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HUNFALVY PÁL EMLÉKE.

1891 decz. 2-án sírba tettük néhai dr. Hunfalvy Pálnak földi 
porhüvelyét. Egyházunk s főgymnasiumunk körül szerzett örök 
érdemeit már az 1892 május 8-án tartott egyházi közgyűlés is 
jegyzőkönyvbe iktatta s ezen alkalommal dr. Elischer Gyula, 
presbyter úr, felszólalására a közgyűlés elhatározta, hogy H un
falvy Pál érdemeinek a főgymnasiumi épületben emléktáblát fog 
szentelni, mely e fényes nevet a bejáró ifjúságnak s mindazoknak, 
kik az intézeti házba lépnek, állandóan emlékezetbe juttassa. Ezen 
emléktábla 1892-ben dr. Elischer Gyula úr költségén el is készült 
s lelepzése ünnepét az egyházi választmány 1892 decz. 8-ára tűzte 
ki. Az ünnepély, melyre a tanári testületen és tanuló ifjúságon kívül 
a boldogult özvegye és rokonsága, az egyházi elöljáróság, a tanulók 
szülei s az intézet iránt érdeklődők is nagy számmal, köztük Ber- 
zeviczy Albert államtitkár úr ő méltósága, dr. Markusovszky min. 
tanácsos stb., jelentek meg, a következő programmal folyt le :

1. Ének. «Erős várunk.» Előadja a gymnasiumi dalárda.
2. Megnyitó beszéd. Tartja dr. Králik Lajos, iskolai felügyelő.
3. Emlékbeszéd néhai dr. Hunfalvy Pál felett. Tartja Böhm

Károly, gymnasiumi igazgató.
4. Zárének. «Hymnus.» Előadja a gymnasiumi dalárda.
Hogy az ünnepély lefolyásának nyoma maradjon intézetünk

életéhen, a következőkben azon két beszédet közöljük, melyek 
egyikével dr. Králik Lajos iskolai első felügyelő az emléktáblát le
leplezte, másikával a főgymnasium igazgatója dr. Hunfalvy Pál
nak egyházra és iskolára nézve egyaránt áldásos működését 
méltatta.

Értesít" 1892—1893 évről. 1



Tartotta dr. Králik Lajos, iskolai felügyelő.

MEGNYITÓ BESZÉD.

Mélyen tisztelt ünneplő közönség!
Kedves tanuló ifjúság!

Bövid egy éve múlt annak, hogy a halál kérlelhetlen keze ki
szólította az élők sorából dr. Hunfalvy Pált, és hogy ama díszes 
palotában, melyet a nemzet áldozatkészsége a tudományoknak emelt, 
mély gyászba borultan járultunk a megdicsőültnek ravatalához.

Fájdalmasan éreztük a veszteséget, mely a tudományt, az egy
házat és hazánkat érte.

Ereztük, hogy egy nagy elme költözött el mi tőlünk, a ki mély 
tudománynyal és fenkölt ihlettel terjesztette hazánkban az igaz
nak, szépnek és jónak ismeretét, hogy egy nemes s z ív  szűnt meg 
dobogni, mely két emberöltőn át örök ifjú, szent lelkesedéssel hir
dette és gyakorolta az ember és hazaszeretet nemes erényeit.

Fővárosi evangélikus egyházgyülekezetünk osztozott a nemzet 
gyászában; közgyűlésünk szeretettel és kegyelettel hódolt meg a 
megdicsőült emlékének és haladása jeléül Elischer Gyula presbyter 
u r indítványára egyhangúlag elhatározta, hogy emlékét a főgymna- 
siumban egy ércztáblával örökíti meg.

Egybegyültünk ma, mélyen tisztelt ünneplő közönség, hogy ez 
emléktáblát leleplezzük, azt hálánk és kegyeletünk koszorújával 
körülövedzük és drága halottunkról szeretettel megemlékezzünk.

Negyven éve múlt annak, hogy egyházgyülekezetünk a meg- 
dicsőültet iskolái felügyelőjévé választotta meg.

Nem volt örvendetes, sem nagy reményekre biztató iskoláink 
akkori állapota.

Egyházunk a fővárosban akkor is kevés, alig egynéhány ezer 
hívet számlált, és bár a gondviselés megáldotta volt felejthetetlen 
buzgalmu férfiakkal, a hitben erős és érte áldozni kész protestáns 
nőkkel, a szegénység, mely a magyar protestáns egyháznak, a fő-
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Tárosinak is osztályrészül jutott, megismerszett iskoláink akkori 
állapotán, nem engedte meg, hogy életerős virágzásnak indul
janak.

A papiakkal egy födél alatt, három szűk udvari szobában hú
zódtak meg akkori latin iskoláink, a melyek voltaképp csak három 
algymnasiumi osztályból állottak. Mindössze három tanár vezeté
sére bízva. Még algymnasiumnak is csonka, hevégezetlen szervezet 
volt, mely a benne működő erők legjobb igyekezete mellett sem 
delelhetett meg hivatásának.

És mintha a szegénység nyomása nem lett volna elegendő, 
súlyosan ránehezedett iskoláinkra és az azokat fentartó gyüleke
zetünkre az akkori idők mostohasága. Azt a szomorú korszakot 
élte akkor hazánk, melyben az idegen hatalom letiporta volt 
szabadságát, az országot megfosztotta volt alkotmányától. Csak 
titokban lehetett a hazát szeretni, bűn és üldözés tárgya volt a 
hazaszeretet, az az érzés, a mely nélkül protestáns iskolát képzelni 
sem tudunk, mely mindenkoron fényesen ragyogó napként besugá
rozta protestáns iskoláinkat, azokban ifjúságunk nevelését, mely a 
magyar protestáns egyház egyházi és iskolai életnek mindenkoron 
éltető eleme, büszkesége, dicsősége volt.

Halhatatlan érdeme a megdicsőültnek, hogy a szegénység és 
hatalom nyomása alatt el nem csüggedett. Fenntartotta az elnyo
matás nehéz idejében iskoláink protestáns és magyar szellemét, 
soha ki nem alvó lelkesedéssel buzdítva szülőket, ifjúságot egyaránt 
egyházunk és hazánk szeretetére.

És midőn derülni kezdett hazánk láthatára, hitbuzgóságának 
és a tudományok iránti lelkesedésének egész erejét annak a nagy 
feladatnak szentelte, hogy befejezetlen csonka algymnasiumunk 
helyett a magyarhoni protestantismusnak e helyen, hazánk főváro
sában, legyen tudományos hajléka, legyen egy oltára, mely fiatal
ságunk körében nem bevégezetlenül és csonkán, hanem a maga 
teljes fényében áraszsza a tudományok világosságát, és ifjúságunk
ban ápolja azt az igaz protestáns szellemet, mely alázattal hódol 
meg a Mindenhatónak, — de nem borul le servilis módon semmi
féle világi hatalom vágj7 egyházi tekintély lábaihoz, hanem az 
előítéletek és hagyományok tévedéseitől menten keresi az igazság 
megismerését.

Áldás és siker koronázta a megdicsőültnek fáradozásait.
A szerény algymnasium, melyet 40 évvel ezelőtt átvett, az ő
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szeretetteljes gondozása alatt díszes főgymnasiummá fejlődött, a 
melynek áldásában már eddig is nem egy ifjú nemzedék részesült 
és mely, bízunk az Isteni gondviselésben, a messze jövőben is 
híven meg fog felelni a szülők megelégedésére, egyházunk örömére 
nemes, áldásos hivatásának.

Mélyen tisztelt ünneplő közönség!
Megdicsőült halottunk sok jótéteményben részesített minket. 

De a legnagyobb, a mindent befogadó, e gymnasiumnak megala
pítása, igaz protestáns szellemben való fejlesztése volt.

Ez érdemét örökíti meg ez emléktábla, a melyről immáron le
veszem a leplet; hadd fogadjuk és véssük sziveinkbe az igéket, me
lyeket hirdet, melyeket örökli/' hirdessen :

Hálás kegyelet jeléül

Dr. Hunfalvi/ Pál
emlékének.

Ezen tanintézetnek ő volt negyedszázadon túl felügyelője, 
ö szervezte újra s lankadatlan buzgósága fejlesztette főgymnasiummá.

