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A gymnasium történetéhez.
I.
Egy lap
a szatmári kir. kath. főgymnasiumi tápintézet jegyzőkönyvéből
Ha az emberi cselekvények irányait éber figyelemmel kisérjük, és az emberek élettörekvéseit
részrehajlatlanul mérlegeljük: lehetetlen nem észrevennünk a szerfölötti hajlamot, mely korunkban az
anyagiak iránt mindenütt mutatkozik; az anyagi jólét, testi élvezet, az élet természetes és mesterséges
szükségeinek kielégítése azon czél, mely sokaktól az ember egyedüli föladatának tekintetik! A
haszonvágy azon bálvány, melynek napjainkban a világ buzgalommal emel oltárokat, egész
odaadással bizza reá teljes boldogságát; annak ád átalános hatalmat egész élete és minden ügyekvése
fölött. A haszonvehetőség teszi a tárgy értékét, határozza meg mindennek egyedüli becsmérvét.
És épen ezért gyakran találkozunk a durva anyagiasság botrányos jelenségeivel, mintha az
ember hivatása nem lenne más, mint hogy éljen „veluti pecora, quae natura prona atque ventri
obedientia finxit.” Sallnst. Innen van, hogy a napi sajtó rovataiban fájdalommal olvashatják többször a
jobb gondolkozásuak, miszerint el nem ért hitvány anyagi jó miatt az élet könnyelmüleg föláldoztatik,
mintha annak enyésztével az emberélet alapföltétele létezni megszünt volna.
A tömeg által követett ezen anyagi irányt és az ebből származó sajnos következményeket
elháritani, legszebb hivatása a vallás erkölcsi nevelésnek, mely mig az anyagot, mint eszközt,
elfogadja, mint élet föltételt, megveti; mely, midőn az embert érzék-szellemi lénynek ismeri,
egyszersmint tudja, hogy azt pusztán értéktapasztalati uton nyert ismeretek ki nem elégitik, s épen
ezért föladata, hogy az emlitett nton szerzett vívmányokból következtetéseket vonván, az ember
szellemi természetének szolgáló elveket és életszabályokat megállapitson és fölállitson!
Különben is, ami az egyént ugy, miként a társadalmat tiszteletre-, és a valódi müvelt nevezetre
méltóvá teszi, nem a gazdagságban és politikai tekintélyben, nem a müipar- és mesterségek általi
kitünésben, sem a fegyvertények és világhirü diadalok csillogó fényében, hanem a lehetőleg
általánossá lett értelmi és erkölcsi érettségben, a mindenkit megnemesitő erények gyakorlatában áll.
Ez pedig müve a nevelésnek, mely helyesen alkalmazva szülője a szellemi haladásnak; benne
van letéve egy érettebb kor dusan kamatozó szellemi tőkéje; általa jő létre a népek óhajtva várt szebb
jövője.
Buzgó hálát adunk a népek és nemzetek Urának, hogy daczára a korunkat annyira jellemző
anyagias iránynak, nemzetünknek oly utat jelölt, melyen nem fegyverrel többé mint multjá-
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ban, hanem szellemi erővel és érettséggel haladhat pályáján nemzettársai között... Innen van, hogy az
erőteljes férfikor önművelödésén szorgalmasan munkálkodik; a gondos szülék gyermekeik szellemi
kiképeztetéseért minden telhetőt áldoznak, az ifju nemzedék tanulni óhajt;... és mennyien vágynak
bejutni a dicsőség templomába, hol a közvélemény tömjénfüstje környezi azokat, kik tehetségök
erejével fáradoztak a közjólét előmozditásán!?
És e törekvés minden dicséretre méltó; mert azon népnek, mely a művelt nemzetcsaládok
sorába akar emelkedni, ifjuságát kell növelnie. Az ifjuság azon csemete, mely korán ápolás alá vétetve
és nemesitve, idővel jeles családokat adand, melyek a honnak nem csak díszére, hanem lényeges
hasznára, emelésére is leendenek! A termő anyaföldnek is nem csak virágos rétjeit, viruló díszét, de
haszonnal járó gyümölcsét is ohajtjuk....
Azonban, habár számtalan szülők szivesen óhajtanák is gyermekeiket a nevelés áldásaiban
részeltetni, s habár az ifju nemzedékben nem hiányoznék a tehetség és vágy a művelődés pályájára
lépni, még is a vagyontalanok gyermekeinek, az elhagyatott árváknak neveltetése legtöbbnyire csak
ohaj s teljesületlen vágy marad; mert az iskolázás költségeit fedezni nem képesek!... Pedig ily esetek
annál szomoritóbbak, mennél inkább igazolja a mindennapi tapasztalás, hogy a képesség és szorgalom
nem csak a vagyonosak kiváló tulajdona, hanem azoké is, kiket kevéssel áldott meg a földi szerencse.
És megtörténik, hogy az isteni szikra fénye, mely a gyermek tehetségében felragyog, később a
napi gondok a szükség által elhomályosul, elenyészik; s talán egy szük körü család, észrevétlen
szerény kör az, melyet betölt nem ritkán kellő müveltség nélkül azon férfiu, ki ellenkező esetben
ezerek boldogitására volt vala hivatva. Szóval a közérdek szenved, a közjó idővel érzékenyen sinli
meg, s az emberiség jótevőit veszti el, ha a kitünö észtehetségüek anyagi nélkülözéseik miatt
kénytelenek elhagyni tanulmányi pályájukat.
