.
Az ellenőrzőkönyv bevezetése megkönnyítette a mulasztások igazolását. Az idén
igazolatlan órák miatt egy tanulót sem kellett kizárnunk.
Iskolánk fegyelmi szabályait az ellenőrző könyvecskében kinyomattuk, a szülőkkel
és szállásadókkal aláírattuk. Sajnos, mégis előfordult, hogy a szülők és szállásadók nem
vették komolyan az iskola előírásait. Ezzel alkalmat adtak a tanulóknak az iskolai szabályok
megszegésére.
Szomorúan tapasztaltuk, hogy a színház és a mozik nem igen tartották érdemesnek
ifjusági előadások rendezését. A színtársulat kevés irodalmi értékű művet mutatott be;
azoknak a rendezése is nagyon gyenge volt. A filmszínházak délutáni előadásainak
megtekíntésére a kimondottan ifjúsági előadásokon kívül az osztályfőnökök adtak engedélyt
a szülő kérésére. A tanulókban igen nagy az érdeklődés a filmek iránt. Ezért az engedély
nélkül mozit látogató tanulók ellenőrzésére a szülők se-
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gítsége is szükséges, mert nem elégséges az az ellenőrzés, amelyet a tanári kar végezhet. A
jövőben kivánatos lenne több kimondottan ifjusági előadás rendezése, hogy az ifjúság
mozivágya kielégűljön. A szülőket e helyen is arra kérjük, hogy mielőtt pénzt adnak mozira,
vagy bármilyen szórakozásra, nézzék meg az ellenőrző könyvben, kapott-e engedélyt a
tanuló? Kívánatos, hogy még nagyobb gonddal kísérjék figyelemmel a szülők gyermekeik
délutáni elfoglaltságát. Az ellenőrző könyvbe bevezeti a tanári testület az iskolai délutáni
munkát.

5. Hazafias nevelés (ünnepélyek, leventeképzés).
A két éve megkezdett magyar állampolgári nevelést s főkép a haza iránti
kötelességteljesítés szeretetét ebben a tanévbon fokozottabb mértékben iparkodtunk
elmélyíteni. Igy a tanító és nevelő munkának tengelyébe került a hazafias nevelés. Az ez
évben megindított leventekiképzés s az újból harcoló magyar honvéd páratlan hősiessége
lelkesítő példával szolgálta ifjúságunk hazafias érzésének fokozását és elmélyítését. A
eredmény szemmelláthatólag megnyilatkozott növendékeinknek komoly s egyre fokozódó
munkakedvében, katonás viselkedésében s a nemzeti közösség érdekét szolgáló bármily
nehéz munka készséges elvállalásában.
Növendékeink hazafias érzésének ápolása állandó alapgondolata volt iskolai
ünnepélyeinknek.
Szeptember 12-én intézetünk részt vett vitéz nagybányai Horthy István fogadtatásán,
aki a M. Á. V. Nevelőintézetének megnyitása alkalmával látogatta meg városunkat.
Az országos Széchenyi ünnepség alkalmával hozzánk érkező Széchenyi-fáklyát
fogadta az intézet ifjusága szept. 24-én. A város főterén rendezett ünnepségen Széchenyi
jelentőségét méltatta Antal Péter gimn. tanár, Arany „Széchenyi emlékezete” c. ódáját
szavalta el Némethy Andor VIII. o. t.
A legnagyobb magyar életét, munkásságát, történelmi jelentőségét ismertette az
intézet tanárikara s az egész ifjuság jelenlétében Dr. Lőrincz Lajos igazgató szept. 26-án.
Ugyanakkor Széchenyi irodalmi munkásságát méltatta Antal Péter tanár.
Október 6-án az aradi vértanúk emlékére rendezett ünnepélyen beszédet mondott dr.
Láng Ferenc tanár. Az ünnepségen megjelent Gáspár Gyula tanker. kir. főigazgató.
A Kazinczy Ferenc-Önképzőkör Széchenyi-emlékünnepélyt rendezett nov. 9-én,
beszédet mondott Mitró János, a kör ifjusági elnöke.
A Pázmány Péter-cserkészcsapat Horthy Miklós kormányzó úr nevenapján rendezett
iskolai ünnepélyén dr. Lőrincz Lajos igazgató mondott beszédet. Dec. 21-én előkelő
közönség előtt zajlott le az intézet segélyező egyesületének karácsonyi ünnepélye. Ez
alkalommal felkereste intézetün-
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ket Dr. Kölcsey Ferenc főispán, dr. Csóka László polgármester, Gáspár Gyula tanker. kir.
főigazgató.
Március 15-én hazafias ünnepélyt rendezett a Kazinczy Ferenc-Önképzőkör a köv.
műsorral:
1. Himnusz, énekli az iskola énekkara Hoffmann Ferenc tanár vezényletével.
2. Ünnepi beszéd, mondja Mitró János VIII. o. t., ifj. elnök.
3. Brahms ötödik magyar táncát hegedün előadják Mitró János, Déry Károly és
Fekete György VIII. o. tanulók.
4. Petőfi: Nemzeti dal. Szavalja Ginál Béla.
5. Kossuth és Széchenyi. Jelenet Herceg Ferenc Hid. c. szinművéből. Előadják:
Turterebesi György VIII. o., Láng Ferenc és Kölcsey Rudolf VII. o. tanulók.
6. Mécs: „Hiszek a vérszerződésben” c. költeményét előadta az ifjúság szavalókórusa
Rónai János tanár vezényletével.
7. szózat. Előadta az énekkar Hoffmann Ferenc tanár vezényletével.
Május 16-án az intézet megjelent Serédy Jusztinián bíboros hercegprimás
fogadtatásán az állomáson. Május 17-én dr. Scheffler János püspökké szentelésén vett részt
az ifjúság, s az intézet énekkara.
Május 31-én a hősök ünnepén részt vettünk a város rendezésében a hősök
temetőjében megtartott ünnepélyen, itt szavalatot mondott Szolomájer István VII. o. tanuló.
Junius 25-én tartottuk az évzáró ünnepséget, amelyen dr. Lőrincz igazgató
beszédében áttekintést adott a tanári kar és ifjúság évi munkásságáról és irányítást adott a
jövőre.

6. SEGITŐ EGYESÜLET. SZOCIÁLIS SEGITÉS, ADOMÁNYOK.
JUTALMAK
A magyar sorsközösségnek követelménye értelmiségi pályára segíteni azokat a
tehetséges és jó magaviseletű gyermekeket, akik támogatás nélkül a köz javára elvesznének.
A tapasztalat azt mutatja, hogy mindazok, akik a társadalom segítségével lettek az ország
értelmiségének számottevő tagjai, hálásak maradtak a közösség iránt, felkutatták a
szegényebb néposztályban a pártolásra érdemeseket és utat nyítottak nekik az érvényesülés
felé. Szatmáron hajdan igen sok intézet alapítványos ingyenes helyén nevelkedtek fel azok a
szegénysorsú gyermekek, akik ma vezető állásokat töltenek be. A megszállás idejében ezek
az intézetek elszegényedtek, illetve megszüntek. Annál inkább kell a felszabadulás éveiben
felkarolnunk társadalmi uton legalább tandij-, tankönyv-, ruha- és pénzsegéllyel a
kisemmizett magyarok értelmiségi pályára rátermett gyermekeit.
A régi intézetek a lehetőség szerint ma is segítenek a diákságon, sőt az állam által
fenntartott internátusok nagyobb mértékben, mint bármikor.
Az idők szavát megértve alakult meg iskolánkban a Segítőegye-
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sület,hogy a fent vázolt célok szolgálatába álljon. Munkásságát a Karácsony előtti gyűjtéssel
kezdte. Az 1941 — 1942. tanévben a következő összeg folyt be a Segítőegyesület részére:
Előző évi segélyalapból maradvány: 107'60 P. Diákok adománya: 299'80 P. Jótékony
alap javító vizsgálati dijakból: 25'60 P. Segítő egyesület karácsonyi gyűjtése: 615'70 P.
Szatmár várm. adománya: 300 P. Testvérintézetünk, a bp-i Bólyai gimnázium adománya:
100 P. Szabó István nagyprépost: 10 P. Pakocs Károly pp. helynök: 10 P. Ilosvay Lajos,
Kováts Gyula és Komka Vilmos kanonokoktól 5—5 P. Dr. Lőrincz Lajos igazgató: 30 P.
Szokol Géza 10 P. Összesen: 1523'70 P.
Ezt az összeget a Segítő egyesület teljes egészében elköltötte. Hangulatos karácsonyi
ünnepély keretében osztottuk ki a vásárolt ajándékokat. Vásároltunk 54'60 m ruhaposztót
1156'26 P. értékben. Ebből 35 tanuló részesült segélyben. 139'50 m fehérnemü anyagot
197'98 P. értékben, 29 diák között osztottunk ki. 13'40 m fehérnemü anyagot 19'09 P.
értékben intézeti fürdőkötényekre fordítottunk, 4 diáknak készpénzsegély: 88'14 P. Ifjúsági
könyvtárra: 30'12 P. Karácsonyfára és cukorra 31'04 P. Postaköltségre 1'10 P. Összesen:
1523'70 P. Természetbeni adományok: Szatmárnémeti város közjóléti hivatalától 6 pár cipő
és 3 öltözet ruha, Szatmár vármegye törvényhatósága is hat pár cipőt adományozott.
Gyüjtésből: 1 ruha, 2 ing, 3 zsebkendő. A nagyméltóságú VKM. adománya a segélyalapra:
1959 P. Ebből cípő és ruha vásárlásokra elköltöttünk 336'90 P. Évvégi jutalmazásra 30 P.
Összesen: 366'90 P. Maradvány: 1592'10 P.
Ugyancsak a nagyméltóságu VKM. 1941. dec. 20-án azonnali kiosztásra 2600 P.
karácsonyi segélyt küldött. Ezt a következő módon osztottuk ki 108 jeles és jó előmenetelü
tanuló között. 36 tanuló 30—30 P.-t 37 tanuló 24—24 P. 33 tanuló 18—18 P.-t, 2 tanuló
pedig 19—19 P.-t kapott.
Horthy-ösztöndíjat ez évben Mitró János VIII. o. tanuló kapott. Horthy ösztöndijat
élveztek még. Czumbel István VII. és Turterebesi György
Az Erdélyi Párt helyi tagozata 400 P. tandíjsegélyt küldött intézetünknek. Ebből 27
tanulót részesítettünk segélyben.
Tankönyvvel eddig csak kis mértékben tudtuk segélyezni tanulóinkat. A VKM.
adománymaradványa a segély alapra, valamint az év végi tankönyvgyüjtő akciónk sikere
biztosítja a jövő évi nagyobb segélyezés lehetőségét.
Február 20-tól kezdve a Zöldkeresztakció napi 15 liter tejet juttatott intézetünknek.
Ebből 50 kisdiák részesült naponta tizóraiban. Itt kell megemlítenünk, hogy a tizórai
kiosztásához szükséges edényeket a Princz vasárugyár ingyen bocsátotta az intézet
rendelkezésére.
Év végi jutalmazások :
Mint minden évben, most is nagylelkü adományok tették lehetővé, hogy intézetünk
jeles előmenetelü tanulóit az év végén pénz- és könyvjutalomban részesítsük. A
jutalmazásokra a következő pénzadományok folytak be: Dr. Scheffler János szatmári
megyéspüspök 100 P. 1 felső és 1 alsó osztályú tanuló részére, akik példás magaviseletben,
igazi katolikus lelkületben és a vallástan tanulásában kitüntették magukat. A jutalomban
Róbel István VIII. o. és Mellau György III. B. o. tanulók részesültek.
Pakocs Károly püspöki helynök 50 P. adománya 1 felső és 1 alsó osztályu tanuló
részére, akik a magyar nyelv és irodalom tanulásában
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kiváló előmenetelt tanúsítottak. A jutalomban Csucska Elek VII. o. és Hrincsir László III. A.
o. tanulók részesültek.
Szabó István nagyprépost 50 P. adománya 2 kiváló előmenetelü tanuló jutalmazására.
Az adományban Turterebessy György VIII. o. és Podolyák József I. A. o. tanulók
részesültek.
A Kölcsey Társaság 10 drb. 10 P. adománya a magyar nyelv és helyesirásban
tanúsított kiváló előmenetelért. Részesűltek: Rög Józef VIII. o., Czumbil István VI. o.,
Szabó László V. o., Nonn István IV. o., Jederán Miklós III. b., Duli Béla II. a., Vitárius
Albert II. b., Biró Péter II. a., Leitner Albert I. b. és Szemák László I. c.
A Tüzharcos Szövetség helyi tagozata 30 P. adományából a következő
tornajutalmakat osztottuk ki: Némethy Andor VIII. o. 15 P. Felényi Lajos V. o. 5. P. és
Simonka László II. c. o. 10 P.
Dr. Lőrincz Lajos 35 P. jutalmát a következő levente ifjuvezetők kapták: Kölcsey
Tamás, Duli Tibor VII. o. 10—10 P., v.Garancsy Tibor, Láng Tibor VII. o. és Szabó László
V. o. tanuló 5—5 P.
Kováts Gyula dr. és Komka Vilmos kanonokok 25 illetve 10 P. hittan jutalmát, Kiss
József I. a. o. tanuló 10 P. pénzjutalmazására és több könyvjutalomban osztottuk ki.
A VKM. segélyalapból 3 tanuló részesült 10—10 P. pénzjutalomban: Borbély Béla
IV. o., Váradi Emil I. a. o. és Kalló György I. a. o. tanulók.
Jutalomkönyveket kaptunk a Karitász, Kovács József és Suta Döme
könyvkereskedőktől. Könyvjutalomban a következő tanulók részesültek: VII. o.: Kölcsey
Tamás, Láng Tibor, Szolomájer István, Sikolya Bálint, VI. o.: Borgida Tibor, Bálintffy Imre,
V. o.: Barbul László, Mester Árpád, Kádár László, IV. o. Róth Gyula, III. a.: Kamenszky
Sándor, Konrád Gyula, Róth Ferenc, Tempfli Tibor, III. b.: Kanyuk Miklós, II. a.: Hegyessy
Sándor, Juhász József, Komoróczy Miklós, Mán Dénes, Zichermann Jenő, II. b.: Fehér
Kálmán, Fodor Kálmán, Marghescu Sándor, Somos Miklós, II. c.: Baumly László, Kádár
István, Keller Vilmos, Simonka László, I. a.: Pethő Gyula, Szabó Sándor, I. b.: Czier Ferenc,
Katona Sándor, Trefszker Zoltán, I. c.: Bodó Gyula, Edelsberger Andor, Hartly János, Honti
Gyula, Koczka Lajos.