Lelkesedése lebegjen előttünk példány képül, 
s a felvilágosodott humanismus, melynek apostola volt., 

lengje át mindenkor ez intézet csarnokait.
MDCCCXCn.

Adja a Mindenható, hogy a mi érzést ez ércztáblába véstünk, 
örökké éljen és viruljon egyházgyülekezetünk szivében.

A megdicsőült értünk élt és fáradott, legyünk érte hálásak.
Soha el nem lankadó buzgólkodással emelte és fenntartotta in

tézetünket, kövessük példáját.
A magyar protestantismus háromszáz éves történetének büsz

keségét iskolái képezték, melyeket súlyos áldozatok árán tarto tt 
fenn, de melyek dúsan megháláltak a reájok fordított áldozatokat, 
mert egyházunk fennállásának megdönthetetlen támaszai voltak.

Ma is igaz a nagy reformátor, Luther Márton m ondása: 
«Gott erhalt die Kirche durch Schulen, Schulen erhalten die 
Kirche.»

Ne lankadjon el soha erőnk e főiskolánk szeretetében és az 
iránta való kötelességeink teljesítésében !

Ez lesz a méltó, az igazi hála, mit a nagy Jóltevőnknek ad
hatunk.



Tartotta Böhm Károly, fögymnasiumi igazgató.

EMKÉKBESZÉD.

Mélyen tisztelt ünneplő közönség!
Kedves tanuló ifjúság!

Aristoteles Ethikájában ott, a hol a baráti viszonyok változatos 
formáit fejtegeti, a következő mondást olvassuk: «A ki velünk 
tudományát közli, annak cselekedetét pénzzel mérni s viszonozni 
nem lehe t; egyenlőértékű tisztelet sem adható meg neki; hanem 
elegendő, ha mindenki annyit viszonoz, a mennyit bir, valamint 
az istenek jóságával s szüléinkkel szemben is teszszük.»

E szavak böleseségére emlékeztem, mikor a ma megünneplendő 
férfiúra, néhai dr. Hunfalvy Pálra gondoltam. Az egész miveit világ
nak szólt tudománya, melynek bőven bugyogó forrásából a kiseb
bek szorgalmasan töltögették szerény bögréjüket; magyar hazánk 
és nemzetünk nagyságát és dicsőségét szolgálta nyilvános pályáján; 
lelkesedésének heve tettekre ragadta egyházunkat; szeretetének 
szelídsége leszállóit iskolánk növendékeihez ! Oly messzire hatott 
szellemének ereje, oly széles körbe terjedt szét tevékenysége!

Ezen nagy munkásság megbecsülhetetlen eredményeivel szem
ben a viszonzásra csekély a m i tehetségünk; országos kitüntetések, 
melyek a megboldogultat életében oly magasra emelték, nekünk 
rendelkezésünkre nem állanak. S mégis van nekünk is valamink, 
a mivel az ő, irántunk való, nagy szeretetét viszonozhatjuk, a mi 
az önzetlen munkást rangnál és vagyonnál talán méltóbban meg
jutalmazza: a szives megemlékezés, mely az elhunytnak emlékét a 
hála örökzöld koszorújával körülövezi, — s a ragaszkodó szeretet, 
mely a megdicsőiilt férfiú eszméit szíve melegével ápolja, megfelelő 
tettekben megvalósítja s így, a nemzet örök életében megőrizve, 
alakját a halhatatlanság dicsfényével körülragyogtatja. Jer kedves 
tanuló ifjúság s mélyen tisztelt ünneplő közönség, állítsuk magunk
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elé a megboldogultnak nemes alakját, hogy magasztos törekvésein 
lángra lobbanjon a mi lelkesedésünk s hozzá hasonlókká válni s- 
így szeretetét utánozó tettekkel viszonozni iparkodjunk.

I.

Hunfalvy Pál hosszú életet élt; 1810 márczius 12-én született 
s 1891 végéig, tehát 80 éven túl, teste megtartotta szívós erejét, 
lelke ruganyosságát, szíve lelkesedését és bizalmát az eszmék 
diadalában. E hosszú életnek minden szaka tanulságos. Fiatal lelke 
irányát vallásossága, őszintesége, párját ritkító vas szorgalma s a 
tudás utáni kiolthatatlan epedés jelöli s ezek . szereznek neki 
tisztelt állást polgártársai között. Mint férfiú bátran kiáll az 
élet nagy mezejére s végig harczolja nemzeti önállóságunkért 
a dicső, de könnyben és vérben dúslakodó küzdelmet. S férfi
kora vége felé, a bölcsek példáját követve, az elmélkedésben és 
tudományban keresi s találja lelke zavartalan megnyugvását. Meg
találta, mert élte fáradalmaira visszatekintve, azon büszke öntudat 
tölthette el lelkét, hogy a mivé lett, önereje folytán lett s hogy a 
mit megalkotott, önzetlenül, saját hasznát nem keresve, cselekedte.

Hunfalvy Pál gazdag természeti adományait már gyermekkora 
viszonyai fejleszték egészséges, helyes irányban. Mint szegény, 
földmíves szülők gyermeke korán megismerkedett az élet valóságá
val, melynek munkája testét edzette, lelkét rendhez és szorgalom
hoz szoktatta; s a falusi élet egyszerű viszonyai között megszerezte 
azon erkölcsi mértéket, melylyel később bonyodalmasabb életkörül
mények között a reális élet igazi szükségleteit a képzeltektől meg
különböztetni s a csillogó külsőt a dolgok való értékétől elválasz
tani képessé lett. Itt vert gyökeret szívében ama benső, nyugodt, 
nem tüntető vallásosság és szeretet egyháza iránt, melyet mint az 
egyetemes tanügyi bizottságnak ésaLuther-társaságelnöke s egyéb 
buzgó tevékenységében élete végéig híven megőrizett és tettekben 
tanúsított.

Élt azonban benne már akkor is egy vágy, mely egész életsorsa 
felett határozott: a tudás szomjuhozása. Az okos kis fiú feleletei 
már szülőhelyén, a szepesi Nagyszalók községben, felköltötték a 
helybeli lelkész figyelmét s ennek rábeszélései folytán atyja a már 
13 éves fiút a kézsmárki lyceumba küldte további kiképeztetés 
végett. A kis Kézsmárk «nagysága» a falusi gyermekre valósággal
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megdöbbentő hatással volt. «Tovább egy hétnél», úgy beszéli 
szelíd humorával ő maga, «bámulva néztem a futkározó fiúkat, 
hogy el nem tévednek a roppant városban, de én magam 
nem távoztam a háztól. Szerencsémre volt társam, kivel isko- 
lába jártam  az úgynevezett Szücs-kapun keresztül, melyhez 
hasonlónak csak a jeruzsálemi kaput képzelhettem». De e naiv 
megdöbbenés, mely inkább óvatos, mint félénk természetének 
bizonysága, nem tartott sokáig. Visszavonultan élt ugyan s több
nyire otthon töltötte még szünnapjait is; de már akkor e csendes 
visszavonultság nem volt magány, m ert vigasztalóul és buzditóul 
a múzsák vonultak be szobácskájába, s e jó társaságban hogyan 
érezhette volna magát elhagyatottnak ?

Ezen csendes foglalkozásában, melylyel bő nyelvismeretet és 
később feldolgozandó gazdag tudományos anyagot gyűjtött, forduló 
pontot képez az 1827-diki év, melyben Miskolczra ment át, hogy 
magának a magyar nyelvet elsajátítsa; mert ennek megtanulására 
akkor tájban az egész Szepességen alkalom nem nyílt. Mikor két 
év leteltével Kézsmárkra visszatért, hogy a philologiában s törté
nelemben magát tovább képezze, akkor felébredt benne is azon 
tudat, melyhez a szepességi németek évszázadok viharos küzdelmei 
között híven ragaszkodtak, hogy ő bár németajkú szüléktől szár
mazott, mégis a magyar nemzethez tartozik. «Elővettük», úgymond, 
«Széchenyi Hitelét, elő Berzsenyit, Kisfaludyt, Kölcseyt s m intha 
fiúi fogadtattunk volna, buzgóság gerjede bennünk a magyar 
művelődésért».