E szomoru s csaknem minden évben előforduló esemény birta a szatmári kir. kath. gymnasium
tanártestületét s a nemes városi iskolai bizottmányt azon határozatra, hogy a nevezett gymnasiumot
látogató szegény, de szorgalmas és fedhetlen viseletü ifjak javára tápintézetet alakitson, hol azok
részben ingyen, általában pedig pár forintnyi havi fizetésért egészséges élelmet nyerjenek.
A nagyméltóságu magyar kir. Helytartótanács a gymnasiumi elüljáróság e buzgó törekvését
méltányolván 1865-ik évi augustus 15-én 26,796 sz. a. kelt kegyes intézvénye által megerősítette
a tápintézet következő alapszabályait:
1. §. A szatmári kir. kath. főgymnasiumi tápintézet czélja: a főgymnasiumban tanuló szegény
sorsu, kath. jó ifjaknak lehető csekély fizetésért, gyarapodása esetén egészen ingyen, egyszerü, de
egészséges és tápláló élelmezést adni.
2. §. Az intézet czéljának elérésére az alap lesz: a magán jótékony kegyadományok és a
vagyonosabb tanuló ifjak részbeni önkénytes hozzájárulása.
Mivégre az intézeti elüljáróság kibocsátandó felhivásai által igyekvendik a tápintézet részére
pártfogókat szerezni, és ezek adományaiból részben egy alaptőkét, részben a táplálást eszközölni.
3. §. Ehez képest a jótékony intézet alakitó tagjai lesznek:
a) Mint alapitók, mindazon jótevők, kik egyszer mindenkorra legalább száz forint
alapitványi tőkét biztositanak.
b) Pártfogó tagok lesznek továbbá azok, kik három egymásután következő évre
évenkint legalább 10 ftot irnak alá.
c) Gyámolitó tagok mindazon emberbarátok, kik az ifjuság tanulását, a szegénynek
nyujtandó bármi kegyadományuk által elősegiteni készek. Végre
d) tagjai egyszersmind a gymnasium azon növendékei, kik egész éven át hónaponkint
legalább öt krajczárt fizetnek az intézet javára.
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4. §. Az ekínt befolyó jövedelem kezelését illetőleg: az alapitványi tőke, a felügyelő tanács e
részbeni határozatához képest, kellően biztosittatván érintetlen lesz, és csak kamatai számittatnak az
évi jövedelemhez.
Az évi jövedelem készpénzbeni gyüjtelékének egy negyed része, biztos tartalék alap
eszközlése tekintetéböl minden évben tőkésitendő, és csak az igy felmaradt három negyede a készpénznek az egyébuemli adományokkal lesz a tápintézet folyó szükségleteinek fedezésére forditandó.
5. §. Az alapitóknak, valamint a pártfogó tagoknak joguk lesz a gymnasiálás szegény és
szorgalmas tanuló ifjakat a tápintézet elüljáróságának segélyezés végett ajánlani, mely ajánlat a
körülmények szerint mindig kellően méltánylandó.
6. §. Az intézet felügyelő elüljárósága a „tápintézeti felügyelő tanács” czim alatt lesz a
müködő tanártestület a nemes városi gymnasiumi bizottmánynyal és a tanuló ifjuság képviselőivel
együtt.
7. §. A felügyelő tanács rendes ülése lesz minden tanév kezdetén és minden félév bezártával.
Üléseit csak a főgymnasium helyiségén tarthatja: és hogy határozatai érvényesek legyenek, a tanuló
ifjuság képviseletén kivül, legalább tizenegy tagjának kell együtt lenni.
Teendője lesz :
a) Az intézet létéről s gyarapodásáról gondoskodni, az erre vonatkozó tervjavaslatokat
és szükséges intézkedéseket megvitatni s életbe léptetni; különösen az alapitványi
tőke kellő biztositásáról szorgoskodni, és ezen intézkedés pontos foganatositását
eszközölni.
b) A felügyelő tanács körébe tartozik az intézet szabályait módositani, elváltoztatni
vagy pótolni. Erre azonban megkivántatik mindig a jelenlevő tagok kétharmadának
beegyezése és a felsőbb hatósági jóváhagyás, illetőleg megerősités.
c) Teendője leend a tápintézetbe való fölvétel módozatairól, az alapitó és pártfogó
tagok ajánlataira és a helyi körülményekre kellő tekintette, időről időre rendelkezni.
d) Minden év végével kötelessége az idézet számadásait megvizsgálni és birálni; mi
czélra kiküld kebeléből titkos szavazat utján megválasztandó három tagot. Ezen
küldöttség szigoruan megvizsgálja a pénztárnok beadott kimutatásait, s a gazda
irományait; és csak ennek előterjesztése nyomán adathatik ki, teljes ütésből, a
fölmentvény.
e) Minden harmadik évben fogja az igazgató bizottmány tagjait titkos szavazattal s
absolut szótöbbséggel ujból megválasztani.