7. LEVENTEKÉPZÉS
A gyakorlati hazafias nevelésnek egyik legértékesebb tényezője a leventeintézmény.
Intézetünkben a leventeképzés — mint a visszatért erdélyi részeken mindenűtt —
ebben az iskolai évben indult meg. A csapat alakuló gyülését 1941. évi október 4-én tartotta.
Ez a dátum intézetünk első leventefoglalkozási napja. A leventekötelezettség a III—VIII.
osztályokra terjedt ki. A leventecsapat parancsnokságával a járási és városi katonai
parancsnokság Kováts György testnevelési tanár, tartalékos tüzér hadnagyot bizta meg.
Parancsnok helyettes Czimbalmos László gimn. tanár, tartalékos tüzérzászlós. Beosztott
szakaszparancsnokok: Burai Béla, Kirilla Tivadar, Medveczky Lajos, Nagy Lajos gimn.
rendes tanárok.
A leventeképzés napja az első korcsoport számára hetenkint csütörtökön 11—13
óráig volt, a második korcsoport számára szombaton 10—13 óráig. Tekintettel arra, hogy ez
az első leventeév, az előadott
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anyag mindenütt az ujoncpróba anyaga volt. Ezt a második korcsoportnál kibővítettük az I.
próba anyagának nagyrészével. A fiuk nagy érdeklődéssel vették a számukra új nevelési ágat
s hazafias lelkesedéssel igyekeztek magukévá tenni az előadottakat, mind oktatási, mind
nevelési szempontból. Ennek eredményeként intézetünk csapata a felsőbb hatóságok
részéről kiemelt elismerésben részesűlt. A csapat munkájának eredményét először 1942
április 18.-án Demeter Lajos ezredes, a IX. hadtest leventeparancsnoka, Nagy Gyula ezredes
hdt. előadó és Felsőőry Lajos alezredes állomás pk. járási és városi kat. par. kiséretében
szemlélte meg. Szemleészrevételeit az elért eredmény tekintetében igen nagy elragadtatás
hangján fejezte ki, mind a katonai parancsnokság utján, mind pedig közvetlenül a csapat
parancsnokságának. 1942 ápr. 30.-án az ifjuság testnevelésének országos vezetője, vitéz
Béldy Alajos altábornagy ur tüntette ki személyes látogatásával intézetünk csapatát. Mintegy
másfélóra időt töltött intézetünkben. Szemléje végén az ifjusághoz és vezetőséghez intézett
beszédében legmagasabb elismerését fejezte ki a látott rendkivüli eredmény felett.
Elísmerését magasabb fórumok előtt is megismételte és szemleészrevételében írásban is
tudtul adta, amelyet a IX. könnyü hadosztály-parancsnok ur parancsátiratában az
alábbiakban tolmácsolt:
„Őnagyméltósága a kiképzésnél látottakról teljes megelégedéssel nyilatkozott.
Szatmárnémetiben a kir. kat. gimnáziumban a kiváló fegyelmezettség, az elsőrangu
kiképzés, ifjuvezetők feltünő jó kiképzési készsége és tudása igen nagy örömére szolgált.”
Az első leventeévben az ifju vezetők kinevelésére fektettünk nagy sulyt. Legjobb
ifjuvezető jelöltjeink, hadtest vezetőképző tanfolyamon vettek részt. Különös örömmel tölt
az a körülmény, hogy legjobb ifjúvezetőnket, Kölcsey Tamás VII. o. tanulót a
hadtestparancsnokság megbizta a helyi ifjúvezető szakasz közvetlen vezetésével, amelyet ő
legteljesebb rátermettséggel s korát messze tulhaladó komolysággal látott el. Az ifju
vezetőképzők rendkivüli munkavállalásáról elismeréssel kell megemlékeznünk.
Mindent összegezve az első leventeév nevelése nagyon előnyös hatással volt
intézetünkre s indokolt az a remény, hogy az új leventeszellem nagy mértékben emelni fogja
az intézet rendjét és ifjuságának nemzeti öntudatát.
Kováts György.