S e buzgóság, mely inségteljes kézsmárki éveiben gerjedt fel 
benne, új tápot nyert, mikor báró Podmaniczky Károly úri család
jához mint fiainak nevelője került s kedvezőbb anyagi körülmények 
között az önképzés számára több ideje és eszköze kínálkozott. Minél 
jobban tágult látköre, minél mélyebbre hatolt a classikusok müvei
nek szellemébe s a modern nyugati tudomány hatalmas áradatába, 
annál élénkebben érezte saját tudományos elmaradottságunkat, de 
annál jobban szerette s annál inkább ragaszkodott is a magyar 
nemzethez s annál eltökéltebb szándékává lön, hogy ez elmaradott
ság megszüntetésén ő is erejéhez képest fog dolgozni.

Ezen szándék vezette az «Athenasum» czímű folyóirat szerkesz
tőihez, ez sugallta neki mély felfogásról és egyenes, őszinte komoly 
gondolkozásról tanúskodó czikkeit. Irodalmi tevékenysége csak
hamar tiszteltté tette nevét a hazában s 1841-ben a m. tud. aka-
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démia, Bajza ajánlatára, levelező tagjául választotta, a hol székét 
«Thukydides jellemzése» czímű dolgozatával még ugyanazon évben 
elfoglalta. 1842-ben a kézsmárki lyceum a jogtudományi tanszékkel 
kínálta meg egykori jeles növendékét s Hunfalvy Pál, e meghívást 
elfogadva, önálló biztos állást s új munkamezőt nyert eszméi s 
törekvései számára.

II.

Hunfalvy Pál csak rövid néhány évet töltött a tanári pályán ; 
de ez idő elég volt arra, hogy «tanítványaitól általánosan szeretett 
professorrá» legyen, a mint Petőfi mondotta, ki 1845-ben Kézsmár- 
kon meglátogatta. Az 1848-ki mozgalmas idők öt is kiragadták a 
tanári foglalkozás nyugodt egyformaságából, a mennyiben a szepes- 
szombati választó kerület a julius 5-kén megnyílt pesti országgyű
lésre őt választotta képviselőjéül. Mint ilyen a nemzeti kormány 
pártjához csatlakozott, mert az önálló, modern Magyarországot más 
utón, mint felelős nemzeti kormány alatt megvalósíthatónak nem 
képzelhette. Mikor az országgyűlés Debreczenbe tette át székhelyét, 
ott volt ö is, mint a képviselőház egyik jegyzője; s habár az április 
14-ki eseményeket nem helyeselte, mert Kossuth politikájában 
hazánkra veszélyt látott, mégis együtt ment a menekülő kép
viselőházzal Szegedre, tanúja volt Aradon az ügy elveszésének 
s mikor mindent veszve látott, Békés-Csabára húzódott viszsza, 
várva a dolgok további fejlődését.

Az absolut kormány nem üldözte; hanem zaklatott lelke meg
nyugodni nem tudott. Előtte állott a dicső múlt, mely annyi erényt 
és hősiességet tudott felmutatni; a szomorú jelen, mely a magyar 
nemzet pusztulása s a magyar alkotmány romjai felett terjeszkedett 
ijesztő setótségével; — s törhetetlen bizalma és reménye módot 
talált, melyen a komor jelenből kivergődni s a dicső múlt örök 
vívmányait megőrizni lehessen. 1850-ben Szt. István napján az 
«Új magyar múzeumban» szólalt fel bátran és érett megfontolás
sal. «Igaz aranybulla. Intő és buzdító szózat» — volt azon czikknek 
czíme, melyben a nemzet jövőjét biztosító munkára, a csiiggedés 
legyőzésére s új alkotásokra hívja fel honfitársait. «Hogy be ne 
találjon teljesedni az ellenek kárörülő s halált jelentő hirdetése», 
úgymond, «arra egyedül az használ, a mi a halált meggyőzi: hasz
nál az élet, ha mindazon tevékenységgel hat, melyet az egészség
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kifejthet». Ez élet nyilvánul a műveltségnek az alsó rétegekbe 
való kiterjesztésében, az ország anyagi jólétének emelésében, hitel- 
intézetekben, takarékosságban s mindenek felett a nemzeti nyelv 
fejlesztésében s a tudományok mívelesében. «Ez», úgymond, «az 
igazi aranybulla, melyre a pecsétet maga Isten üti, s melyet semmi 
hatalom a földön érvényétől megfosztani nem bir.»

m .

Már szabadságharczunk előtt Hunfalvy Pál azon ritka szeren
csében részesült, hogy egy hozzá illő, őt teljesen átértő s megbecsülő 
élettársat nyert Köck István, egyházunk egyik előkelő tagjának, 
leányában, kinek szelíd lelkülete számára azon édes nyugalmas 
otthont létesítette, melynek szeretetteljes csendjében a tudományos 
munkásság örökkévaló művei szoktak keletkezni. Anyagi független
ségét, mely arra képesítette, hogy ezentúl kizárólag tudományos 
buvárlásainak éljen, biztosította azon körülmény is, hogy gróf 
Teleki József, akadémiai elnök, testvéreivel egyetértve Hunfalvy 
Pált nevezte ki az akadémiai gazdag könyvtár őrévé; — s ez állá
sát arra használta fel lelkiismeretesen, hogy az «igazi aranybullá
ban» hirdetett munkából a maga oroszlánrészét becsülettel kivegye.

Tudományos munkássága két egészen eltérő irányban haladt; 
de a czél, melynek mindkét irányban szolgált, mindenkor a magyar 
nemzet emelése és erősbítése volt. Az egyik irány a derült belien 
irodalom felé vezetett, — a másik azon ködös világba, melyben 
Väinämöinen s a Kalevala többi hősei élik titokzatos életüket, 
a finn nyelv és irodalom körébe. A mit mind e két téren létesített, 
annak fejtegetése a tudományok történelmének feladata; én csak 
azt jelzem röviden, hogy a «hellen és római remek írók tárával», 
melyet 1854-ben Platon munkáinak fordításával ő kezdett meg, azon 
irányba utalta a magyart, a melyből a nyugati tudományosság első 
sugarai eredtek s mely nélkül, meggyőződése szerint, az európai 
népek miveltsége alapos és teljes nem lehet. Ezen meggyőződésének 
a hírlapok hasábjain, beszédekben és könyvekben adott egyaránt 
kifejezést és e barczban soha sem magát, sem elvét nem adta meg. 
Már Trefort minisztersége alatt állott ezen állásponton, s az egy
séges középiskola eszméjével szemben az utolsó években is ezen 
hitét tartotta fenn ; s hogy a mi evangélikus intézeteinkben a 
görög nyelv s általában a classikus világ érintetlenül maradt, sőt
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mélyebb alapokon újra jobban felvirágzott, azt kiválóan az ő nagy 
tekintélyének köszönhetjük, melylyel, mint az ág. h. ev. egyet, 
tanügyi bizottság elnöke, úgy a bizottság üléseiben, mint az egye
temes egyház közgyűlésein kedvencz eszméje védelmére kelt.

A másik irányban kifejtett munkássága örök emlékezetű ered
ményeket bir felmutatni. A szabadságharcz után Strahlmann finn 
nyelvtana került kezébe s akkor ébredt fel benne azon eszme, hogy 
a finn és magyar nyelv rokonságát az eddiginél részletesebb kuta
tással s biztosabb módszerrel kell kimutatni. E czélból Eeguly 
Antal tapasztalatait felhasználva, a finn nyelven kívül a többi 
ugor nyelveket is belevonta tanulmányozásai körébe s Budenz 
Józseffel együttesen rakta le az összehasonlító ugor nyelvészet 
szilárd alapjait.

Mind a két irányt azonban a magyar nyelv és nemzet érdeké
ben mivelte. A classicus míveltséggel az európai míveltség körébe 
viszi a magyart, a finn-ugor nyelvek kutatásával saját maga lénye
gének s természetének tanulmányozására fordította tudomá
nyosságunk figyelmét. Ez irányt azután élte végéig követte s 
ennek szolgáltak ethnographiai művei, milyen a «Magyar ethno- 
graphia* czímü, — e czélból alapította a magyar néprajzi társasá
got, — e czélnak szolgált azon lankadatlan buzgalom, melylyel a 
románok állítólagos jogai és történelmi ferdítései ellen évtizedekig 
küzdött.

IV.