8. §. A tápintézet közvetlen igazgatását és vezetését kezeli az „igazgató-bizottmány”, melynek
mindenkori elnöke a főgymnasium időszerinti igazgatója; többi tagjai: a felügyelő tanács által saját
kebeléből választandó alelnök, pénztárnok, jegyző és gazda. Az intézet jogügyeinek védelmét a városi
gymnasiumi-bizottmány egyik tagja, kit a felügyelő tanács bizalma kijelöl, fogja kezelni. Az igazgató
bizottmány négy tagja minden harmadik évben ujból választatik. Ezen jótékony intézet bármi
ügyleteinek vezetése körüli fáradalmakért dijt vagy jutalmat igényelni nem lehet.
9. §. Az igazgató bizottmány minden második hónap végén rendes ülést tart; határozatképes
csak akkor lesz, ha az elnökkel négy tag jött össze. A szavazatok egyenlősége mellett az elnök szava
dönt. Ily ülésben az intézet állapotának előadása nyomán a szükséges intézkedések megrendeltetnek; a
pénztár állapota megvizsgáltatik; és az intézetet illető vagy illethető kötések és szerződések valamint
minden más ügy elintéztetik.
Ezen gyülések után az elnökigazgató, a szabályszerü két hónapi jelentésben, a tápintézet
müködéséről is értesitendi a fensőbb hatóságot.
10. §. Rendkivüli gyülést tart a felügyelő tanács mindannyiszor, valahányszor a körülmények
sürgőssége, vagy a tanács három tagjának összhangzó kivánata nyomán az elnök által méghatároztatik.
Igazgató bizottmányi értekezlet pedig az igazgató elnök vagy két bizottmányi tag kíivánságára ül össze
rendkivüli időben.
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11. §. A tápintézeti elnök teendője:
a) Összehivja a felügyelő tanácsot valamint az igazgató bizottmányt és annak müködését
vezeti.
b) A tápintézet ügyeit illetőleg a felsőbb hatóságokkal közlekedik.
c) A felügyelő tanács által meghatározott feltételek mellett a tápintézeti növendékeket fölveszi
vagy elbocsátja.
d) Minden az intézet javára teendő és begyülendő adományokat általvesz és azokat, valamint a
folyó szükségletekre kellő kiadásokat a pénztárra utalványozandja.
e) Az intézet vagyonát vagy terheit érdeklő irományokat aláirja és megerősiti.
f) Továbbá joga, sőt kötelessége: az intézet pénztárát és ügyirományait gyakrabban s
véletlenül megvizsgálni. Végre
g) Az intézetet minden harmadik személy, más testületek és hatóságok előtt képviseli, vagy
ahoz értő jogtudor által képviselteti.
12. §. Az alelnök.
a) Az elnököt akadályoztatása esetében mindenben törvényesen helyettesiti.
b) Az intézet ellátására szükséges bevásárlásokat s részletes intézkedést a gazdával együttesen
végezi.
c) Az intézet gyarapodására szolgálható műkedvelők általi szini előadások s jótékony sorsolások létesitéséről lehetőleg szorgoskodik, figyelemmel mindig az ide vonatkozó rendőri és
pénzügyi szabályokra, melyek pontos teljesitéseért az alelnök felelős.
d) Az ifjak adományait hónaponkint összeszedeti, átveszi és a pénztárnoknak elnöki utalvány
mellett általadja.
13. §. A pénztárnok őrzi és kezeli a tápintézet pénzbeli vagyonát, melynek biztositására
anyagilag is kötelezi magát, aláirván a választási jegyzőkönyvet, melyben világosan kiteendő az
intézet birtokának anyagi biztositása. Teendője lesz különösen:
a) Minden, bármi czim alatt az intézet javára begyülendő pénzjövedelmet, az elnök utalványa
mellett általvesz és azt hüségesen kezeli.
b) Az elnök utalványa folytán fizeti a tartozmányokat.
c) Minden bevételt vagy kiadást egyes tétel- illetőleg utalvány szerint, bejegyez nagy számolási könyvébe, mely átvarva s a gymnasium pecsétjével lesz megerősitve.
d) Minden két hónapban általános pénztári kimutatást ád az elnöknek. Az év végén pedig az
egész tanévi számadást kellően okmányolva fogja elkésziteni.
14. §. A jegyző kezeli az intézetet illető mindennemü okmányokat.
Az értekezleti jegyzőkönyveket szerkeszti s azokat az elnök és egy bizottmányi, illetőleg
felügyelő tanácsi tag által történendő hitelesitésök után, az őrizetére adandó ügyködési könyvbe leirja.
Valamint a netalán szükséges nyomtatványokról is gondoskodik.
15. §. A gazda az alelnök helyettese.
a) Az alelnökkel gondoskodik az intézet elhelyezésére kellő alkalmatos szállásról, melyben az
élelmező lakásán kivül, az ellátható növendékek számához arányosan, tágas étterem legyen.
b) A nélkülözhetlen felszerelési butorzat megszerzéséről, annak kellő épentartásárol gondoskodik. Mindent leltárba vesz és azt számon kéri és adja.
c) Az ifjak ellátásáról, mely általábani szerződés utján, vagy házilag eszközöltethetik, a
körülmények tekintetbevételével, a felügyelő-tanács által megalapitott módozatok szerint,
intézkedik.
d) Másokkal szerződik, minden szerződése azonban csak az igazgató választmány jóváhagyásával lesz érvényessé és kötelezővé.