8. TANULMÁNYI ÁLLAPOTOK, TANTERV, DOLGOZATOK
A tanulmányi eredmény általában jó. Osztályozási középarány szerint egy osztályban
sem magasabb a 2'5-nél.
A jelen iskolai év tantervét elsősorban az 1941 május 31-én kiadott, 55054—1941. V.
ü. o. számu, VKM. rendelet irányította, amely a keleti és erdélyi visszacsatolt területek
gimnáziumai részére, a jelen tanévre, négy lényeges rendelkezést tartalmazott.
Az 1. pont szerint a jelen tanévtől kezdve már a 109646—1938. IX. sz. VKM.
rendelettel a gimnáziumok számára előirt óraterve a kötelező. A latin nyelv óraszáma
azonban, a román nyelv bevezetése miatt, egy órával csökken. 2. A latin nyelvből a
gimnázium II. osztályában a tanterv I—II. osztályos anyagát kell elvégezni, mivel az
1940—41. tanévben az első osztályba még nem volt bevezetve a latin, a gimn. III—VIII.
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osztályú tanulói pedig tanulmányaik befejezéséig, a leánygimnáziumok tanterve szerint
tanulják a latin nyelvet. 3. A német nyelvből a gimnázium VI—VIII. osztályában
folytatólagosan eggyel alacsonyabb osztály tantervi anyagát kell feldolgozni, mint az
anyaországi területen. 4. A már tavaly bevezetett, 2 órás román társalgást továbbra is
meghagyta a rendelet, azzal a kibővítéssel, hogy az V. osztálytól kezdve fokozatosan, mint
második modern nyelv is választható, annak óraszámával. Ez alapon a jelen tanévben már
19 tanuló tanulta a román nyelvet az V. osztályban, mig 37 tanuló a francia nyelvet
választotta második modern nyelvnek. Görög nyelvet senkisem tanul. A fenti rendelet azt is
előírta, hogy a román társalgásból adott jegyeket számításba kell venni a díjkedvezmény
adásnál is, majd egy további miniszteri rendelet a román jegyeket teljesen egyenrangúaknak
minősítette a többi tárgy érdemjegyeivel.
A fenti rendelet kiegészítéséül november 16.-án újabb, 58127—1941 számu
miniszteri rendelet jelent meg iskoláink részére, amely szerint a jelen tanévben, a VIII.
osztályban az 1926-ban kiadott reálgimnáziumi tanterv érvényes. Ugyanez a rendelet
megerősítette a román nyelv tanítására kiadott előbbi rendelkezéseket, megszüntette
azonban, mint külön tárgyat „az alkotmánytani és földrajzi ismeretek” előadását. Ezen
ismeretek tárgyalását a történelem keretébe utalta. A latin és német nyelv tanítására nézve
érvényben hagyta a fenti rendelkezést.
A fenti rendelkezések szemmeltartásával minden tanár elkészítette tanmenetét; ezeket
kevés módosítással a tanker. főigazgatóság jóváhagyta. Megindulhatott volna tehát a
rendszeres oktatómunka, ha lett volna elég tanerő. A már előbb említett kis létszámú
tantestületből is a katonai átképzés miatt öt tanár, betegség miatt egy tanár 2 hónapig
hiányzott, sőt újabb betegség folytán ugyanez és egy másik tanár kapott szabadságot a félév
végéig. A tanévet is a főigazgatóság engedélyével csak szeptember 21-én kezdtük. Ily
módon érthető, hogy az első félévben nem sikerült teljesen elvégezni az előirt anyagot. A
második félév úgyszólván zavartalanul folyt le. Csak egy tanár vonult be katonai átképzésre,
a többieknek bevonulását sikerült a tanker. kir. főigazgatóságnak juliusra halasztania.
Az oktatás statisztikai eredményét az érdemjegyek táblázatai mutatják. Tudom, hogy
lesznek, akik kissé szigorúnak minősitik az osztályozást. Lehet, hogy nem túlzottan
irgalmas, de feltétlen igazságosan osztályozott a tanári kar. Mi, mint a többi magyar
gimnázium is, ebben a megfeszitett munkateljesítményt kivánó időben, az érdemjegyek
adásánál is a kötelesség komoly teljesítésére kell, hogy figyelmeztessük az ifjúságot, s arra,
hogy csak a valóban teljesített munkáért kaphat megfelelő elismerést. Ugyanez az elv vezet
minket a magántanulók elbírálásánál is, mert meggyőződésünk, hogy a román rendszer
szerinti „gyorstalpalással” és a bizonyítványok jólelkü adományozásával és
tömeggyártásával nem használnánk a hazának. Mint örvendetes oktatási eredményeket
említjük meg a következőket:
A kitünő magyar oktatásrend fokozatosabb bevezetésével, s az átmeneti tantervekkel
együttjáró tanítási nehézségek fokozottabb kiküszöbölésével, tanulóink tanulási kedve
erősen fokozódott olyan tárgyaknál is, mint pl. a latin nyelv, amelyek nem örvendenek
közkedveltségnek a diákok körében. A tanulási kedvet elősegítette a helyes magyar beszéd
és irás tökéletesebb elsajátítása. Ezen a téren, szem előtt tartva a VKM nov. 4.-én
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kelt, 56.002 sz. rendeletét, még szigorúbbak voltunk, mert nem akarjuk, hogy magyarul
helyesen irni sem tudó ifjakat bocsássunk ki az életbe. A magyar nyelv tökéletesebb
elsajátítása folytán, a magyar dolgozatok ez évi tárgya is jobban megközelítette a magyar
tanterv kívánalmait, amint ez a felső osztályokban irt magyar dolgozatok következő
cimeiből is kitűnik:
V. osztály.
I. a) Édesapám. b) Szomszédom. c) Miért szeretem legkedvesebb tantárgyamat?
II. a) Hogyan tör ki Mártonból Thonuzóba pogány vére? b) Önéletrajzom. c) Levél
barátomhoz a Pogányokról.
III. a) Az iskola télen. b) Mint kell Isten igéjét gyümölcsözően hallgatni? c) Búcsú az
iskolától.
IV. a) Mint lesz Ankerschmidtből jó magyar hazafi? b) Hazafias ellenállás a Bachkorban.
V. a) Szükség van-e a fegyelemre? b) Joggal gyűlölte-e Brádi Kop főmérnököt? c)
Találkoztam a tavasszal.
VI. a) Toldi utolsó viadala. b) Gondolatok a Hősök napján. c) Miért nevetünk
Bencén?
VI. osztály.
I. a) Az emberiség boldogságának kérdése Vörösmarty lírájában.
II. a) Petőfi egyénisége. Hasonlatok Petőfi költeményeiből.
III. a) Miért távolodik el egymástól Buda és Etele? b) A furfangos
Detre.
IV. a) „Mert szegénynek drága kincs a hit, Tűrni és remélni megtanít.” b) A költészet
hűtlen hívség, mely szebbít.
V. a) Miért tragikus Konstantin küzdelme?
VII. osztály.
I. a) Levél külföldi barátomhoz a középkori magyar irodalomról.
II. a) Pázmány Péter magyarsága. b) Nemzetiségeink az Árpád-korban.
III. Miért jelentős alakja a magyar művelődéstörténetnek Kazinczy
Ferenc?
IV. a) Miért gyilkolja meg Bánk bán a királynét? b) A XIII. század rajza Katona Bánk
bánjában.
V. Mivel gazdagította lelkemet Kölcsey?
VIII. osztály.
I. „Jaj, százszorta jaj azon fiatalnak, kinek lelke testében megfér.” „A Mult elesett
hatalmunkból, a jövendőnek urai vagyunk.” „A tudományos emberfő mennyisége a nemzet
igazi hatalma.” (Gondolatok Széchenyi műveiből.)
II. A Csongor és Tünde három vándora. Vörösmarthy életfelfogása. (Költeményei
alapján.) A magyarság vezetőszerepe a Dunamedencében az Árpádok alatt. Az energia
megmaradásának elve.
III. Szabadság, szerelem. Nemzeti hibáink a romanticizmus költőinek műveiben. A
magyarság pusztulása a török hódoltság korában. Mit köszönhet a természettudomány
Newtonnak?
IV. Az öreg Arany bölcsességén gondolkodom. A lelkiismeret szava
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Arany balladáiban. A nemesi kiváltságok eltörlése. Fizikai ismereteink gyakorlati
alkalmazása a háztartásban.
V. Az egyéniérdek és a közösségi eszme harca Az Ember Tragédiájában. „Megyek
rendeltetésem pályafutásain." Ballag már a véndiák...

9. TANÁRI ÉS SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK:
Az alakuló értekezletet 1941. augusztus 24-én tartottuk. Az igazgató a háborús idők
nevelési problémáiról beszélt. Szeptember 30-án tartottuk az I. módszeres értekezletet.
Ekkor az igazgató és a tanári kar részletes munkatervet állított össze. Február 16-án volt a
II-ik módszeres értekezlet, amelyen az igazgató a szemléltető oktatásról tartott előadást.
Okt. 20.-án az I.-ső tandíjkedvezményt megállapító értekezlet, febr. 23. án pedig a
második díjmegállapító értekezletet tartottuk.
Az I. ellenőrző értekezletet nov. 30-án, II. pedig ápr. 28-án tartottuk. Január 28—29én volt az I. félévi osztályozó értekezlet, június 20-án pedig a II. félévi. A VIII. osztály II.
ellenőrző értekezlete ápr. 9-én, az évvégi osztályozó értekezlete pedig máj. 14-én volt.
Március 24-én nevelési tárgyú értekezlet volt, amelyen az igazgató a fegyelmezésről
értekezett. Az április 11-én tartott szülői értekezleten az igazgató arról beszélt, hogy ne
legyenek elfogultak a szülők a gyakorlati irányú középiskolákkal szemben. Rónai János
tanár pedig az iskolai ellenőrzőkönyv jelentőségéről és használatáról tartott előadást.
A szülői házzal való minél szorosabb kapcsolat kiépítésére febr. 16-án farsangi
műsorral egybekötött teaestélyt is rendezett az iskola a VIII. oszt. tanulók
közreműködésével.
Május 16-án tankönyvmegállapító értekezletet tartottunk.
Rendkívüli fegyelmi értekezlet volt jan. 30-án 3 tanuló, március 12-én és május 19én pedig 1—1 tanuló fegyelmi vétsége ügyében.

10. RAJZKIÁLLÍTÁS
A tavalyi nehézségeknek részbeni leküzdése meghozta eredményét. Szemléltető
anyag nincs, de ezzel szemben az ifjúság megismerte a magyar népművészeti motivumok,
termékek gazdaságát, melyeket nagy kedvvel gyüjt és rajzol. A négy alsó osztályban
népművészetünk megismerése, értékelése, megbecsülése a cél, hogy ezáltal az egyéni
gyűjtés — majd az iskola népművészeti kis muzeuma — megvalósulhasson, hogy iskolánk,
internátusunk falait a tanulók saját rajzai, tervei tegyék otthonossá, széppé, izlésessé.
Ez irányban rajzkiállításunk nagy haladást, törekvést, — akaratot mutat és igér a
jövőre.
Számos tehetséges tanuló szebbnél-szebb rajza, terve, ékesíti a a kiállítást. Különösen
a II—III. osztályok emelkednek ki.
Kiváló rajzkészségük, gyönyörü rajzaik elismeréséül jutalmat kaptak: Stefanescu Z.
I. A, Hermán István I. B, Komoróczy Miklós II. A, Fodor Kálmán II. B, Somos Miklós II.
B, Baumly László II. C, Siska Miklós II. C, Simonka László II. C, Gárdos László III. A,
Jederán Miklós III. B, Borbély Béla IV. oszt.

11. EGÉSZSÉGÜGY
Az iskola összes tanulóit az év folyamán két izben vizsgáltam meg. A vizsgálat
eredménye: Gyengébb fejlettségű és kevésvérű tanuló volt 5%.
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Mandulatultengése volt 8%-nak. Pajzsmirigytúltengése 1%-nak. Fogszúvasodás 15%-nál.
Inactiv csucsfolyamat 5%. Az év folyamán járványszerű megbetegedés nem fordult elő.
Szórványosan tüszős mandulagyulladás, influenza, és légcsőhurutos megbetegedések
fordultak elő.
Az iskolaorvosi szoba felszerelésére kiutalványozott 300 P. segélyből a
legszükségesebb sebészi eszközök és klinikai vizsgálathoz való felszerelések, egy komplett
mentőláda szereztettek be. Szükséges volna még gége-és fültükör és mérleg, a tantermek
hőmérővel való ellátása. Az iskola ívóvíz ellátása nem korszerű; korszerű ivócsapok
felszerelése szükséges volna.
A 12 éven aluli gyengén fejlett, vérben szegény tanulók zöldkeresztes tej- és
cukorsegélyben részesültek, minek eredménye szemmel láthatólag észrevehető javulással és
a tanulók testi és szellemi munkabiró képességének fokozódásával járt.
Az iskola tanulóinak általános egészségi állapota jónak mondható.
Szatmárnémeti, 1942 VI. 17.
Dr. KÖLCSEY LÁSZLÓ
isk. orvos és egészségtantanár.

12. TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSOK
Nagy, általános kirándulást ebben az évben sem tudott rendezni az iskola, mert a
háborús helyzetre való tekintettel sem vasuti kedvezményt, sem vasuti kocsit nem kaptunk.
Igen sikerült két osztálykirándulásról számolhatunk mégis be. Június 2-án és 3-án a
VI. osztály Nagybánya és Felsőbánya természeti szépségben gazdag vidékét nézte meg,
amikor a „Forrásligeten” megszállva, a „Rozsályt és Gutint” mászták meg a hegymászásban
gyakorlott tanulóink, Nagy Lajos tanár vezetésével.
Június 9-én pedig az I. és II. osztályok 210 tanulója Rónai János, Terebesi János,
Pollák Imre tanárok vezetésével a közeli Mikola-fürdőbe rándult ki; ott sikerült ünnepség
keretében megtartották a madarak és fák napját is.
A nagy kirándulásokat környéki kirándulásokkal s a város ipari üzemeinek
megtekintésével pótoltuk.