Hunfalvy Pál egész élete buzdító és lelkesítő példáúl szolgálhat 
mindenkinek, a ki az életben lehetséges harmóniát magában meg
valósítani s nyugalmát élvezni óhajtja. Önerejével emelkedett 
magasra, munkával vívta ki azon tekintélyt, melyben szava az egész 
országban részesült, az igazságot el nem hallgatta, meggyőződését 
meg nem tagadta soha a népszerűség tűnő szellőjére (nec ponit aut 
sumit secures arbitrio populáris aurai); s folytonos tevékenység és 
küzdelem árán élvezte azon nyugodt boldogságot, melyet a lelki
ismeret helyeslő szava s a polgártársak megtisztelő bizalma nyújt 
a becsületes embernek. Azt tette, a mit Aristoteles a görögökről 
magasztalva h irde t: «fáradozunk, hogy pihenőnk legyen és harczo- 
lunk, hogy békében élhessünk».

De a tisztelet és bámulat, melylyel ily életnek adózunk, hideg 
érzés; az égi testek ragyogása is csodálattal tölt el, s mégis meg-
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mérhetetlen ür tátong eltűnő egyéniségünk s a természet ezen óriási 
alkotásai között. Sokkal bensőbb érzés fűz minket Hunfalvy Pálhoz; 
mély kutatásai között is mindig gondolt ama gyengéd lényekre, 
melyek nem az ismeretnek mélyen rejtő gyökereivel, hanem csak 
az érett gyümölcscsel táplálkoznak s a kitüntetések magaslatáról 
mindig leszállt szerény iskolai körünkbe s jól érezte magát benne. 
Ezen mi rólunk való gondoskodása a hála és szeretet érzelmeit 
kelti szivünkben s ezek melege szorosabban fűz hozzá bennünket. 
Hunfalvy Pált egyházközségünk bizalma már 1853-ban választotta 
iskolai első felügyelőjévé. Az ő felügyelősége alatt választatott el 
1856-ban a gymnasium az elemi iskoláktól véglegesen; fárad
hatatlan keze 1861-ben az V-dik, 1864-ben a VI. gymn. osztályt 
tette hozzá s az ő gondozása alatt nyerte az üj iskola megfelelő új 
szervezetét. S buzgalma itt sem állapodott m eg; áthatva azon meg
győződéstől, hogy a protestantismust az értelem felvilágosodottsága. 
tartja fenn s hogy e felvilágosodottság terjesztői, az értelmiség 
képzői a középiskolák, már 1871-ben a VH-dik, 1872-ben a VIII. 
osztályt tudta létesíteni, lelkes férfiak buzgó támogatásával, kik ez 
intézkedés jelentőségét egyházunkra nézve megértve, anyagi áldo
zatoktól nem riadtak viszsza, hogy az eszmének élő alakot adjanak. 
S a mikor az ezzel elvállalt terhek súlya az egyházra nehezedett, 
ismét ő volt az, ki az 1860-ban tett 300 frtnyi alapítványát 2000 
írtra kiegészítette s fényes példájával hitet, soha nem csüggedő 
bizalmával bátorságot tudott önteni a bátortalanokba is. S midőn 
1883-ban 30 évi működés után felügyelői állásáról leköszönt, a 
gymnasium, melyet egészen szervezetlen állapotban vett volt át, 
teljes 8 osztályú főgymnáziumúl állott előtte s míg a csonka inté
zetet alig 200 tanuló látogatta, 1882-ben a teljes főgymn.-ban 493 
tanuló nyert kiképeztetést. Tizenhárom rendes tanár terjeszti a 
tudományok világosságát nemcsak az egyház körében, hanem 
messze túl a felekezet határain is s a hálás kegyelet, mely lelkűk
ben most is él azon férfiú iránt, kinek nyílt szeme épen őket válasz
totta ki nagyrészt arra, hogy eszméjének megvalósítói legyenek a 
tan ügy terén, életében is kapcsolta hozzá s a síron túl is kiséri 
egyházunk ezen nagyeszű, előretekintő, lelkes vezérférfiát, tanári 
testületünk egyik legnagyobb jóakaróját és leghívebb barátját.

Neked pedig, kedves tanuló ifjúság, soha és sehol sem volt 
jobban szerető barátod, mint Hunfalvy Pál volt. Világra szóló 
munkái között mindig talált időt, hogy a tanulókkal közvetlenül
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érintkezzék: évenként többször is meglátogatta iskolánkat s szemé
lyesen szerzett tudomást a tanítás módjáról, menetéről s a tanulók 
haladásáról. Oda állott a padok közé az általa annyira szeretett 
ifjakhoz, kikérdezte s fürkészte tanultságuk fokát, — javítva a hibás 
feleleteket, bátorítva a gyengéket, dicsérettel buzdítva az erősö
ket ; — soha sem mutatva a hivatalos személy fürkésző és ellenőrző 
ridegségét, hanem az emberszerető nagy tudós nyájasságát, mely- 
lyel tanárt és tanulót egyaránt magához kötött. S inkább elnézte 
az ifjúi könnyelműségből eredő hibákat s visszatartott a törvény 
szigorú alkalmazásától, nehogy a mindent javító szeretet szelleme 
az intézettől, mint egykor Astraea istennő a földtől, megváljék.

Ez volt nekünk Hunfalvy Pál s ebből Ítélhető meg vesztes
ségünk, mely visszavonulásával ért. Hanem az ő szelleme tovább 
is el ezen intézetben. Hazánk és egyházunk iránti hűség, lankadat
lan szorgalom és soha nem szűnő munkásság, a humanismus igaz
ságaihoz való ragaszkodás, élénk kötelességérzet s azon meggyőző
dés, hogy az ember szabad s a nevelés a szabadság használatára 
szoktatja, — ezen elvek, melyeket Hunfalvy életéből kidomborodni 
látunk, élnek most is s lengik át éltető meleggel ezen intézet összes 
tagjait. S így maradjon ez m indenkor! Hadd éljen az igaznak neve 
műveiben és utódai szívében! Te pedig, kedves tanuló ifjúság, kit 
már természete is lelkesedésre ragad minden jóért, szépért és igazért, 
meríts lelkesedést és bizalmat az eszmék diadalában Hunfalvy Pál 
lelkesedéséből. S valamint Rómában a kezdődő év elején a polgárok 
Yesta templomaiból vitték haza a szűz tüzet, hogy szent lángja a 
család oltárán folyton lobogjon szeplőtelenül: úgy vigyétek ti is 
magatokkal Hunfalvy Pál szellemének lelkesítő szikráit s szívetek 
oltárán éleszszétek szent lánggá, mely melegével és áldozatkészségé
vel hazánk és egyházunk javát és nagyságát biztosítsa és növelje, 
így lesz a nagy ember szelleme áldásossá halála után is, eszméi
nek követése s megvalósítása pedig a legszebb hálaáldozattá, melyet 
áldott emlékének hozhatunk.



ÉVI JELENTÉS.

Az 1889—92-diki iskolai évvel a háromévi igazgatói cyclus 
lejárván, a főgymnasium igazgatójává további három évre a presby- 
terium és a gymnasium tanári testületé egyhangúlag újra Böhm 
Károlyt választotta.

Az 1891/2-diki iskolai év végén Batizfalvi István tanártársunk 
megrendült egészségének helyreállítása ezéljáhól az egyházi választ
mánytól félévi szabadságot kért. A választmány, tekintetbe véve a 
tanügy szolgálatában megőszült férfiú gyengélkedését, kérelmét 
teljesítette s úgy történt, hogy a lefolyt iskolai évben februárius 
végéig Batizfalvi István vallástani óráit egyrészt Bereczky Sándor 
és Majba Vilmos hitoktató urak, másrészt dr. Fröhlich Bobért, 
dr. Petz Gedeon és Weber Budolf tanártársai pótolták. Márczius 
1-jén Batizfalvi István egészsége annyira helyreállott, hogy állását 
újra elfoglalhatta s óráit megszakítás nélkül az év végéig meg
tarthatta.

A f. év április 30-dikán tartott egyházi közgyűlés Bátz László 
és dr. Tóth Kálmán urakat, kik intézetünknél, amaz a mathe- 
matikai, emez adass, philologiaitanszéken, mint segédtanárok az. 
egyház teljes megelégedésére már két évig működtek, — rendes 
tanárokká választotta. Az intézet bennök két, a legszebb reményekre 
jogosító tanerőt, a tanári testület jó collegákat nyert s szívből kíván
juk, hogy a tanári testülettel jó egyetértésben lefolyó működésüket 
áldás s intézetünk virágzása kisérje!