16. §. Az ifjuságot képviselendik a VIII. és VII. osztálybeliek nyolczan. Ezeket az egyes
osztályok külön, minden év kezdetével, egy évi tartamra választandják.
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Teendőjök lesz:
a) Képviselt osztályaikban a hónaponkinti adományokat beszedni és az alelnöknek kézbesiteni, ki az arra készitendő osztály jegyzékeikben nyugtatványozza.
b) Az alelnöknek az intézet javára teendő külön intézkedéseiben segédkezni.
c) A felügyelő tanácsban megjelenni, általok összegyüjtött adományok jegyzékét bemutatni,
az ifjuságnak az intézetre vonatkozó kivánalmait és nézeteit előadni, saját észleléseiket
bejelenteni. Döntő szavazattal azonban nem birnak. Végre
d) kötelességök lesz váltva hetenkint, az alelnök és gazda intézkedése szerint, a házi rendre
felügyelni.
17. §. A tápintézet müködésének eredményéről az elnök által készitendő kivonatban az évi
iskolai értesitvényben nyilvánosan jelentés teendő; és az mindazon pártfogóknak, kik az intézet
jószándéku törekvései iránt bőkezü jótékonyságaikat folyvást tanusitják, megküldendő.
18. §. Az intézeti tagok közt netalán előforduló viszályok, ha azok az elnök-igazgató
közbenjöttével nem volnának eligazithatok, háromtagu biróság által, melynek kettőjét a viszálykodó
felek, harmadikát a kijelölt kettő fogják megválasztani, intéztetnek el.
19. §. Az igy szervezett intézet csak önállólag müködvén állhat fönn, és mint testület semmi
néven nevezendő más társulatba be nem léphet. Müködése megszüntével megszünik az intézet is.
20. §. A tápintézet történhető megszüntével vagy megszüntetésével, mi csak a pártoláshiány s
felsőbb rendelet szomoru következménye lehetne, annak összes vagyona pénzzé lesz teendő és a
szegény tanulók használatára létező tankönyvtár javára forditandó. Az ezen intézkedés tervezete
azonban végérvényes jóváhagyás végett a nm. magy. kir. Helytartótanácshoz lesz beterjesztendő.
Ezen felsőbbileg megerősitett alapszabályok értelmében mult év november 15-dik napján
megtartatván a tápintézeti felügyelő tanács első ülése, a rendszeres igazgató elnök vezetése mellett, az
igazgató bizottmány tagjaiul megválasztattak: alelnökké Hehelein Károly tanár; pénztárnokká Májer
Ignácz községi tanácsos és a városi iskolai bizottság tagja; jegyzővé Jandrisics János tanár; gazdává
Gáspárdy Rudolf hittanár; a jogügyletek kezelését felválalta Gabányi János városi főbiró és az iskolai
bizottság tagja. Az ifjuság, pedig képviselőiül kijelölte a VIII-ik osztályból Boksay Ambrust, Brozik
Károlyt, Dolinay Dezsőt és Hermann Safidort, a VII-ik osztályból Kovács Jenőt, Krieger Józsefet,
Nusszer Lajost és Pöschel Károlyt.
Megválasztatván a müködő tagok az alapszabályok 2. §-nak értelmében megrendeltetett a
kegyadományok gyüjtése.
E czélból szétküldettek az igazgató bizottmány folyó évi januárius 20-ról kelt felhivásával az
aláirási ivek. Önzéstelen törekvésünk reménynyel, a mostoha idők zilált viszonyai aggodalommal
töltenek el, midőn tervezett tápintézetünk tényleges megalakitásához az egyetlen alapot, a vidék
áldozatkészségét, a tehetősebbek adományait keresni kezdettük,.... de örömmel tapasztaltuk, hogy
tervünk a közvélemény helyeslő itéletével találkozik. A nemes lélek nem tagadhatja meg magát. Az
önzésnek e napjaiban is vannak egyebek, kik a testvériség érzetéből áldozni is készek; vannak
községek, melyek tudják, hogy a polgárzatok közjavának alapföltétele a müveltség, és a melyek azért
nem tekintik elveszettnek a költséget, mit a nevelés előmozditására adtanak!...
Hálatelt kebellel irjuk ide a tanuló ifjuság őszinte barátainak, a szegények kegyes pártfogóinak
neveit, melyeknek emléke, elévülhetlen tanintézetünk történet lapjain.
a) Alapitó tagokká lettek:
Nemes Szatmárváros közönsége.................................................................................. 500 fttal.
Mélt. Biró László püspök ............................................................................................ 130 „
Bocskói cs. k. kincstári tisztség Mármarosban ............................................................ 100 „

8.
Ns. Boksa Ferencz kanonok Veszprémben ............................................................................. 100 fttal.