IFJUSÁGI EGYESÜLETEK
a) Az ifjúsági Mária Kongregáció működése.
A Kongregáció munkakörét a három szakosztály töltötte be. Mindegyik, négy rendes
gyűlés keretében valósította meg munkáját. A hitbuzgalmi — világnézeti szakosztály
elsősorban a kegyelmi élet szükségességére s a belőle fakadó áldásokra hívta fel a tagok
figyelmét. A kegyelmi élet első feltétele pedig az öntudatos, szilárd hit, amelynek
megismeréséből indulhat csak ki a hít szeretete és bátor védelme is. A tisztaság és a
házasság kérdése két külön gyűlésnek alkotta tárgyát.
Az öntudatos katolicizmus főkövetelménye a helyes világnézet. Arra törekedtünk
tehát, hogy tiszta és kiegyensúlyozott katolikus világnézetet alakítsunk ki magunkban. Ezt a
célt szolgálta a több, mint harminc könyv-és filmismertetés, irodalmi, társadalmi és politikai
szemlék, hogy mindent katolikus szemmel nézzünk.

29

Korunk legégetőbb problémájával, a szociális kérdéssel, a szociális szakosztály
gyűlésein foglalkoztunk.
A szociális igazságérzet felébresztése és kialakítása, lelki reform, krisztusi
áldozatkészség és felebaráti szeretet által érhető el. Ennek a gondolatnak elmélyítése volt a
szakosztály főfeladata.
A missziók életéből vett előadások érdekessége akarta a missziók iránti érdeklődést
felkelteni és ébrentartani. Minden alkalommal gyűjtést is rendeztünk a missziók javára.
Az év folyamán két rendkívüli gyűlést tartottunk. P. Kerkay és P. Tornyos, a Kalot,
illetve a Mária Kongregációk országos vezetője tartott lebilincselően érdekes előadást, amit
nagy lelkesedéssel hallgattunk.
Nov. 9-én, Sz. Imre herceg tiszteletére, ünnepi megemlékezést tartottunk, amelyen
Kongregációnk eredeti magyar népdalokat és népi táncokat adott elő kirobbanó sikerrel.
Dec. 8-án, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén, 28 ifjú kongregánista fogadott hűséget
Nagyasszonyunknak.
A húsvét előtti héten négy kongregánistánk vett részt az ungvári vezetőképző
tanfolyamon.
b) Kazinczy Ferenc Önképzőkör
Vezetőtanár: Antal Péter. A kör rendes tagjai a VII. és VIII. o. tanulói, pártolótagok az
V. és VI. o. növendékei. Összesen 151 tanuló. Tisztikara: Mitró János VIII. o. t. elnök, Rög
József, VIII. o. t. alelnök, Ginál Béla VII. o. t. jegyző, Turterebesi György VIII. o. t.
pénztáros. Az alakuló gyülésen kívül a kör hat rendesgyűlést, 2 díszgyűlést és egy
szavalóvarsenyt tartott.
A kör külön díszülés keretében hódolt a legnagyobb magyar, Széchenyi István
emlékének születésének 150. évfordulóján.
Szétforgó műsorok helyett a kör keretgyűléseken elevenítette fel irodalomtörténetünk
egyes korszakait szavalatokkal, előadásokkal, felolvasásokkal.
A kör tagjai közül kiemelkedett felolvasásaival s buzgó munkájával Kölcsey Rudolf
VII. o. t., szavalataival Ginál Béla VII. o. t., zeneszámaival és bírálataival Mitró János VIII.
o. t., szavalataival és bírálataival Láng Tibor VII. o. t. A kör szokásos szavalóversenyén 10
tag vett részt egy szabadon választott és egy előírt költeménnyel. A szépszámú hallgatóság
előtt megtartott versenyt Turterebesi György VIII. o. tanuló nyerte meg. Második lett Ginál
Béla, harmadik Láng Tibor VII. o. tanuló.
c) Cserkészet
Csapatunk második évét Széchenyi emlékének szenteljük. Az Ő gondolataiszerint
éltünk, minden munkánk, minden cselekedetünk az Ő nevében történt. Jelszónkká tettük
„Magyarország nem volt, hanem lesz!” Ennek megfelelően évi munkatervünk
főirányvonala: a cserkészszellem elmélyitése, lelkierőnk megacélozása, szellemi felkészülés
az uj Magyarország felépítésére.
Ebben az évben már érezni lehetett a kiképzőtáborok hatását. A fiuk önérzetesebb
cserkészek, magabiztos vezetők lettek. A gyakorlati kiképzés nagy részét a segédtisztek
végezték. Az eredmény: 12 hárompróbás, 22 kétpróbás, és 33 egypróbás cserkészünk van.
Az év eleji felvételnél 34 jelölt jelentkezett, akik cserkészek akartak lenni. Ezzel létszámunk
elérte a 110 főt, ugy hogy most már három rajra voltunk kénytelenek felosztani a csapatot.
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A csapat külső munkája a harcoló honvédek szenvedéseinek enyhitésére és az itthon
maradt családtagok megsegítésében vette ki részét igen nagy eredménnyel. Ott voltunk
minden jótékonycélu gyűjtésen, minden segítő megmozduláson. Cserkészeink felrázták
városunk szívét honvédeink iránt, amikor százezer cigarettát gyűjtöttek össze — a város
többi cserkészeivel együtt — megmutatva együttérzésüket és hálájukat azok iránt, kik
messze földön, idegenben harcolnak családjukért, szüleikért, gyermekeikért.
December 6-án „Miklós napot” rendeztünk. Táblás ház várta a cserkészfiuk első
nyilvános szereplését. Az est műsora gondos előkészítő munka volt. Ünnepelt a csapat.
Ünnepelte, köszöntötte Kormányzó urunkat, szóban szavalattal, énekkel. Minden
cserkészfiu szemében ott élt a lángoló szeretet tűze, amellyel gyermeki hévvel tekintett és
küldte üdvözletét a magyar nép országgyarapító Kormányzó Urához. A bevételt 81.30 P.-t a
Vöröskeresztnek adtuk.
Tavasz megérkezésével megindultak az őrsi és rajkirándulások. Márciusban ott
voltunk Besztercén, ahol nyolcszáz cserkészfiu megmutatta a szórványvidékek
magyarjának, hogy helyzetüket ösmeri és jövendőjük biztosítva van.
Cserkészeink nagy szolgálatokat tesznek a leventeség átszervezésében is. Az ifju
vezetői csapat segédtisztjeink vezetése alatt szépen működik, ugy hogy a hadtestparancsnok
elismerését fejezte ki nekik.
Nyári táborba készülünk, de az élelmezési nehézségek olyan nagyok, hogy nincs
reményünk a leküzdésére. Táborunk u. n. „Cél Tábor” akar lenni. Most, a mai nehéz
időkben nem engedhetjük meg magunknak, hogy „nyaraljunk.” Falvakba akarunk menni és
segíteni az otthonmaradottaknak házimunkában, mezei munkában és magyar szellemet
erősíteni a szórvány vidékeken.
Bárhogy forduljon is a világ sora, cserkészeink felkészülve várják azt és minden
képességüket arra igyekeznek fordítani, hogy hasznos tagjai legyenek annak a magyar
társadalomnak, amely büszkén és reményteljesen néz reá, mint jövendőjére.
PALLÓS EMIL
csapatparancsnok.
d) Jelentések a Fotókör ez évi működéséről
A körnek ez évben 22 tagja volt. Megalakulását és későbbi munkáját igen hátráltatta
az a körülmény, hogy a kört irányitó Murányi Endre tanár úr az év folyamán több izben is
katonai szolgálatot teljesített. Az alakuló gyűlés Schlagetter Nándort elnökké, Dali Tibort
alelnökké, Némethy Andort pedig pénztárossá választotta meg.
A kör az év folyamán számos gyűlést tartott. Ezeken Murányi Endre vezető tanár ur,
Schlagetter Nándor és Dali Tibor előadásokban ismertették a művészi fényképezés titkait, a
helyes témaválasztást, s a fototechnika legujabb vivmányait A félévkor eltávozott
Schlagetter Nándor elnök helyét a kör Dali Tiborral töltötte be.
A tagok az év folyamán sok százra menő felvételt készítettek. Részt vett a kör
képeivel a Széchenyi-Emlékkiállításon, s az intézet rajzkiállításán.
Szakmunkákat anyagiak hiányában nem tudtunk beszerezni. A tagok a Diák Foto
címü lapot járatták.
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e) Diákkaptár
Gimnáziumunk 1401 sz. diákkaptár. F. tanévi működését a vezető tanár katonai
szolgálata miatt csak karácsony után kezdhette el. Munkatervét tavaszra és 1932 év őszére
dolgozta ki.
A tagok száma 204. A diákkaptár célja belekapcsolódni az országos termelői és
gyüjtési munkába. Tanulóinknak legnagyobb százaléka földműves szülők gyermeke, ezért a
diákkaptár a tanulókon keresztül igyekszik a szülőkre hatással lenni, hogy olajos magvakat
termeljenek és az eddig parlagon heverő házkörnyéki földdarabokat készitsék el és vessék
be zöldségmagvakkal és év végén hazamenve a tanulók veszik gondozás alá.
Tanulóinknak legnagyobb százaléka internátusokban nyer elhelyezést, ezért ezeknek
a tanulóknak nehéz belekapcsolódniok a termelésbe. A gimnáziummal kapcsolatos
internátusban a tanulók külön helyiséget kaptak selyemhernyó tenyésztésre és kisérleti
területet vitaminos kert részére az internátus kertjéből
A gimnázium diákkaptára 11 drb. szakkönyvet kapott az Országos Diákkaptár
Szövetségtől. Ezek segitségével képezi ki a diákkaptár a szakelőadókat.
Az évi gyüjtés eredménye a következő: gyüjtöttek és elraktároztak 2152 kgr.
textilhulladékot, 4,28 kgr. narancshéjat, 3 kgr. almamagot, 170 kgr. papirost. A karácsonyi
gyüjtés alkalmával a diákkaptár tagjai 128 pár cipőt gyűjtöttek és az érte járó 38 P. 40 fillért
a Vöröskeresztnek ajánlották fel.
A tagok 105 P. 29 fillér betétjüket kiosztották és beruházásra használták fel. A
diákkaptár tagjai tenyésztenek 92 drb. angora nyulat, 45 drb. házinyulat, és 74.500 drb.
selyemhernyót.
A termelés teljes eredményéről az új iskolai év kezdetén számolhatunk be
részletesen.
f) A sportkör ezévi működése
A kör szeptember 28-án alakult meg. Tanárelnöke: Kováts György, testnevelési tanár,
ifjusági elnöke: Fugel Béla VIII o. t. lett. Titkár: Némethy Andor VIII. o., pénztáros Papp
János VII. o., jegyző. Majtényi György VII. o. tanulók voltak.
A sportkör keretein belül a következő sportosztályok működtek: 1. atlétikai, 2. torna-,
3. kosárlabda-, 4. vívás-, 5. téli sportok-, 6. vizi sportok, 7. asztali tenisz-, 8. labdarugó
szakosztály.
Az alakuló közgyűlés meghatározta az egyes szakosztályok munkatervét az egész
esztendőre: a lehető legszélesebb körben megismertetni, megkedveltetni és megalapozni a
különböző sportágak művelését.
Most, az év végi beszámolónkban örömmel jelenthetjük, hogy kitűzött
munkatervünket a különböző oldalú akadályok ellenére is sikerült elvégezni, sőt néha felül
is mulni.
A város középiskoláival azokban a sportágakban, melyekben máris megfelelő
készültséget tudtunk felmutatni, felvettük a nemes versengést, melyet jövő esztendőben
szélesebb körben kivánunk rendszeresíteni.
Szakosztályok működése:
Atlétikai szakosztály háziversenyét június 9 és 12-én rendezte.
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Torna szakosztály a Tornaszövetség megbizásából sportkörünk rendezte
Szatmárnémeti tankerületi tornász jelvényszerző versenyét. Ezen a versenyen növendékeink
közül 21-en indultak. Vasjelvényt szereztek tizennégyen. Házibajnokságunkat három
korcsoportban rendeztük.
Vivó szakosztály: Nagyrészt teljesen kezdő vivók működtek a szakosztályban, azért
nyilvános versenyben ebben az évben még nem szerepeltek. Előrehaladottságuk azonban —
a jövő tanévben már versenyvívást is megengedhet.
Kosárlabda. A szakosztály hetenként pénteken d. u. tartotta gyakorlásait. A
gyakorlások célja ebben az évben a játék ismeretének minél szélesebb körben való
népszerűsítése volt.
Télisportok. A szakosztály célkítűzése erre az esztendőre: elsősorban a feltételek
megteremtése a sisport megalapításához. Ezt sikerült is elérnünk azáltal, hogy a sportkör
fölszerelése 25 pár sítalppal gyarapodott. Növendékeink résztvettek 1942. jan. 6-án
Nagybányán a hadtest levente sibajnoki versenyén. Febr. 8-án a KISOK Szatmárnémeti
kerületi sibajnokságán vett részt sicsapatunk, ugyancsak Nagybányán. Első helyezéseket
még nem értek el, de versenytapasztalatokkal meggazdagodva tértek haza, melyet a jövő
tanévben bizonyára már hasznosítani is fognak.
Vizisportok. Ebben a sportágban is a megalapozó munka töltötte be a szakosztály
célkitüzéseit. Az uszás művelésének még akadályai vannak, de az evezős életet elindítottuk.
Labdarúgás. Intézetünk labdarugó csapata az év folyamán nyolc fontosabb
mérkőzést játszott a helybeli iskolákkal, illetve a Nagykárolyi Kegyesrendi gimnázium
csapatával. 1941 október 23.-án a faipariskolával 1:1 döntetlent ért el. November 7.-én a
református gimnázium csapatával 2:2 döntetlen arányu volt az eredmény. 1942 március 25.én a Tanítók Háza internátusával szemben utánpótláscsapatunk 0:0 arányban döntetlenül
végzett. Március 28.-án győzött a Faipariskola csapata ellen 3:1 arányban. Április 11.-én
ugyancsak a Faipariskolát győzte le 3:0 arányban. Később, április 29.-én vereséget
szenvedett a kereskedelmi iskolától 2:4 arányban. Május 10.-én a Nagykárolyi Kegyesrendi
Gimnáziumnak vágott vissza a multévi vereségért 3:1 arányu győzelemmel. Végül a csapat
pünkösdkor szerepelt a Tüzharcosok által rendezett villámtornán, amelyen második
helyezést ért el.
Tornaünnepély. Az év végi tornaünnepélyünket junius 18.-án d. u. 5 órai kezdettel
tartottuk szépszámu érdeklődő közönség előtt.