Ugyan ezen közgyűlés főgymnasiumunkra vonatkozólag nagy 
fontosságú határozatot hozott. A tanári testület, évek óta küzdve 
a csekély fizetés okozta anyagi gondokkal, ez évben is folyamodott 
az egyházi választmányhoz, hogy most, mikor az új törvény értel
mében az állami főgymnasiumok tanárainak fizetése a miénket oly 
aránytalanul felülmúlja, a mi díjazásunkat is emelni s a többi 
fővárosi gymnasiumi tanárokéval egyenlővé tenni kegyeskedjék.
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A nemes egyházközség presbyteriuma szívén hordva az intézet fen- 
állását, melyet tanárainak csekély díjazása komolyan veszélyeztetni 
kezdett, elhatározta, hogy a hajon gyökeresen fog segíteni s az 
1893. ápr. 30-án tartott közgyűlés elé azon kettős indítványt ter
jesztette, hogy a főgymnasium belső berendezésének, felszerelései
nek javítására és pótlására, különösen azonban a tanárok díjazásá
nak emelésére az állami segélyt vegye igénybe, addig pedig, míg az 
állami segély iránti alkudozások eredményre vezetnének, a tanárok 
fizetését egyenként 300 írttal javítsa. A közgyűlés az egyházi 
választmány javaslatát elfogadta; a tanári fizetéseket már ez évben 
300 írttal emelte, s egy bizottság további teendője leszen az állami 
segély elnyerése körül a szükséges lépéseket megtenni. Sajnos ugyan, 
hogy egyházközségünk, buzgó s áldozatra kész felügyelőjenek mélt. 
Burchard Bélaváry Konrád urnák lelkes kezdeményezése daczára 
sem birt intézetén saját erejéből segíteni; tekintve azonban azon 
körülményt, hogy más útja a menekülésre nem maradt, csak elis
merés illeti a nemes egyházi választmányt, hogy intézetének meg
mentésére nem riadt vissza a sokak előtt, autonom szempontból, 
nem épen kedves eszköztől, melylyel a napról-napra érezhetőbb 
kisebb-nagyobb bajokat alaposan fogja orvosolhatni. Azon kész
ségért azonban, melylyel tanárainak anyagi gondjain addig is 
könnyíteni nagy áldozattal is hajlandó, kötelességünkül ismerjük 
úgy az egyházi választmánynak, mint az egész egyházközségnek e 
helyen is őszinte hálás köszönetünket kifejezni.

1892. decz. 8-án főgymnasiumunk egykori nagyérdemű fel
ügyelőjének, dr. Hunfalvy Pál úrnak emlékezetére ünnep rendez
hetett, melynek lefolyását az értesítő elején irtuk le.

Örömmel kell megemlékeznünk arról, hogy a nagym. közoktatási 
miniszter úr az iskolafentartó autonom felekezetek és községek 
középiskolai tanárai országos nyugdíjazásának ügyében 1893. április 
8-án és 9-én értekezletet hivott össze, hogy az érdekelteknek a 
nyugdíjintézet létesítésének módozatairól való véleményét meg
tudja. Az enqéte, melyre tanári testületünk részéről Böhm Károly 
igazgató volt meghíva, a tervezetet helyesléssel fogadta, jóformán 
csak a tanulókra fejenként kivetett 3 frtot sokalva, — s így az ügy 
a nagymélt. miniszter úr nyilatkozata szerint oly annyira megérett, 
hogy a közel jövőben törvény utján életbe fog lépni s megvalósulni 
a felekezeti tanárok azon forró óhajtása, hogy végre valahára róluk 
is legyen gondoskodva a közeledő aggság szomorú napjaiban. Áldja
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meg az ég a nagymélt. miniszter úr bölcs és buzgó intentióit a 
megérdemlett sikerrel!

A fő- és székvárosban kitört cholerajárvány miatt intézetünk
ben az előadások október 10-től november 14-ig szüneteltek; 
hosszú idő, melynek elvesztése annál inkább sajnálandó, mivel az 
évi szorgalomidőnek épen azon részét teszi, melyben a tanítás a 
legjobb erővel szokott haladni. A tanári testület az ezen szünet 
folytán beállott hiányokat oly módon igyekezett pótolni, hogy a 
tananyagot minden nélkülözhető mellékes részlettől megtisztította, 
a  szüneteket, a tanulók erejének kimélésével, lehetőleg korlátozta 
s a tanítást a VIEL osztályban közel két héttel tovább folytatta, 
mint más években történni szokott. Ekkép sikerült a tananyagot 
teljesen átdolgozni s megközelítőleg ugyan oly eredményeket elérni, 
mint más években. Segített ebben a tanulók kedvező egészségi 
állapota is, a mennyiben ez iskolai évben tanítványaink között 
súlyosabb vagy járványos betegség csak elszórt esetekben fordult elő. 
A halál mégis áldozatokat követelt tőlünk ez évben is, amennyiben 
Fábry Andort, III. oszt. tanulót, szept. 27-én körünkből kiragadta. 
Az élénk eszű, jókedélyű, szorgalmas tanuló a betegség súlya alatt 
összeroskadt s társai könnyező szívvel tették koporsójára az emlékező 
szeretet koszorúját. Widder Ferencz II. oszt. tanulót pedig május hó 
közepén vitte el hirtelen élte tavaszán a könyörtelen végzet. Legyen 
könnyű a hant, mely poraikat fedi, — s a mélyen megszomorított 
szülők szíve az időnek mindent gyógyító folyásával találja meg 
vigasztalását e vesztesség felett.

Az Országos Tornaversenyben, május 21. és 22-en, főgymnasiu- 
munk is részt vett 92 tanulóval, Maurer János tornatanár úr vezetése 
mellett. Ez alkalommal intézetünk növendékei úgy a szabad, mint 
szergyakorlatokban és játékokban megálltak helyüket s a 200 m. 
futásban Glaser Károly, VII., a magas ugrásban Lillits Milutin 
V. oszt. tanulók nyertek második d íja t; a kötélhúzásban pedig a 
mi növendékeink maradtak győztesek a versenyző féllel szemben. 
Fájdalom ! a mi intézetünket ezen alkalommal azon baleset érte, 
hogy Németh Sándor, V. oszt. tanuló, futás közben inszakadást 
szenvedett. Eeméljük azonban, hogy e baleset kedves növendé
künkre nézve, a hosszasabb betegágyon kívül, utókövetkezmények 
nélkül fog maradni.

A nagyméltóságú vallás- és közoktatási m. kir. minisztérium a 
tanév elején hozzánk is intézet egy kérdő ívet, melyben a meg
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alkotandó egységes középiskola ügyében a mi véleményünket is 
kívánta megtudni. A tanári testület a dolgot minden oldalról meg
hányva, a következő pontokban összegezte ez ügyre vonatkozó 
nézeteit: «A tanári testület, előrebocsátván azt, hogy az egységes 
középiskolával szemben elvileg eltérő állást foglal el, a felvetett 
kérdésekre kötelessége szerint a következő megállapodásokban fog
lalja öszsze véleményét: 1., Az első kérdésre nézve a tanári testület a 
tárgynak sokoldalú megvitatása után szótöbbséggel a mellett nyilat
kozik, hogy a tervezett középiskola 8 osztályú legyen. 2. A második 
kérdésre vonatkozólag a tanári testület abban állapodik meg, hogy 
a latin nyelv tanítása a középiskolában mindvégig kötelezővé tétes
sék. Kívánatosnak, sőt szükségesnek véli azonban a tan. testület, 
hogy az elérendő czélra való tekintetből a magyarból latinra való 
fordítás a minimumra redukáltassék, lehetőleg csak annyiban 
hagyassák meg, a mennyiben a formák és szerkezetek begyakor
lására múlhatatlanul szükséges. 3. A 3-dik kérdésre vonatkozólag 
a tanári testület oda nyilatkozik, hogy a német nyelv tanítását 
illetőleg a helyi viszonyok vétessenek tekintetbe és hogy ezekre 
való vonatkozással a német nyelv tanítása az I. illetőleg a Iil-dik 
osztályban vegye kezdetét. 4. A 4-dik kérdést illetőleg a testület 
több tagja azon meggyőződésben, hogy a tantárgyakban létesítendő 
szétválás a tervezett középiskola egységes voltát csak névlegessé 
tenné, minden szétválást ellenez; a többség azonban, az alsó 4 osz
tályra nézve az egységes előképzést biztosítandó, a bifurcatiót az 
V-dik osztálytól kezdve kívánja behozni, még pedig úgy, hogy az 
Y. osztálytól kezdve a középiskola humanistikus és realistikus 
irányba váljék szét, a melyek elsejében a classikus nyelvre és tör
ténelemre, másikában a természettudományokra, matbematikára 
és az élő nyelvekre essék a fősuly; megjegyeztetvén, hogy a latin 
nyelv mindkét ágra nézve végig kötelező tantárgyul maradjon.»