Nemes Felsőbányaváros közönsége ........................................................................................ 100 „
Nm. Haas Mihály megyés püspök ........................................................................................... 200 „
Hanzulovics Geró dombói plébános — Mármarosban ............................................................ 100 „
Horváth András polgár Szatmárott .......................................................................................... 100 „
Keszler Ferencz püspöki titkár ................................................................................................ 100 „
Klein Sámuel polgár helyben ...................................................................................................100 „
Lengyel Zacharné — és Antalné urhölgyek ............................................................................ 100 „
Lengyel István — és Simon testvérek ......................................................................................100 „
Nemes lövész-egylet helyben ...................................................................................................100 „
Majer Ignácz gyógyszerész helyben ........................................................................................ 100 „
Ns. Mayerhold Antal apátkanonok helyben .............................................................................100 „
Műkedvelő szintársulat Szatmárott .......................................................................................... 125 „
Nóvák Antal gymnasiumi igazgató .......................................................................................... 200 „
Ns. Obermayev András nagyprépost helyben .......................................................................... 100 „
Pasqual Antal beregszászi esp. plébános ................................................................................. 100 „
Ns. Rudolf Pál prépostkanonok ................................................................................................ 100 „
M. Szerdahelyi Pál főispán Vetésben ....................................................................................... 100 „
M. Szerdahelyi-Illosvay Eulália urhölgy .................................................................................. 100 „
Nm. Károlyi Alajos gróf ő excellenciája a tápintézet felálltáig, az erdődi
uradalom által beszállitandó évi .......................................................................................... 12 köböl rozs
Steinberger Albert kálmándi plébános évenkint ................................................................. 2 köböl buzát
b)Mint pártfogók 3 évre biztositottak:
Antal Dániel és testvére — helyben — évenkint ..................................................................... 10 ftot.
Boksa Ábrahám ügyvéd, birtokos N.-Doboson ....................................................................... 10 „
Brán Péter esperes plébános és tanár helyben .......................................................................... 10 „
Chriszt Ferencz esperes plébános Schönbrunban ..................................................................... 10 „
Eckhard Józsefnő urhölgy Felső-Bányáról. ............................................................................. 10 „
Esztegár István szlatinai plébános ............................................................................................ 10 „
Fülep János helyben ................................................................................................................. 10 „
Gáspárdy Rudolf hittanár ......................................................................................................... 10 „
Hámon József tanár .................................................................................................................. 10 „
Hehelein Károly tanár .............................................................................................................. 10 „
Jandrisics János tanár ............................................................................................................... 10 „
M. Károlyi István gróf Fótról ................................................................................................... 25 „
Kellerman Ferencz kanonok-esperes Fényen ........................................................................... 10 „
Kropper József tanár ................................................................................................................. 10 „
Lukácsik Ferencz táb. lelk. Bábolnáról .................................................................................... 10 „
Májer János helyben ................................................................................................................. 10 „
Márton Alajos ráti plébános Unghból ...................................................................................... 10 „
Róth Dániel pálóczi plébános ................................................................................................... 10 „
Runyai Károly tanár ................................................................................................................. 10 „
Sipos József mokrai plébános Marmarosból ............................................................................ 10 „
Sirulszki Ferencz erdőmester Erdődről .................................................................................... 10 „
Stettner József kanonok plébános M.-Petriből ......................................................................... 10 „
Sümeghy István megyei alispán ............................................................................................... 10 „
Tóth Sándor minta-főelemi isk. tan. helyben ........................................................................... 10 „
Vlkolinszky Béla tanár ............................................................................................................. 10 „
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c) Mint gyámolitók adakoztak:
Ajtay Sámuel földbirtokos ................................................................................................... 10 ftot.
A ns. asztalos czéh ............................................................................................................... 2 „
Bekényi Rudolf Ügyvéd N.-Károlyból ................................................................................ 5 „
Békásy Sándor lelkész Beregszászból .................................................................................. 2 „
Békésy Károly főpolgármester ............................................................................................. 4 „
Beniczky József uradalmi ispány K.-Béltekről .................................................................. 1 köböl buzát
Buttyán Mihály uradalmi ispány Sósról ............................................................................. 1 köböl „
Ember Jakabné urhölgy ........................................................................................................ 5 ftot
Erőss Gyula ügyvéd Csengerben .......................................................................................... 2 „
Fáy Imre városi rendőrfőnök ....................................................................... ¾ k. tengerit és 1 „
Forgács János áldozár és nevelő Bécsből .............................................................................10 „
Fogarasy Kálmán földbirt. Csengerből ............................................................................... 1 köböl buzát
Girsik Adolf erdőmester Marmarosból ................................................................................ 5 ftot
Gróf Mojzes irg. r. orvos ...................................................................................................... 5 „
Nemes gubás czéh ............................................................................................................... 10 „
Hartman István t. városi tanácsos ........................................................................................ 20 „
Hámory Pál bányatanácsos 4 db arany .................................................................................20 „
Hofmann Márton bártházi plébános ...................................................................................... 5 „
Horváth József keresk. birtokos helyben ............................................................................... 5 „
Horváth Julia k. a. ............................................................................................................. 2/4 köböl buzát
Ignát János tanitó ................................................................................................................... 2 ftot.