RENDKIVÜLI TÁRGYAK
A jelen tanévben iskolánkban csak 2 rendkívüli tárgyat tanítottunk: javítótornát és
vivást. A javítótornát Kirilla Tivadar és Kováts György testnevelési tanárok, a vívást pedig
Kováts György tanította.
A javítótornára beiratkozott 16 tanuló. Tanulmányi eredményelégtelenség miatt
kimaradt 2 tanuló. Tandíj fizetése alól felmentettünk 4 tanulót. Osztályzatot kaptak a
következők: I. a. Szabó Sándor 1, Katona István 1, Bujdosó István 2, Várady Emil 3, II. b.
Fodor Kálmán 1, III. a. Kramli Károly 2, Krajcsi Viktor 1, Horváth Bertalan 2, V. o.
Hegedűs Já-
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nos 2, Fischer Alajos 2, IV. o. Fischer Endre 2, Rosenfeld Sándor 3.
Rendkívüli vívásra beiratkozott 18 tanuló. Tandíj fizetés alól mentesült 2 tanúló.
Érdemjegyet kapott 14 tanúló: I. a. Katona István 2, I. c. Baumly Károly 1, II. a. Komoróczy
Miklós 1, III. a. Hájtájer Gyula 1, Róth Ferenc 1, IV. Czira László 1, Róth Gyula 1, V.
Adorján László 2, Láday József 2, VI. Csata Ödön 1, VII. Kölcsey Tamás 1, Majtényi
György 1, VIII. Antal Sándor 1, Kóczy László 2.

50 ÉVES ÉRETTSÉGI TALÁLKOZÓ
Az iskolában 1942. június 27.-én tartották 50 éves érettségi találkozójukat az 1892ben érettségizettek. A találkozón a következő jubilánsok vettek részt: Korossy György nyug.
belügyi államtitkár Budapestről, Dr. Markovtis Elemér nyug. kir. itélőtáblai tj. bíró, ügyvéd
Debrecenből, Koós György ny. kir. járásbírósági alelnök Debrecenből, Juhász János r. k.
főesperes-lelkész Zajtából, Bolgárfalvy Károly nyug. postafőfelügyelő Kispestről. A fent
nevezettek beiratkoztak a gimnázium Öregdiák Szövetségébe.
Június 28.-án tartják találkozójukat a 30, illetve 40 évvel ezelőtt érettségizettek.

NYILVÁNOS ÉS MAGÁNTANULÓK
ÉRDEMSOROZATA
A röviditések magyarázata: r. k. = róm. kat.; g. k. m.= magyar gör. kat.; g. k. r. =
román gör. kat.; ref. = református; ev. = ágostai hitvallású evangélikus; g. kel. = gör. kel.;
izr. = izraelita. A számok magyarázata: 1 jeles; 2 = jó; 3 = elégséges; 4 = elégtelen. Az
általános tanulmányi eredmény: 1 = kitünő, 1 = jeles, 2 = jó, 3 = elégséges, 4 = elégtelen. P.
i. = Pázmányinternátus. P. k. = Püspöki konviktus. T. = Tanítókháza. V. = Vasuti internátus.
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Kimaradtak: Balog István rk., Balogh Tibor rk., Ferkéi Miklós rk., Göpfrich Ödön rk.,
Hornyák András gk., Kápolnási Pál rk., Kozák Gábor László gk., Paksy József Károly rk.,
Péter Sándor rk., Pollák József rk. ism., Szabó Tibor Mihály rk. és Sziklai László rk.
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Kimaradt: Bumbuluti János gk. És Papp Antal rk.
Nem osztályozott nyilvános tanulók: Vieland Ferenc rk. i. Pk.
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Nem osztályozott: Sarkadi Sándor gkm.
Kimaradt: Hrenyó Kornél gk. rut., Lábdy Jenő rk., Rimai K.Géza rk.
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Kimaradt: Ármás László gk. r., Bánhidy Rudolf rk., Pop György gk. r., Rádi István rk.,
Veszlényi László rk.
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Kimaradt: Balogh Artúr rk. és Diemetsch Tibor.
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Kimaradt: Danila Mihály gkr.