A lefolyt iskolai évben főgymnasiumunk látogatásával a nagym. 
miniszter úr által dr. Erődi Béla, budapesti tankerületi főigazgató 
úr volt megbízva, a ki intézetünket május 29. és 30-dik napjain 
meglátogatta.

A VIII. osztály évi vizsgáit május 18—31-ig tartottuk; az Írás
beli érettségi vizsgálatokat pedig junius 3—8-ig. Ezen alkalommal 
a mélt. és főt. püspök úr a beterjesztett themákközül kidolgozásra 
a következőket választotta:

L A  magyar nyelvből: 1. Petőfi dalainak fő sajátságai. —
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2. Szeresd hazádat és ne mondd (Vörösmarty). — 3. A mohácsi 
gyásznap okai.

II. A  latin nyelvből: Kolmár-Sváby Gyakorlókönyv. II. kötet. 
Cicero életrajza. 10-dik fejezet.

III. A  görög nyelvből: Homeros Odyssea VIII. v. 1—33.
IV. A  német nyelvből: Fordítás. Szász K áro ly: Schiller utolsó 

évei és halála. «1803 deczemberben halt meg Herder»-tői — «mi 
azonnal meg is adatott»-ig.

V. A  mennyiségtanból: 1. Algebra. Valakinek 12000 írtja van 
a takarékpénztárban, mennyit kell minden év végén hozzá tennie, 
hogy a 14-ik év végén 25000 írtja legyen ? p  — 3'6.

2. Geometriából. Valamely egyenes kúp köbtartalma V  =  37-699 
m8, a magasság és az oldalvonal által bezárt szög a — 36°52'11". 
Mekkora a kúp felülete? tz - - 3’14159.

A szóbeli érettségi vizsgálatokat Mélt. és Főtiszt. Sárkány Sámuel, 
bányakerületi püspök úr elnöklete mellett, nagys. dr. Heinrich 
Gusztáv, egyetemi tanár úr jelenlétében jun. 15. 16. 17. napjain 
tartottuk. Ezen vizsgálatok eredményét az Értesítő végén álló táb
lázat mutatja.

A vallásoktatást főgymnasiumunkban az idegen felekezetek 
részéről a következő tanerők végezték: még pedig a róm. k. növen
dékeket főt. Bajthay Péter, hitoktató ú r ; a görög keletieket főt. 
Kosztics Simon plébános ú r ; az izraelitákat Stern Abrahám hit
oktató úr tanították.

A gyorsírást az első félévben Szabó Sándor úr, okleveles gyors
író, a második félévben ennek távoztával Kiss Albert oki. gyorsíró 
úr tanította. A tanfolyamban részt vett 24 tanuló. A franczia nyel
vet a jelentkezett tanulóknak t. Bárczay Oszkár úr tanította kiváló 
pontossággal és szakavatott oktatását méltán megillető sikerrel.

A testgyakorlatokat összes növendékeink ez iskolai évben Maurer 
János úr, a Nemzeti Tornaegylet műszaki vezetőjének, szakavatott 
vezetése alatt végezték, még pedig az I. II. osztályok a főgymn. 
épületében levő tornacsarnokban, a III—VIH. osztályok a Nemzeti 
Tornaegylet díszes tornahelyiségeiben.

Mint minden évben, főgymnasiumunk ez idén is, a tanári tes
tülettel élén, az úrvacsorájához járult, még pedig május 16-án.

A főgymnasiumi egyesületek működéséről részletes értesítést a 
42. lapon adunk. Megemlítjük ennek kapcsán, hogy a húsvéti 
szünidőben Fiume (Abbázia), Pola, Triest (Miramare) és Adelsberg

Érésit; 1892—1893. évről. “
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vidékére kirándulást tett főgymnasiumunk 12 tanulója, Eátz László 
és Góbi Imre tanárok vezetése mellett.

Tandíjmentes volt ez évben : 38.
Ösztöndíjban részesültek a következő tanulók :
I .  A Róth-Teleky Johanna-féle díjban: Melczer Lajos Vili. 

Weber Eezső és Sági Ferencz VII. osztálybeli tanulók.
II. A Bésán József-téle ösztöndíjban ő Nagyméltósága a vallás- 

és közoktatási miniszter úr ez évben is Lung Géza IV. és Császár 
Károly V. oszt. tanulókat részesítette, úgy bog}7 mind ketten maga
sabb (300, ill. 150 frtos) díjba léptek elő.

III. Az egyházközségünk által kezelt ösztöndíjakat a tanári 
testület ajánlatára a nt. egyházi választmány ekképen osz
totta k i:

1. A Néhai Németh István tábornokféle 23 frtos ösztöndíjat 
Urbányi Henrik VI. o. tanulónak.

2. A Glosius-féle 21—21 frtos 2 ösztöndíjat Koch Vilmos VI., 
Szőnyi Géza VII. o. tanulóknak.

3. A Bulyovszky Gyula-féle 10— 10 frtos -5 ösztöndíjat a 
magyar nyelv tanulásában kifejtett kiváló buzgóságért: Benkó Ödön 
HL Lehr Andor IV. Hebelt Ede V. Beliczay Endre és Hilkene 
Fiilöp VIH. o. t. nyerték el.

4. A dr. Székács József-féle 2 aranyat a magyar nyelv tanulá
sában kifejtett kiváló szorgalomért Mayer Andor II. o. tan.

5. A dr. Kari János-féle 1 aranyat a természetrajz terén kifej
lett buzgólkodásért Bolemann Béla VI. o. tan.

6. A dr. Ormay Lajos-féle 5 frtos ösztöndíjat mint legjobb 
mathematikus Groszmann Gusztáv VI. o. tan.

7. A Steinacker Ödön-féle 5 frtot a német nyelv tanulásában 
kifejtett buzgóságért Fogarascher Vilmos IV. o. tan.

8. A Schranz Andor-féle 1 aranyat mint a VHI. osztály jeles 
előmeneteld s jóviseletü tanulója az alapítványozó levél értelmében 
Steinacker Harold nyerte el.

A «Tabitha» jótékony nőegyesület régi szokása szerint ezen 
évben is 1 aranyat tűzött ki pályadíjul oly algymnasiumi tanuló 
számára, ki egy valláserkölcsi tételt Írásban leghelyesebben tud 
megoldani. A kérdést, melyet ez évben is Batizfalvi István tanár 
úr adott fel, ez volt: «Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat.» 
A nyertes pályázó neve a zárünnepélyen fog kihirdettetni; a múlt 
évben Hebelt Ede IV. oszt. tanuló volt. A jótékony nőegylet neme-
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sen érző hölgyei fogadják e helyen is intézetünk köszönetét részt
vevő érdeklődésükért.

A  segélyző egyesület által ez évben is szegény és jóviseletű 
tanulók között való elosztásra felajánlott 50 frtot a tanári kar Kaib- 
linger Fülöp IV. o. tan. (20 frt), Bodányi Béla II. és Hollefreund 
Béla VIII. tanulók közt (15— 15 frt) osztotta el.

Az Eisenachban felállítandó Luther-emlékre növendékeink 
41 frt 68 kr. gyűjtöttek. A tanári testület ez összeget sajátjából 50 
forintra egészítette ki s a kerületi gyámintézeti pénztárba szolgál
tatta be.

Kapp Vidor VIII. o. t. éremgyüjteményünknek 35 drb külön
böző korú ezüst és réz-érmet ajándékozott.

A gymnasiumi irodát Krille C. G. úr ez évben is ellátta ten- 
tával.