Kaffka Ignáez törvényszéki tanácsos ..................................................................................... 3 „
Kállay Lászlóné urhölgy ........................................................................................................ 2 „
Komerer Dagobert irg. r. alorvos ........................................................................................... 2 „
Komka Gyula tövisfalvi plébános ..........................................................................................2 „
Ns. kádár czéh ........................................................................................................................1 „
Kovács Ferencz urad. számtartó K.-Béltekről .................................................................... 1 köböl buzát
Id. Koos Lajos birt. polgár ................................................................................................. 2 köböl buzát
Liszt Vilibald irg. r. gyógyszerész ......................................................................................... 5 ftot.
Dr. Lucz Ignácz tanár ............................................................................................................. 5 „
Lukács Tivadar csengeri plébános ......................................................................................... 1 „
Markovics Elek helyben ......................................................................................................... 2 „
Marosán Albert gyógyszerész, Szigetről ................................................................................ 5 „
Matlaszkovszky Károly urad. tisztartó Vállajról .................................................................... 5 „
Márton Bálint földbirtokos Pálfalváról .................................................................................. 5 „
Munkács város közönsége .................................................................................................... 10 „
Miskovics Lajos zajtai plébános ............................................................................................ 5 „
Mazurek Pál könyvkötő ......................................................................................................... 3 „
Marzsó Mór urad. ispány K.-Béltekről ............................................................................... 1 köböl buzát
Ns. Némethy József apát-kanonok .........................................................................................10 ftot.
N. N. Máté VI. 3 ..................................................................................................................... 2 „
Novák Károly szolgabiró Erdődről ......................................................................................... 2 „
Nusszer János urad. főszámvevő Munkács ............................................................................. 4 „ 50 kr.
Pecz István ny. pénztárnok ...................................................................................................... 1 „
Pongrácz Gellért gymn. igazgató N.-Bányáról ....................................................................... 2 „
Pellet László áldozár ............................................................................................................... 1 „
Rácz Pál csomaközi plédbános ............................................................................................. 10 „
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Sághy Ákos irg. r. áldozár N.-Váradról .............................................................................. 5 ftot.
Schramek Hermenegild irg. r. házfőnök ............................................................................. 5 „
Schnert Ferdinánd körösmezei plébános ............................................................................ 2 „
Somlyay György vár. biztos ............................................................................................... 1 köböl buzát
Szabd Antal kanonok helyben ............................................................................................ 20 ftot.
Szájbel János k.bélteki plébános ........................................................................................ 1 köböl bort
Szőllősy Balázs ügyvéd Szigetről ...................................................................................... 1 ftot.
Tamásfy Antal számtartó Erdődről ..................................................................................... 5 „
Ternyey Tamás földbirtokos Sárközről .............................................................................. 1 köböl buzát
Utira Ambrus irg. r. ............................................................................................................ 2 ftot.
Ujhelyi Sándor földbirtokos Balkányból .......................................................................... 10 „
Vagner Lajos N.-Károlyból ................................................................................................ 5 „
Vajay Károly ügyvéd .......................................................................................................... 4 „
Visky Károly ügyvéd .......................................................................................................... 1 „
Závaczki Ferencz asztalos helyben ..................................................................................... 3 „
A tanuló ifjúság gyüjteléke ............................................................................................... 54 „ 12 kr.
Ezen kimutatásból kitünik, miként eddig van a gymnasiumi tápintézetnek:
a) alapitványi tőkéje ......................................................2855 ft és 14 köböl élet.
b) három évre biztositva évenkint .......................................265 „ és
c) gyámolitásul az első évre ................................................318 „ 62 kr, és 11¼ k. buza,
tényleges müködése első évének kezdetén tehát czéljára forditható jövedelemül az alapszabályok 4. §nak értelmében felszámitandó
az alaptőke utáni 6% kamatból .................................................... 172 ft. 30 kr.
a pártfogók évi adománya ............................................................ 265 „
végre a gyámolitó kegyadományokból ........................................ 318 „ 62 kr.
készpénz összesen ................................... 754 ft. 92 kr.
tartalékalapul a tőkéhez csatolandó egy negyed résznek ....................................... 188 „ 73 kr. levonása
után marad az 1866/7 tanévre a tanulók élelmezésére .......................................... 566 ft 19 kr készpénzben és 25 ¼ köböl buza.
Nagy örömmel nyilvánithatjuk ezek után, hogy a szerény kezdeményezés melyet a
jótékonyság felkarolt, már a jövő évre is megfelel czéljának; a mennyiben eddigi gyüjtelékünkből
négy szegény jó ifjunak teljes élelmezést, nyolcznak pedig hathatós segélyezés nyujthatunk, s ezen
kivül alapul 3042 ft tőkét és 14 köböl gabonát birunk.
Midőn számolati kimutatásunk után, a felsegélyezendő szegény tanuló ifjak nevében is hálás
köszönetet mondunk a kegyes jótevőknek adományaikért: egyuttal tisztelettel felkérjük tápintézetünk
alapitó és pártfogoló tagjait, sziveskedjenek az alapszabályok 5. §-nak alapján a segélyezést nyerni
óhajtó pártfogoltjaikra nézve – a lehetőségig méktánylandó – ajánlataikat september 20-ig a
gymnasiumi igazgatóhoz beküldeni.