* olasz
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Kimaradt: Ádámcsik Gyula rk., Schlagetter Nándor rk.
*Görög
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Óraadók:
Hoffmann Ferenc ének heti 14+2 órában,
Kollár Ferenc SJ rk. hittan heti 8 órában,
dr. Kölcsey László egészségtan heti 1 órában.
A rendes órarend kéretén kívül tanító hittanárok és oktatók:
Ulicsák Sándor (gk. magyar), dr. Dragomir János (gk. román), Szabó Sándor (ref.),
Matos Pál (ág- ev.), Frischmann Máyer (izr. ort). és dr. Herczog Sándor (izr. neológ).
Iskolai altisztek és szolgák:
Ophent István I. oszt. műszaki altiszt, szolgálati éveinek száma 34.
Szabó József I. oszt. altiszt, szolgálati éveinek száma 5 és fél.
Kiss György kisegítő szolga.
Litteczky Lajos fütő.
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Tanulmányi eredmények
Javítóvizsgálatok. Sikeres javítóvizsgát tettek:
1941 augusztusban: Babb István I. A mennyiségtan 3, Cziuzel József I. A
mennyiségtan 3. Hirt József I. A mennyiségtan 3, Huszti Zoltán I. A magyar 3, Marián János
I, A mennyiségtan 3, Nagy Attila I. A mennyíségtan 3, Nagy Kálmán I. A mennyiségtan 3,
Tepfenhardt János I. A mennyiségtan 3, Tempfli Gyula I. A magyar 3, Turi András I. A
mennyiségtan 3, Windt Rudolf I. A mennyiségtan 3, Führ Lajos I. mgt. magyar 3, Enyedi
Ferenc I. B mennyiségtan 3, Farkas Ferenc 1. B mennyiségian 3, Hintalan Béla 1. B
mennyiségtan 3, Kis Ferenc I. B mennyiségtan 3, Krajnik István 1. B magyar 3, Krner
István I. B mennyiségtan 3, Nyirán József I. B mngyar 3, Payer József 1. B magyar 3,
Perémi Ferenc I. B mennyiségtan 3, Román István I. B mennyíségtan 3, Szpivák Ferenc I. B
mennyiségtan 3, Juhász János II. A mennyiségtan 3, Winkler László II. A mennyiségtan 3.
Káel Gábor II. mgt. földrajz 2, Ligeti István II. mgt. mennyiségtan 3, Náp Mihály II. B
magyar 3, Sándor József II. B földrajz 3, Bátor Lajos III. német 3, Datia László III. német 3,
Fărcaş Tibor III. német 2, German László III. földrajz 3, Hrenyó Kornél III. természettan 3,
Leményi Gyula III. magyar 3, Sălăjean Gábor III. földrajz 3, Sztojka Tibor III. német 3,
Tempfli József III. magyar 3, Hajdú Ferenc IV. A mennyiségtan 3, Kerekes Gábor IV. A
mennyiségtan 3, Mándi Lajos IV. A mennyiségtan 3, Szabó Rezső IV. A magyar 3, Toma
Sándor IV. A magyar 3, Reszler György IV. mgt. magyar 3, Schlagetter Bálint IV. mgt.
mennyiségtan 3, Hirschhorn Tibor IV. B természetrajz 3, Jakab József IV. B magyar 3,
Kurcz András IV. B latin 3, Petruska György IV. B mennyiségtan 3, Rohonyi József IV. B
latin 3, Bretán Aurél V. magyar 3, Costin Győző V. történelem 3, Friedmann Béla V.
mennyiségtan 3, Gacsályi Sándor V. mennyiségtan 3, Kiss Ottó V. magyar 3, Komoróczy
István V. mennyiségtan 3, Kovács Árpád V. magyar 3, Manfrédi Antal V. német 3, Suta
Aurél V. latin 3, Rendek Géza VI. német 3, Horváth Győző VI. mgt. latin 3, Corodan
Tivadar VI. mgt. francia 3, Ádámcsik Gyula VII. latin 3, Medeşan Gábor VII. mennyiségtan
3, Poszet Antal VII. latin 3, Rohonyi Antal VII. német 3, Ulicsák Béla VII. mennyiségtan 3,
Rodetzky László II. földrajz 3, Schwartz Ferenc IV. történelem 3, Venczel István V. mgt.
mennyiségtan 3.
1941 szeptemberben: Farmati Sándor IV. A latin 3, Jankó Tibor IV. A latin 3, Pridál
Jenő II. B mennyiségtan 3, Rácz József 1. B mennyiségtan 3, Steinbinder Márton I. B
magyar 3, Szirmay Gyula VI. mgt. mennyiségtan 3, Dencint László IV. B mennyiségtan 3.
1941 decemberben (magántanulók): Fetser János I. mennyiségtan 3, Haris Károly
Lajos II. földrajz 3, Klekner István II. mennyiségtan 3,
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Kovács Imre III. német 2, Rónay Kornél Géza III, német 3, Vad Lajos János IV. német 2,
Walent Vilmos VI. francia 2, Csiki Géza VII. mennyiségtan 3, Kardos Pál VII. latin 3.
1942 júniusban (magántanulók): Császár Zoltán I. latin 3, Mindák László I. latin 3,
Horváth József II. latin 3, Chila István II. latin 3, Chila László II. latin 3, Kiss Sándor II.
latin 3, Bottyán Zoltán III. földrajz 3, Bráz Sándor III. német 2, Sándor Miklós IV. magyar
3, Peleskey Tibor VII. mennyiségtan 3.
Sikertelen javítóvizsgálatot tettek: Turzuly József II. B földrajz 4, Róka Aurél IV. B
földrajz 4, Róka Illés IV. B történelem 4.
Felvételi vizsga.
Sikeres felvételi vizsgát tettek:
Szakács József I. o. Horváth Győző VIII. o., Győrffy Gábor I. o. és Bodó Gyula I. o.
Különbözeti vizsga. Sikeres különbözeti vizsgát tettek: 1941, aug 26-án: Németi
Imre I. o. és Fodor István II. o., aug. 28-án: Kováts Eduárd VI. o., szept. 16.-án: Szabó
Sándor I. o., Misky Endre III. o., Tóth Zoltán I. o. és Krisztián János I. o., okt. 26-án román
nyelvből különbözeti vizsgát tettek: II. A oszt.: Freund István, Juhász József, Mitre Zoltán
és Rónai Géza. II. B oszt.: Buzási Károly, Garay Iván, Kastyák Vendel, Petrovics László,
Somos Miklós, Szombathelyi Károly, Takács Sándor és Vitárius Albert. II. C oszt.: Baumli
László, Kádár István, Korcsinszky Imre, Pregun Géza és Ruskó János. III. A oszt.: Krasznai
László, Sziklai Antal és Tőkés Ernő. III. B. oszt.: Barna László, Bánhegyi Sándor, Gazsi
Attila, Gácsbaranyi Gusztáv, Horváth Lajos, Kanyuk Miklós, Nyirán László és Radetzky
László. IV. oszt.: Béres András, Borbély Béla, Bázjuk László, Csákányovszky Ferenc,
Haraszthy Pál, Lábdy Jenő, Pataky Béla és Székely László. V. oszt.: Békés István, Benedek
János, Fecser János, Kádár László, Mester Árpád és Nagy István. VI. oszt.: Békési Károly,
Komoróczy István, Kovács András, Kovács Eduárd, Matulay Sándor és Réz István. VII.
oszt.: Czagány Gyula, Fazekas László, Kölcsey Rudolf, Majtényi György, Papp Ivor és
Vásárhelyi László, okt. 30-án: Jederán Miklós III. o. nov. 15-én: Békési Károly VI. o. és
Kovács András VI. o. dec. 9-én: Bottyán Zoltán II. o,, Fogarasi Ferenc III. o.,
Konstantinovics György III. o., Konstantinovics Sándor III. o., Pap István IV. o., Peleskey
Tibor VI. o., Kuncz József VI. o. és Princz Béla VIII. o. 1942. jan. 26-án: Krisán János II.
o., Szabó József János III. B. o., Bázjuk László IV. o., Bura Aurél IV. o., máj. 7-én: Perényi
János VIII. o., jún. 1-én. Kmiátek Antal II. o., Fogarassy Andor IV. o., Koblicska Andor IV.
o., Melhoffer József IV. o. és Boleman Sándor VI. o.

62

ÉRETTSÉGI VIZSGÁLATOK
Az augusztusi érettségi vizsgálatok írásbeli része aug. 27, 28 és 29-én, a szóbeli rész
pedig augusztus hó 30-án volt.
Elnökölt: Gáspár Gyula tankerületi kir. főigazgató.
Jelentkezett: 1 ismétlő (román rendszerü), 1 magántanuló, 20 javító (Ezek közül 2
leány).
Írásbeli tételek voltak:
Magyarból: a) Az édesanya képe irodalmunkban.
b) Az ekektomosság a háztartásban.
Latinból: M. Tullius Cicero: Ad familiáres IV. 1: leveléből az első 30 nyomtatott sor.
Franciából: A szigeti ünnep.
Románból: Márai Sándor: A helyszín, (elbeszélés).
Jelesen érett 1: Czumbel Károly.
Érett 19: Bánkos Lajos, Bercsényi Béla, Borsy György, Dudics Gyula, Ekker Klára,
Felber János, Br. Fragstein László, Koppány Károly, Kőváry István, Kreindler Manó,
Kubinyi Dezső, Magos Béla, Mihálka Ferenc, Oláh Gábor, Reszler József, Szinetár Adorján,
Vajnay Éva, Wieland György és Vituly Pál.
Másodizben javíthat 2: Török István és Orsó János.
A decemberi érettségi vizsgálatok írásbeli része dec. 9, 10 és 11-én, a szóbeli rész
dec. 12-én volt.
Elnökölt: Gáspár Gyúla tanker. kir. főigazgató.
Jelentkezett 2 magántanuló, 2 első javító, 1 második javító és 1 ismétlő javító.
Írásbeli tételek voltak:
Magyarból: a) Párhúzam Zrínyi és Gyöngyösi között.
b) A szentistváni nemzetiségi elv és idegen nemzetiségek bejövetele az
Árpádkorban.
Latinból: Tibulli Elegiarum I. 10., 1-32. sor
Németből: A világ keletkezése (Zürjén monda)
Érett 5: Botta István, Nádasi Sándor, Orsó János, Príncz Béla és Török István.
Javít 1: Szokol Géza.
Az év végi, júniusi érettségi vizsgálatok írásbeli része május hó 15, 16 és 18-án, a
szóbeli rész pedig június hó 1, 2, 3 és 5-én volt.
Elnökölt Gáspár Gyula tanker. kir. főigazgató.
Jelentkezett 24 nyilvános, 2 ismétlő, 2 magántanuló és 1 javító.
Írásbeli tételek voltak:
Magyarból: a) Széchenyi szerepe irodalmunkban.
b) A természettan a honvédelem szolgálatában.
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Latinból: T Livius Liber XXIV. C. 13; 1-30 sor.
Németből: Horthy István (fordítás).
Románból: Corvin János és a holló (fordítás).
Kitüntetéssel érett 1: Túrterebesi György.
Jelesen érett 3: Fuchs Sándor, Róbel István és Schwarcz Walter.
Jól érett 11: Antal Sándor, Brendli Gyula, Déry Károly, Fischer Tibor, Kóczy László,
Mitró János, Némethy Andor, Rög József, Tiba Gyula, Winkler Mihály és Vulkán László.
Érett 11: Farkas István, Fekete Albert György, Fugel Béla, Horváth Győző, Jereb
Ottó, Krájnik Sándor, Perényi János, Rákoicza József, Rohonyi Antal, Róka Gergely és
Szokol Géza.
Javíthat 1: Katrinecz László (mennyiségtanból).
Másodízben javíthat 2: Kővári János (mennyiségtanból) és Szaszarán Kornél
(magyarból).

PÁLYAVÁLASZTÁS
Az 1942. jún.-ban érettségizett tanulók pályaválasztása: orvos 2, mérnök 9,
közgazdasági 1, jog 4, mezőgazdasági 2, építész 1, pap 2, katonai 2, állatorvos 1, tanár 1,
MÁV. 1, köztisztviselő 2, még nem választott 1.

AZ ISKOLÁT IGÉNYBEVEVŐ INTERNÁTUSOK
1. PÁZMÁNY INTERNÁTUS
A szatmárnémeti kir. kat. gimnáziummal kapcsolatos állami Pázmány internátust
1865-ben alapította az akkori kir. kat. főgimnázium igazgatója, Novák Antal. Fenntartója a
nm. vallás és közoktatásügyi minisztérium.
Az internátus vezetésével (5505/1940—41 főig. sz.) megbizott igazgató Gnándt
János kir. kat. gimn. r. tanár. Nevelőtanárok: Dr. Dobos János rk. hittanár, Czimbalmos
László és Kováts György r. tanárok.
A Pázmány intemátusnak 1941—42. tanévben 78 férőhelye volt. A férőhelyek be
voltak töltve.
Az 1942—43. tanévre — miután szülői fogadószobát létesítettünk — a férőhelyek
száma 70-re csökken.
A felvétel a nm. vallás és közoktatásügyi miniszter urnak a Budapesti és a Hivatalos
Közlönyben közzétett pályázati hirdetménye alapján történik. A felvételről a tanker. kir.
főigazgató úr dönt. A felvétel iránti kérések május hó 15-ig az internátus igazgatóságáház
nyujtandók be.
Az intemátusnak csak a kir. kat. gimnáziumba beiratkozott rendes tanulók lehetnek
tagjai.
Az 1941—42, tanévben fizetendő internátusi dijak a következők: Felvételi-díj 10 P,
orvosi-díj 20 P, évi ellátási-díi 500 P. Az anyagilag ráutalt, jó magaviseletü és előmenetelü
tanulók díjkedvezményben részesülhetnek, az anyagilag ráutalt jeles tanulók pedig
díjmentességben. Díjkedvezmények: I. foku évi 400 P, II. foku évi 300 P, III. foku évi 200
Pengő.
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Az internátus 830 négyszögöles telken épült. Tágas, játszótérnek alkalmas udvara
van. Az internátushoz tartozik 1 kat. hold 734 négyszögöles kert, amelynek egy része díszés gyümölcsöskert tágas sétányokkal, másik része pedig zöldséges kert a gazdasággal.
Az 1942—43. tanévben a hálótermek száma 5 (107, 107, 30, 31 és 25 m2
alapterülettel), tantermek száma 2 (80 és 70 m2), játékterem 1 (35 m2), ebédlő 1 (77 m2),
szülői fogadószoba 1 (31 m2), beteg és ragályszoba (32, 12 m2) és végül 2 mosdó és
modernül berendezett zuhanyszoba, valamint a szükséges mellékhelyiségek.