Egyéb ajándékok is jutottak úgy a könyvtárnak, mint a termé
szetrajzi szertárnak, melyekről az illető helyen számot adunk. 
A szíves adományozók fogadják e helyen is köszönetiinket.

2*



A. rendes kötelezett tantárgyak tanárai s az elő
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J e g y z e t e k

líatizfalvi István
r. tanár

Vallás: I . I I . H I .IV.VI. VII. 
VIII. 1 6

Biilim Károly
r. tanár

Latin n y elv : VIII. 
Görög nyelv: VIII. 
B ölcsészet: VII. V III. 1 3

A íőgymnasiura igazgatója.
A V III. osztály főnöke. 

Az ág. h. ev. egyet, tanügyi 
bizottság jegyzője.

Dr. Fröhlich Róbert
r. tanár

Német nyelv : la. VII. 
Latin nyelv : VI. 
Görög n y e lv : VI. 
Vallás : V.
T ö rtén e t: V.

1 8 A VI. osztály főnöke.
A főgymn. könyvtárnoka.

Góbi Imre
r. tanár

Magyar n y e lv : la. I I . III. 
Történelem : VH. VIE. 2 1

Lehr Albert
r. tanár

Magyar n yelv : IV. V. VI.
VII. v ili.

Magyar tö rtén e t: III. 1 7 Az ifjúsági «Arany János» 
önképzőkör elnöke.

Dr. Petz Gedeon
r. tanár

L atin  nyelv : IV.
Német n y e lv : lb. II. IV. V. 

VI.
1 7 A IV. osztály főnöke.

Rátli Arnold
r. tanár

Algebra: IV. 
M értani rajz : IV. 
Természetrajz: IV. 
M athesis: V . 
Physika : VII. VIII.

A physikai és chemiai szer
tár őre.

Az ifjúsági segélyző-egye- 
sület felügyelője.

Rátz László
r. tanár

Mennyiségtan: II. III . VI. 
VII. VIII.

M értani r a jz : II. III.
1 8 A főgymnasiumi dal- és zene

egyesület felügyelője.

Szönyi Tivadar
énektanár

Ének : la. Ib. II. III. 4 Az egyház orgonistája.

Scholtz Albert
r. tanár

Latin nyelv : II.
Földrajz : la. II. III . IV. 1 8 A II. osztály főnöke.

Svoboda István
r. tanár

L atin  nyelv : III. V. 
Görög nyelv: V. 
Német n y e lv : III.

1 9 A III .  osztály főnöke.

Dr. Tóth Kálmán
r. tanár

Magyar n yelv : Ib. 
L atin  n y e lv : VII. 
Görög n y elv : VII. 
T örténet: IV.

1 8 A VII. osztály főnöke. 
Az ifjúsági könyvtár őre.

llb r ieh  Sándor
r. tanár

M ennyiségtan: la. Ib. 
M értani ra jz : la. Ib. 
Fö ldrajz : Ib. 
N övénytan: V. 
Állattan : VI.
Szépírás : II.

1 8
Az Ib. osztály főnöke.

A term észetrajzi szertár őre. 
A tanári értekezletek 

jegyzője.

Weber Rudolf
r. tanár

L a tin : la. Ib. 
Német n yelv : VIII. 
Történet: VI. 
Szépírás : la. 1b.

2 0 Az la . osztály főnöke.



A TANÁROK IRODALMI MŰKÖDÉSE
a z  1 8 9 2 /9 3 - d ik i  is k o l a i é v b e n .

Böhm Károly tói megjelent «Az ember és világa» 2-dik kötete 
«A szellem élete» ezímmel; kiadta Kókai Lajos.

Dr. Fröhlich Róberttól megjelent: a pilis-marotki római tábor 
( Archaeol. Értesítő XIII. k. 1 f.). Pannónia elfoglalása (akad. székfoglaló, 
kivonatban Akad. Értesítő 34 f.) és egy könyvbirálat az Egyet. Philolo- 
giai Közlönyben.

Góbi Imrétől megjelent a Szerkesztéstan 2-ik kiadása a Franklin- 
Társulat kiadásában és egy bírálat az Egyet. Phüologiai Közlönyben.

Dr. Petz Gedeon szerkesztette az Egyetemes Phüologiai Közlöny 
modern nyelvi részét; közleményeket írt az Akadémiai Értesítő, Egye
temes Phüologiai Közlöny és Nyelvtudományi Közlemények ez. folyó
iratokba s dolgozótársa a Pallas Nagy Lexikona ez. vállalatnak.

Ráth Arnoldtól megjelent Berthelotnak «a chemiai ipar átszárma- 
zása az ó-korból a középkorba» czímő tanulmánya (Revue des deux 
Mondes 1892 IX. fűz.) a term. tud. Közlöny márcziusi füzetében.

Scholtz Alberttól megjelent a «Politikai Földrajz» III. kiadása a 
Franldin-Társulat kiadásában.

Dr. Tóth Kálmántól megjelent több bírálat az Egyetemes Philolo- 
giai Közlönyben.

Weber Rudolf írt több verset a felső szepesi tájszólásban; meg
jelentek a «Szepesi Értesítő»-ben.



A TANANYAG ÉS A TANKÖNYVEK KIMUTATÁSA
AZ EGYES OSZTÁLYOKBAN.

I .  a)  é s  b)  o s z tá ly .

Vallás, h. 2 óra. Az Ó-szövetség könyveinek tartalma. K. k. Varga 
János. Egyházi énekek.

Latin nyelv, k. 6 óra. A fő- és melléknevek declinatiója; az adjec- 
tivum fokozása ; a névmások ; sum és összetételei; a rendes igeragozás 
activuma és passivuma; deponentiák. A megfelelő fordítások latinból 
magyarra és magyarból latinra. Mesék fordítása és emlékelése. K. k. Szé- 
násy latin nyelvtana és olvasókönyve.

Magyar Nyelv, h. 5 óra. Alaktan mondattani alapon. Prózai dara
bok olvasása és magyarázása; költemények emlékelése. Kéthetenként egy 
Írásbeli dolgozat: részben házi, részben iskolai. — K. k. Szinnyei: Ma
gyar Nyelvtan I. r. Olvasókönyv Lelir-Biedltől I. rész.

Német nyelv, h. 2 óra. Prózai és költői darabok fordítása, elemezése 
és emlékelése. A nyelvtanból: nóvragozás ; sein, haben és werden segítő
igék, erős és gyenge igeragozás; a melléknév ragozása és fokozása, sze
mélynévmás és birtokosnévmás, indulatszó. Az egyszerű mondat és 
részei. írásbeli gyakorlatok. K. k. Harrach: Német Olvasókönyv I. We
ber : Deutsche Dichtungen. Schwicker: Deutsche Sprachlehre.

Földrajz, h. 3 óra. Magyarország és a Földközi-tengert környező 
területek. Az egyes vidékeket jellemző természeti tárgyak ismertetése. 
Térképrajzolás. K. k. Scholtz: Földrajz I.

Mennyiségtan, h. 3 óra. A négy alapmívelet elvont és megnevezett 
számokkal, közönséges és tizedes törtekkel. Összevonás és szétbontás. 
A számok oszthatósága. A számok törzs- és összes tényezői. A legnagyobb 
közös osztó, a legkisebb közös többes. Időszámítás. K. k. Mauritz.

Mértani rajz, h. 2 óra. A mértan elemei. Az egyenesek mérése, irá
nya és viszonyos fekvése. A szög keletkezése, megnevezése, részei, nagy
sága, különfélesége, mérése és szerkesztése. A négy számtani alapmívelet 
egyenesekkel és szögekkel. A mellék-, csúcs-, megfelelő, váltó és az 
ugyanazon oldalon fekvő szögek. A háromszögek, négy- és sarkszögek..



23

ezeknek szerkesztése. A körvonal, körív, a radius, diameter és húr. Egye
nes vonalú ékítmények rajzolása. K. k. Fodor és Wagner: Rajzoló Plani- 
metria.

Evek, h. 1 óra.
Szépírás, h. 1 óra.
Testgyakorlat, h. 2 óra.

II. osztály.

Vallás, h. 2 óra. Az Új-szövetség. K. k. Varga János. Egyházi 
énekek.