Kelt a kir. kath. fögymnasiumban, 1866. julius 24-én.

11.

II.
Értesités a tanodáról.
Az 1865/6-ik tanévre september három utolsó napján ment végbe a tanuló ifjuság összeirása.
Bejegyeztetett összesen 304. Közöttök nyilvános tanuló 295; magántanuló 9. — A nyilvánosak között
ismételtek 14; helybeli alsóbb osztályból felmentek 203; máshonnan jöttek 87.
Nemzetiségre nézve: magyar 218; német 12; román 60; ruthen 3; lengyel 3; héber — kik
magyarok közzé óhajtanak soroztatni — 7.
Vallásra nézve: római szertartásu katholikus 214; görög szert. kath. 74; gör.kel. n. e. 1; helvét
vallásu 7; ágost. v. 1; izrael 7.
Az iskolai év október 1-én, a Szentlélek segitségülhivása mellett, ünnepélyesen bemutatott
szent miseáldozattal nyittatott meg. Október 2. és 3-án tartattak az ismétlő-, pót- és felvételi
vizsgálatok. 4-én Ő cs. k. apost Felségének nem ünnepén jelen volt az ifjuság tanáraival a székes
egyházban tartott istenitiszteleten. 5-én felolvastattak — kellő intelmek és buzditás mellett — az
iskolai törvények.
Az első félévi tanszak bevégeztetett martius 3-án.
A második félév mégkezdetett martius- 8-án.
A gymnasiumi ifjuság a rendes napi istenitiszteletét a székes egyházban végezte, mivel a
gymnasium ideiglenes bérlett helyiségein nincsen kápolna. Minden vallásfelekezetű ifjak saját templomaikba jártak ünnepnapokon, illető lelkészeik felügyelete mellett, végezni ajtatosságaikat. — A katholikus ifjak hatszor végezték éven át szent gyónásukat, és résztvettek a szabályszerűen előirott minden
ünnepélyes ajtatosságban. Magán ajtatosságuk vala a májusi Mária-tisztelet és szent Alajos napja.
A tanoda taneszközeit és gyüjteményeit illetőleg: legmélyebb hálával emlitjük a nm. magy.
kir. Helytartótanácsnak azon kegyes intézkedését, melynek értelmében 800 ftot nyert gymnasiumunk
taneszközeinek gyarapitására. Mely összegből 500 ft a természettani tanszerekre, 300 ft pedig a tanári
könyvtárra fordittatott. — Néhai nagyemlékű iskolabarát Haas Mihály püspök ő nagyméltósága
könyveiből 20 kötet classicus művel gazdagadott a könyvtár. T. Kőszeghy Mihály városi főorvos több
darab régi pénzt, t. Horváth János hegyi biró ur pedig 8 darab tengeri állatot ajándékoztak az
iskolának.
Az ifjuság barátja ns. Obermayer András nagyprépost s káptalani helyettes a legjobb latin
tanulónak egy aranyat, a legjámborabb s a hittanban legkitünőbbnek egy tallért kegyeskedett
ajándékozni.
A főgymnasium tanárai közöl Kun Róbert, junius 13-án elhagyva a tanpályát, tábori lelkészi
szolgálatba lépett. Tantárgyainak tanitását a hátralevő időre tanártársai végezték. Megüresedett
tanszékére pályázat van hirdetve.
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III.
A tanári személyzet.
1) Igazgató: Nóvák Antal szatmár-egyházmegyei áldozár, püspöki szentszéki tanácsos a
házassági kötelék törv. védője, és a bécsi cs. k. földtani társulat levelező tagja, tanitotta a bölcsészetet
a VI. és VII. osztályban heti 6 órán át.
2) Ajben Mátyás, áldozár a II. oszt. főnöke, tanitotta a latint, magyart a II. osztályban; a
magyarirodalom történetét a VI-ban, heti 15 órában.
3) Brán Péter, szamosujvári g. k. megyei áldozár, kerületi esperes, szatmári plébános, tanitotta
románajkuaknál a hittant és a román nyelvet az egész gynnasiumban, heti 16 órában.
4) Gáspárdy Rudolf, hitszónok és vallástanár, heti 16 órán át.
5) Gyurits Antal világi, hites ügyvéd, tanitotta a magyarirodalom történetét a VII. és VIII-ban,
görögöt a VI. VII-ben, és a bölcsészet történetét a VIII-ban, heti 14 órában.
6) Hámon József, áldozár, tanitotta a németnyelvet az I. II. III. VIII-ban és a számtant I. II. III.
IV-ben, heti 16 órán át.
7) Hehelein Károly, áldozár, a VIII. osztály főnöke tanitotta a latin és görög nyelvet az V. és
VIII-ban, heti 14 órában.
A műéneket heti 4 órában.
8. Jandrisics János, áldozár, tanitotta a magyar nyelvet az V-ben, és a történelmet a IV. V. VII.
és VlII-ban, heti 15 órában; — és a szépirást az alsó osztályokban, heti 4 órán át.