2. PÜSPÖKI KONVIKTUS
Alapítása 1828-ra vezethető vissza; megerősödése azonban csak akkor következett
be, mikor 1858 november 1-én átvették a Jézus-társasági atyák a konviktus vezetését. A régi
épűlet szüknek bizonyult, s ennek következtében b. e. Boromisza Tibor szatmári püspök a
régi épület mellett hatalmas és modern 104 méter hosszú fronttal rendelkező konviktust
épített. A román megszállás előtt Hám püspök alapítványából kb. 40 növendék ingyenes
ellátásban részesült, az erre szolgáló alapokat a román impérium majdnem teljesen elvetette.
Az intézet fenntartója a Jézus-társaság magyar rendtartománya. Igazgatója P. Kollár Ferenc
S. J., felügyelők Fenyővári Antal SJ és Tamás János SJ. A háztartást a szatmári irgalmas
nővérek vezetik. 1941—42. iskolai évre 120 volt a férőhelyek száma; 1942—43. iskolai
évre kellő bővítéssel 160-ra emelkedik az intézet befogadó képessége. Az elmult iskolai
évben állandóan 119 a Kir. Kat. Gimnáziumba járó növendéket fogadott be. Évi tartásdij
1941—2-re 550 P. 1942—3-ra 650 P. Felvételi-díj 10 P. 41 tanuló részesült az elmult iskolai
év folyamán kedvezményben, és pedig 5000 P-vel a jelenleg szünetelő Irsik-konviktus
alapja, 2750 P-vel a Püspöki Konviktus alapjai járultak hozzá a szegényebb sorsu
növendékek neveltetéséhez.
Az intézet területi adatai: ebédlő 168 m2, színpad 24 m2, tálaló helyiség 18 m2,
konyha 94.16 m2, raktárhelyiségek 104 m2, portaszoba 12.76 m2, tantermek 114 és 110.50
m2, játszótermek 37.75, 21 és 54 m2, betegtermek 51.50, 14.50 és 18 m2, fürdőszobák
13.50, 30 és 16.50 m2; hálótermek 126, 198, 128 és 112 m2; kápolna 124.50 m2; ezenkivül
a növendékek rendelkezésére áll hatalmas játszóudvar, a jezsuita rendház és a Kálvária
kertjének árnyas udvara, s a jövő iskolaévtől hatalmas játszótér a városon kivül.

3. A MÁV vitéz HORTHY ISTVÁN
fiunevelőintézetét és árvaházát a magyar királyi államvasutak tartják fent és ebben 120
fizető elemi és középiskolás vasutas gyermek és 30 elemi és középiskolás vasutas árva
gyermek nyerhet elhelyezést. A fizető növendékek közül az elemi iskolások 22 P. ellátási és
10 P. egyenruhahasználati dijat, a középiskolások pedig 32 P. ellátási és 10 P.
egyenruhahasználati dijat fizetnek. Az elemi iskolások évi 12 P. átalányért az intézet
tankönyveit és tanszereit használhatják, a Középiskolások összes iskolai költsége a szülőket
terheli, a szükséges összes tankönyvekkel azonban ezeket a növendékeket is az intézet
segélykönyvtára látja el igen csekély használati dij ellenében. A vasutas árvák teljesen
ingyenesen vannak az intézetben és
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ezek mindennemü ruházati és iskolai költségeit is a vasut-intézet-viseli. A 150 helyen felül 2
ingyenes alapitványi hely a város részére van fenntartva és ezekre a helyekre a város
rendszerint a helybeli állami és református gimnáziumok 1—1 jó előmenetelü és jó
magviseletü felsőbb osztályos tanulóját szokta kijelölní. Az 1941—42. tanévben az
intézetnek összesen 147 növendéke volt és pedig 69 elemi iskolás és 78 középiskolás. Ezek
közül a kir. kat. gimnáziumba járt 29 növendék. — Igazgató: Réczey Dezső ny. máv.
főtanácsos, az 1942—43. tanévtől dr. Kern István máv. segédtitkár. Gondnok: Billa Sándor
máv, főtiszt. Nevelőtanárok: Katona László máv. üzletgyakornok, polg. isk. tanár, Futó
József, Szeles László és Szilágyi Lajos középiskolai tanárok. Az intézet helyiségei: 7
tanterem (497 m2), 11 hálóterem (737 m²), zeneterem (60 m2), játékterem (114 m2),
könyvtár (60 m2), 3 betegszoba (100 m2), orvosi rendelő, 4 fürdőhelyiség 13 káddal és 5
zuhanyozóval, 10 WC helyiség, 5 mosdóhelyiség, 70 mosdóval, igazgatói lakás, gondnoki
lakás, 1 tanári lakás, 3 tanári szoba, 1 nappali tanári szoba, 1 vendégszoba, 1 szabómühely, 2
raktár, 1 konyha, mosogató, tálaló, éléskamra, 1 étterem (275 m2), 3 személyzeti szoba
külön fürdő és WC helyiséggel, villamos erőre berendezett mosoda, különféle
pincehelyiségek és egy óvóhely (170 m2). Ezenkivül ragályos betegek részére az intézet
udvarán egy külön elszigetelt épület áll rendelkezésre, 3 betegszobával, ápolónői szobával,
2 fürdőszobával és WC-kel.

4. TANITÓK HÁZA NEVELŐINTÉZET
Alapítója és fenntartója a szatmármegyei Általános Tanitóegyesület. Igazgató:
Neubauer Elemér, felügyelő-tanárok: Kis-Horváth Jenő és Nagy Lajos kir. kat. gimn.
tanárok. Az internátus egy emeletes, vízvezetékkel, fürdőszobával felszerelt épület. 50
férőhelye van és mind el van foglalva. A kir. kat. gimnáziumba járt 15 tanuló. Jelenleg 42
középiskolás tanuló és 8 „szórványgyerek” van az intézetben. A tanítószülők 44 Pengőt,
mások 54 Pengőt fizettek havonkint teljes ellátásért. A jelen iskolai évben 2100 pengő
kedvezményt adott az intézet. Az internátus 280 négyszögöl területen épült. 180 négyszögöl
van beépitve. Van két hálószoba 50—50 négyzetméter területü, ugyanilyen méretü 2
tanterem, egy ebédlő, egy betegszoba és két felügyelő tanári szoba az intézetben. A tanulók
50 %-a tanító-gyermek.

66

STATISZTIKA
A tanulók száma és fontosabb adatai
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1. Az 1941. aug. havi magánvizsgálaton a magántanulók (összesen 7) latin nyelvből
nem vizsgáztak.
2. Az V. o-ban csak 42 tanuló tanult francia nyelvet.
A VII. o-ban 1 növendék olasz nyelvet tanult.
3. Az 1941. aug. havi magánvizsgálaton 1 magántanulónak nem kellett rajzból
vizsgáznia.
4. A magántanulók közül 6 gyorsírást nem tanult.
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A dült betüvel jelölt osztályok magyar tagozatúak.
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Jelentés a könnvtárak és szertárak
gyarapodásáról
Gimnáziumunkban a következő könyvtárak és szertárak működtek: 1. tanári
könyvtár, 2. ifjúsági könyvtár, 3. természetrajzi és vegytani szertár, 4. természettani szertár,
5. földrajzi és történelmi szertár, 6. rajzszertár. és 7. torna szertár.
Az egyes szertárakat és könyvtárakat meglehetős szomorú állapotban vettük át a mult
tanévben a románoktól. Azóta megindult mindezek magyar nemzeti irányú, illetve korszerű
kiegészítése. Igen sokat áldozott a V. K. M. és a gimnázium a tanári és ifjúsági könyvtár
fejlesztésére és a földrajzi és tornaszertár gazdagítására.
A tanári könyvtár már a tavalyi tanévben a közgyüjtemények országos
főfelügyelőségének erdélyi osztályától 502 kötetet kapott ajándékba. Ezeknek nagy része a
világháború után jelent meg s így szerencsésen kiegészítette a román uralom alatt teljesen
elhanyagolt magyar vonatkozású könyvanyagot. Jelentősen hozzájárult a magyar
vonatkozású tudományos és irodalmi munkák beszerzéséhez az ebben az évben a tanári
könyvtár számára kiutalt 4300 P. rendkivüli segély.
Ifjúsági könyvtárunkat is elsősorban a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi
miniszter úr rendkívüli ellátmányából bővítettűk. Ez 2343 P. tett ki. A gimnázium hat száz
növendékének azonban még most is kevés a 880 műből álló könyvtár. A tanulók lelkesen s
szorgalmasan olvasnának, ezért nagyon kivánatos lenne az ifjúsági könyvtár további
nagyobb arányú fejlesztése.
A térképismeret előmozdítására katonai térképeket szereztünk be, a korszerű tanítás
céljaira pedig j filmvetítő gépet és egy epidiaszkopot.
Nagy mértékben gyarapodott az intézet torna felszerelése. 2583 P. értékbenbővült a
szertár kosárlabdaállvánnyal, fürdőberendezéssel, öltözőpadokkal és egyéb szerekkel. Az
1941—42 évben egy második tornaterem is létesült; ennek a felszerelése részben már
megérkezett.

Az iskola epületének méretei
Az iskola területe 2600 négyzetöl, azaz 9360 m2. Beépített terület 556 négyzetöl,
azaz 2002 m2. Iskolaudvar és kert 2044 négyzetöl, azaz 7358 m2. Az iskolaépület alagsora
605,99 m2, amelyben 650 személyt befogadó légoltalmi óvóhely, és pincék vannak.
Földszinten: Ígazgatói lakás: előszoba 14,22, I. folyósó 21,60, II. folyosó 13,77, hálószoba
39,60, vendégszoba 34,20, ebédlő 27,67, fogadó 31,61, dolgozószoba 43,05,
mellékhelyiségek 78,79. Tanári könyvtár 45,82, tanán tanácskozó 63,22, igazgatói iroda
előszobája 17,60, igazgatói iroda 24. Szülői fogadó 18,45, II. tornaterem 137,17 öltöző és
orvosi szoba 21,42. Ifjusági könyvtár 52,03, 2 tanterem 71,96 és 71,96. Nagy tornaterem
200, szertár 27,50, fürdőszoba a tornateremhez 21,96, öltöző 47,40, testn. tanári szoba
19,10. Bejárat, folyosó, mellékhelyiségek 366,28, kapusszoba és konyha 49,12, I. altiszti
kétszobás lakás 86,13, II. altiszti kétszobás lakás 74,13. I. emeleten rajzterem 120,, tanári
dolgozó 28,95, 6 tan-
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terem 58,97, 51,03, 58,97, 51,03, 58,97, 73,71, fizikai előadó 103,01, szertár 84,16,
előszoba 16,70, kémiai előkészitő 20,16, szertár 36,92, természetrajzi laboratorium 18,90,
szertár 73,71. Folyosók, lépcsőház, mellékhelyiségek: 409,49. II. emeleten zene- és
filmvetítő terem 121,13, tört. és földr. szertár 25,20, 7 tanterem 58,59, 51,03, 58,97, 51,03
58,97, 58,91, 73,71. Díszterem 192,15, dísztermi ruhatár 16,76, kápolna és hitoktatóterem
56,89, hittanterem 32,76, folyosók, lépcsőház, mellékhelyiségek 407,50 m2.
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A következő iskolai évre vonatkozó
tájékoztató és tankönyvek.
Beiratások. A rendes beiratás jun. 26 és 27-én, az utólagos beiratás pedig szept. 5-én
és 7-én lesz. Kellően megokolt esetben a igazgatóság jan. 31-ig vehet még fel tanulót, aki a
már végzett anyagból vizsgázik. Az I. osztályba iratkozó tanulók, szülőjük vagy gyámjuk
kíséretében tartoznak megjelenni, magukkal hozva az elemi isk. bizonyitványt, községi
anyakönyvi kivonatot és az ujraoltási bizonyitványt. I. osztályba csak az vehető fel, aki
1942 szept. 15-én már betöltötte a 10. életévét, de a 13-at még nem. Méltányos esetekben a
nm. vallás és közoktatásügyi miniszter úr korengedélyt adhat. A többi osztályba iratkozó
tanulók beiratkozáshoz leckekönyvet hoznak, a más intézetből jövők azonban ujraoltási
bizonyítványt is. Beiratkozáskor a következő díjak fizetendők: Felvételi díj: 8 P. Járulékok:
l'3o P. Horthy alapra; 2'50 (elégséges tanuló 5 P.) Filmdíj: I. oszt.-nál 3 P. a többinél az
utoljára fizetett tandíj 3%. Évi tandíj: 100 P. Magán és ismétlő tanulónál: 150 P. Ismétlő
magántanuló: 225 P-t fizet. A tanulmányi eredmény s a vagyoni helyzet alapján a tanulók
tandíjkedvezményben részesülhetnek. (80, 60, 40, 20 P.), ha szept. hó folyamán ezt az iskola
által adott hiv. kérvénymintával kérik. Azok, a szülők, akik gyermeküket fel akarják menteni
a rajz, gyorsírás, testnevelés és ének gyakorlati része alól, szept. 20-ig folyamodványt
nyujtanak be az igazgatóhoz.
A javító vizsgálatokat szept. 1-én tartjuk. Vizsgadíj: 25 P.
Különbözeti, magán és felvételi vizsgálatokat szept. 2—4.-én tartunk. Ezekre a
vizsgákra az előírt iratokkal és kérvénnyel jul. 1-ig kell jelentkezni. Akik az anyaországból
iskolánk II—VII. osztályaiba akarnak iratkozni, a román nyelvből különb. vizsgát tesznek.
Az ünnepélyes Veni Sancte és megnyitás szept. 8-án lesz 10-kor.
Vasuton, kerékpáron stb. bejárni szándékozó tanulók iratkozáskor kérvényt adnak be.
Az igazgatóság csak szegény jó tanuló növendékeknek igen indokolt esetben fogja megadni
a bejárási engedélyt. Az intézeti egyensapka és címeres pajzs viselése kötelező. Uj ruháknál
kötelező a Bocskai-szabásu sötétkék egyenruha. Az iskolai fegyelmi szabályok a
nagyszünetben is kötelezők.
Hivatalos órák a nagyszünet idején szerdán és pénteken 11—12-ig.
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Tankönyvjegyzék az 1942-43 évre.
I. oszt.
Hittan: Nagyobb katekizmus. Magyar: Alszeghy—Sik—Brisits; Magyar
olvasókönyv I. o. Alszeghy-Sik-Techert: Magyar nyelvtan I. o. Földrajz: Bodnár—Kalmár:
Magyarország föld- és néprajza. Latin: Dr. Jirka: Latin olvasókönyv I. o., Jámbor—
Kemenes: Latin nyelvtan. Természetrajz: Kerékgyártó—Mohay: A ház és kert
természetrajza. Mennyiségtan: Gidró—Holenda: Mennyiségtan I. o. Ének: Németh—
Sólymos: Daloskönyvünk I. o.
II. oszt.
Hittan: Dr. Pokorny: Ószövetségí bibl. története. Magyar: Alszeghy—Sik—Brisits:
Magyar olvasókönyv II. o. Alszeghy—Sik—Techert: Magyar nyelvtan II. o. Földrajz:
Bodnár Kalmár: A világrészek föld- és néprajza. Latin: Dr. Jirka: Latin olvasó II. o.
Jámbor—Kemenes: Latin nyelvtan. Természetrajz: Kerékgyártó—Mohay: A magyar föld és
idegen tájak természetrajza. Mennyiségtan: Gidró—Holenda; Mennyiségtan II. o. Ének:
Németh—Sólymos: Daloskönyvünk II. o.
III. oszt.
Hittan: Dr. Pokorny: Ujszövetségi bibliai történetek. Magyar: Alszeghy—Sik—
Brisits: Magyar olvasókönyv III. o. Alszeghy—Sik—Techert: Magy. nyelvt. III. o.
Történelem: Balanyi—Balogh. Magyarország történelme III. o. Földrajz: Bodnár—Kalmár:
Általános földrajz. Latin: Dr. Jirka: Latin olvasó III. o. Jámbor—Kemenes: Latin nyelvtan.
Német: Bitter— Puhr: Német nyelvkönyv III. o. Fizika: Öveges: Kis Fizika. Mennyiségtan:
Borosay—Holenda: Mennyiségtan III. o. Rajz: Biró Béla: Művészeti alkotások III—IV.
Ének: Német—Sólymos. Dallos Könyvünk. III. o.
IV. oszt.
Hittan: Dr. Aubermann: Kat. szertartástan. Magyar: Alszeghy— Sik—Brisits:
Magyar irod. olvasókönyv IV. o. Alszeghy—Sik—Techert: Magyar nyelvtan IV. o.
Történelem: Marczell—Szegedi: Az antik világ és keresztény Európa története. Latin: Jirka:
Latin-olvasó III. o. Jámbor— Kemenes: Latin nyelvtan. Német: Bitter-Puhr: Német
Nyelvkönyv IV. o. Természetrajz: Kerékgyártó—Somogyi: Ásványtan és földtan. Rajz: Biró
B.: Művészeti alk. ism. IV. o. Egészségtan: Melly—Mohaí—Párdányi: Egészségtan. IV. o.
Gyorsírás: Kiss József: Az egységes magyar gyorsírás. Segédkönyv: Nagy—Péterffy: Arany
Toldija.
V. oszt.
Hittan: Dr. Töttössy: Hittan. Magyar: Alszeghy—Sik—Brísits: Magyar irod.
olvasókönyv. V. o. Alszeghy—Sik—Bik—Teckert: Magyar nyelvi olvasókönyv V—VI.
Történelem: Marcell—Szegedi: A közép és újkor története. Latin: Dályai—Kovács: Latin
olvasókönyv a leánygimn., V. o. Német: Bitter—Puhr: Német nyelvkönyv V. o. Francia: Dr.
Birkás: Francia nyelvkönyv V. o. Természetrajz: Kerékgyártó—Mohay: A természet élő
világa V. o. Mennyiségtan: Borosay—Holenda—Korányi: Mennyiségtan V. o.
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VI. oszt.
Hittan: Dr. Töttössy: Erkölcstan. Magyar: Alszeghy—Sik-Brisits: Magyar irodalmi
olvasókönyv VI. o. Alszeghy—Sik—Brisits; Magyar nyelvi olvasókönyv V—VI. o.
Történelem: Marcell—Szegedy: A legújabb kor története. Gazdaságtan: Csóka—Zibolen:
Gazdasági és társadalmi ismeretek. Latin: Dr. Márkus Jenő: Szemelvények Vergilius
Aeneiseből. Kuzmics: Szemelvények Ciceró beszédeiből. Jámbor—Kemenes: Latin
nyelvtan. Német: Bitter Puhr: Német nyelvkönyv VI. o. Francia: Birkás—Petrich: Francia
nyelvkönyv VI. o. Vegytan: Dr. Somogyi: Vegytan. Mennyiségtan: Borosay—Hollenda—
Korányi: Mennyiségtan VI. o.
VII. oszt.
Hittan: Dr. Töttössy: Egyháztörténet. Magyar: Alszeghy—Sik— Brisits: Magyar
irodalomtörténet VII. o. Techert: Magyar nyelvkönyv VII—VIII. o. Történelem: Szegedi: A
magyar nemzet története VII. o. Földrajz: Bodnár—Kalmár: Magyarország földrajza. Latin:
Dr. Márkus: Szemelvények Vergilius Aeneiseből. Kováts—Péter: Szemelvények Cicero
levelei és bölcseleti műveiből. Jámbor—Kemenes: Latin nyelvtan. Német: Meyer—Puhr:
Német irodalmi olvasó VII. o; Francia: Birkás—Petrich: Francia nyelvkönyv VII. o.
Természettan: Öveges: Természettan VII. o. Mennyiségtan: Borosay—Holenda—Korányi:
Mennyiségtan VII. o. Rajz: Bíró: Művészeti alkotások. VII. o.
VIII. oszt.
Hittan: Dr. Töttössy: Hitvédelem. Magyar: Alszeghy—Sik—Brisits: Magyar
irodalom története VIII. o. Techert: Magyar nyelvkönyv VII-VIII. o. Történelem: Szegedi: A
magyar nemzet története. VIII. o. Latin: Vékey (Vézner): Szemelvények Horatius műveiből.
Balogh—Ostvald: Szemelvények Tacitus műveiből. Jámbor—Kemenes: Latin nyelvtan.
Német: Meyer—Puhr: Német irodalmi olvasó VIII. o. Francia: Birkás—Petrich: Francia
nyelvkönyv. VIII. Bölcsészet: Kornis: A pszichológia és logika elemei. Természettan:
Öveges: Természettan. VIII. o. Mennyiségtan: Borosay—Holenda—Korányi: Mennyiségtan
VIII. o. Rajz: Bíró: Művészeti alkotások VIII. o. Egészségtan: Melly—Párdányi:
Egészségtan VIII. o.
Segédkönyvek: Magyar Tud. Ak.: Magyar helyesírás szabályai I—VIII. o. Jámbor—
Kemenes: Római régiségtan: V—VIII. o. Huszti: Latin Chrestomathia. VI—VIII. o.
Horváth Simon: Négyjegyü logaritmus. VI—VIII. o. Jávorka: Magyar flóra kis határozója:
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