9. Kracz Ambrus, áldozár, az I. osztály főnöke, előadta a latin s magyar nyelvet az I. oszt. heti
12 órában.
10. Kropper József, áldozár, a VII. oszt. főnöke, előadta a latinnyelvet a VI. és VII-ben, a
németet a IV. VI. és VII-ben, heti 15 órán át. A könyvtár őre, tanárgyülési jegyző és a testgyakorlati
iskola felügyelője.
11. Kun Róbert, áldozár, a III. oszt. főnöke, tanitotta a magyar nyelvet a III-ban, földrajzt és
történelmet az I. II. III. ésVI-ban heti 16 órában.
12. Lucz Ignácz, áldozár, bölcsészettudor, sz. széki tan. a VI. osztály főnöke, előadta a
menyiségtant a VI. VII. VIII-ban és a természettant a VII. és VIII-ban, heti 14 órában.
13. Madzsar János, világi, a IV. osztály főnöke tanitotta a latint a III. és VI-ben és a magyart a
IV-ben, heti 16 órában.
14. Vlkolinszky Béla, áldozár, az V. oszt. főnöke, tanitotta a természettudományokat a III. IV.
V-ben, a mennyiségtant és a németet az V-ik osztályban, heti 15 órában.
A testgyakorlatokban vezető tanitó volt Kozma Mihály, a cs. k. 5. gyalogezredbeli altiszt, a
nyári hónapokban hetenkinti 9 órában.
A műéneket Hehelein Károly tanár.
A nemes városi gymnasiumi bizottság tagjai:
Gabányi János városi föbiró.
Sándor János városi tanácsos.
Majer Ignácz községi képviselő.

IV.
A vizsgálatok.
A tanévi zártvizsgálatok julius 5-ik napjától kezdve osztályonkint megtartattak. A vizsgálatot
kiállotta 276 tanulóifju.
Ezek közöl általánosan jeles érdemsorozatot nyert 51, első rendet 198; másod rendet 27;
vizsgálatlan maradt vagy elmaradt 8.
Mint a latinnyelv tanulásában legtöbb eredményt tanusitó egy cs. aranyat nyert Déviky
Ferencz V. osztálybeli.
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A hittanban kitünő előmenetelű I. oszt. tanuló Simon József nyert egy tallért.
A Kazinczy-féle alapitványu jutalmat, a ,,Martinuzi jellemrajza” feladatu pályaművével, mint
a magyar fogalmazásban legjobb előmenetelt tett, megnyerte Boksay Ambrus VIII. oszt. ifjú.
Az ez évi érettségi vizsgálatok: irásbelileg elvégeztettek julius
augustus 24. és 25-én fognak megtartatni.

23—26-ig; a

szóbeliek

Az ifjuság érdemsorozata.
1.
Érdemsorozati jegyek.
1863-ik év februárhó 17-ikén 10097. szám alatt a fensőbb tanhatóság által meghatározott
érdemsorozati jegyek.

Az érdemsorozatban előforduló rövidítések magyarázata :
r. k. római-katholikus; — g k. görög-katholikus, — h. v. helvét vallásu; — héb. héber; — öszt.
ösztöndijas: — ism. ismétlő; — p. n. papnövendék; — péld. példás; — dics. dicséretes; — törv.
törvényszerü; — k. tör. kevésbé törvényszerü; — n. törv. nem törvényszerü; — fesz. feszült; — kel.
kellő; — vált. változó; — szór. szórakozott; — erny. ernyedetlen; — hany. hanyatló;— csek. csekély;
— sem. semmi; — kit. kitünő; — jel. jeles; — elg. elégséges; — elgt. elégtelen; — I. r. első rendü; —
II. r. másod rendü; — III. r. harmad rendü.
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2.

A szatmári királyi kath. fögymnasiumi ifjuság érdemsorozata az
1865/6-ik tanév végén.
NYOLCZADIK OSZTÁLY

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Tudnivalók.

A jövő 1899/7-iki tanév october 1-ső napján megtartandó ünnepélyes isteni
tisztelettel veendi kezdetét.
A beiratás, a pót-, ismétlő és felvételi vizsgálatok september 28. 29. 30. napjain
fognak tartani.
Szállást vagy kosztot bérelni gymnasiumi tanulók számára az igazgatóság tudta,
illetőleg előleges beegyezése nélkül nem szabad. Ugyanazért a t. c. szülék és gyámnokok tisztelettel
felhivatnak, hogy fiaikat vagy védenczeiket kellő időben behozzák, és az igazgatóságnál személyesen
megjelenvén, legelőbb a beiratást, felvételt eszközöljék s azután annak utasitása szerint intézkedjenek.
Felvételi dijt 2 ft 10 krt tartozik fizetni mindenki, a ki a mult félévben másutt járt
iskolába.
Tandijt egész évre 8 ft 40 krt tartozik két részletben, a félév kezdetén, fizetni minden
tanuló, ha felsőhatóságilag nincs felmentve.
Testgyakorlati tanulásért az egész nyári időszakra 1 ft lesz a beiratásnál fizetendő.