Latin nyelv, h. 6 óra. Deponens és a rendhagyók typusai. Nemi sza
bályok ; a rendhagyók fokozása; a számnevek és pronomenek. — A pne- 
positiók. — Áttétel activumból passivumba ; az appositió ; a határozók 
vázlatosan. — Olvasókönyvbó'l: magyarból latinra 15 olvasmány; latin
ból magyarra: Argonautae, - - de Solone et Croeso, — Croesus a Cyro 
devicintur — elemezve és emlékelve; reditus Ulyssis csak fordítva és 
elemezve. — K. k. Szénássy-Elischer nyelvtana és olvasókönyve.

Magyar nyelv, h. 4- óra. A határozók. Az összetett mondat. Több
szörösen összetett mondat. Prózai olvasmányok, költemények könyv nél
kül ; kéthetenként Írásbeli dolgozat. K. k. Szinnyei Nyelvtan II., Lehr- 
Riedl 01 v. könyv II.

Német nyelv, h. 3 óra. A segító'igék ragozása, határozatlan és mu
tató névmás ; számnév, határozók, elöljárók. A mondattanból: a fó'mondat 
különböző' alakjai; összetett és összevont mondatok. Prózai olvasmány: 
Herakles-mondák; 13 költemény fordítása, magyarázása és megtanulása. 
Írásbeli dolgozatok. K. k. Heinrich G.: Német olvasókönyv I. Weber: 
Deutsche Dichtungen. Schwicker : Deutsche Sprachlehre.

Földrajz, h. 3 óra. Európa és Ázsia földrajza az 1 -ső osztályban 
átvett részek kivételével. Az egyes vidékeket jellemző természeti tárgyak 
ismertetése. Térképrajzolás. K. k. Scholtz: Földrajz II.

Mennyiségtan, h. 3 óra. Számolási rövidítések. Számolási műveletek 
korlátolt pontossággal. Arányosság. Olasz gyakorlat. Egyszerű s összetett 
hármasszabály. Kamatszámítás. — K. k. Mauritz.

Mértani rajz, h. 2 óra. Egyszerű szerkesztések körzővel és vonal
zóval. Derékszögű, egyenlőszárú és különoldalú háromszögek. Négyszö
gek, sokszögek és csillagidomok. Egybevágóság és hasonlóság. Terület 
számítás. Idomok átalakítása. Pythagoras tétele. — K. k. Fodor-Wagner: 
Constructiv planimetra.

Ének, h. 1 óra.
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Szépírás, h. 1 óra. Német kis és nagy betűk. Összefüggő mondatok 
ütem szerint való írása. Szépirási minták: Zubriczky Endre. 

Testgyakorlat, h. 2 óra.

III. osztály.

Vallás, h. 2 óra. Az egyetemes keresztyén egyház és a magyar- 
országi protestáns egyház története. K. k. Pálfy.

Latin nyelv, h. 7 óra. Olvasmány: Liviusból: A királyok kora 
1—21 f. Az olvasottak elemzése, fordítása és emlékelése. — Nyelvtan:
A grammatikai formák folytonos ébren tartása mellett az esetek haszná
latának főformái; acc. és nőm. e. inf. A mondatfajok. írásbeli fordítási 
gyakorlatok. K. k. Elisoher: Latin Olvasókönyv. Holzweiszig: Latin 
nyelvtan.

Magyar nyelv, h. 4 óra. Rendszeres magyar nyelvtan, Szinnyei 
könyve szerint. — Polgári ügyiratok ismertetése. — Prózai olvasmányok, 
költemények könyv nélkül, Lehr-Riedl Olvasókönyvéből, III. kötet. Két
hetenként Írásbeli dolgozat.

Német nyelv, h. 3 óra. Költői és prózai darabok olvasása, magyará- • 
zása és emlékelése. A nyelvtani ismeretek folytonos ébrentartása mellett: 
a visszahozó névmás; a többi kötőszók ismertetése. Mondattan. Hatá
rozói mondatok. írásbeli gyakorlatok. K. k. Harrach: Német olvasó
könyv II. Weber: Deutsche Dichtungen. Schwicker: Deutsche Sprach
lehre.

Történelem, h. 2 óra. Magyarország története. K. k. Batizfalvi.
Földrajz, h. 3 óra. Afrika, Amerika és Ausztrália földrajza. Az egyes 

területeket jellemző természeti tárgyak ismertetése. Térképrajzolás.
A math, és phvs. földrajz elemei. K. k. Scholtz : Földrajz Hl.

Mennyiségtan, h. 3 óra. Egyszerű és összetett arányiatok. Kamat- 
számítás. Százalék-számítás többféle alkalmazásban. Lánczszabály. Ará
nyos osztás. Ötvény-számolás különös tekintettel az új pénzre. — K. k. 
Mauritz.

Mértani rajz, h. 2 óra. Körtan. A kör alkalmazása néhány egyszerű 
szerkesztésre és díszítésre. Ellipsis, hyperbola, parabola, csigavonal. — 
K. k. Landau-Wohlrab 3. f.

Ének, h. 1 óra.
Testgyakorlat, h. 2 óra.
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Vallás, h. 2 óra. Keresztyén hit- és erkölcstan, Sztehló András kézi
könyve szerint. Egyházi énekek.

Latin nyelv, h. 6 óra. Olvasmány Liviusból: A királyok kora 25., 
26 fej. A köztársaság kora 1—8. fej. A plebejusok és patríciusok egye
netlenkedése 1—3. fej.; Ovidiusból: Komiúus és Kemus megmentése. 
Kóma alapítása és Kemus halála. Gabii bevétele. Daedalus és Icarus. Phi
lemon és Baucis. Az olvasottak emlékelése. — A mondattanból: ablat. 
absol., part conj., módok használata, következményes, czélhatározó, okha- 
tározó, idó'határozó és feltételes mondatokban; relativmondatok; consec. 
temporum alapvonásai. írásbeli fordítás-gyakorlatok. A verstan elemei. - 
K. k. Elischer: Latin olvasókönyv. Holzweiszig-Székely: Latin nyelvtan.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Stilistika I. rész. K. k. Góbi. — «Toldi»- 
Lehr-féle magy. kiadás.

Német nyelv, h. 2 óra. Költői és prózai darabok magyarázása és 
•emlékelése. A nyelvtani ismeretek folytonos ébrentartása mellett tüzete
sebben az alanyi, tárgyi és jelzői mellékmondatok; a német szórend tör
vényei ; mondatok rövidítése; többszörösen összetett mondatok. írásbeli 
gyakorlatok. — K. k. Harrach: Német olvasókönyvII. Weber: Deutsche 
Dichtungen. Schwicker : Deutsche Sprachlehre.

Történelem-, h. í  óra. A keleti népek története főbb vonásaiban. 
A görögök története a chaeroneai ütközetig, kiváló tekintettel a művelt
ségi állapotokra. — K. k. Batizfalvi I. r.

Földrajz, h. 3 óra. Az osztrák-magyar monarchia földrajza, különös 
tekintettel annak politikai részére. — K. k. Scholtz : Földrajz IY.

Mennyiségtan, h. 3 óra. Algebra : A négy alapművelet egész számok
kal és törtszámokkal. A geom. számsor mint az osztás eredménye. Közös 
osztó és többszörös. Négyzetre és köbre emelés, a binom és trinom és a 
tizesrendszerű számok négyzete és köbe. Első fokú egyenletek egy isme
retlennel. — Az arány és az aránylat. — K. k. Mauritz.

Mértani rajz, h. 2 óra. Elemi stereometria és távlattan. Landau és 
Wohlrab 2. füzete nyomán III. kiadás.

Természetrajz, li. 2 óra. Előismeretek a chemiából. Az ásványok 
morphologiai és physikai tulajdonságai. A legfontosabb ásványok leirása. — 
K. k. dr. Kóth Samu: Az ásvány-, kőzet- és földtan alapvonalai.

Testgyakorlat, k. 2 óra.

IV . o s z t á ly .
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Vallás, h. 2 óra. Bibliai ismertetés. — K. k. Batizfalvi.
Latin nyelv, h. 5 óra. Olvastatott: Caes. de b. Gallico VII. 55—70. 

Ovid. Métám. I. 89— 150, 163—415. Könyv nélkül Caes. d. b. G. VJI, 
55—60. Ov. Met. I. 89—150.; 163—249. Synt: Consec. temp, részlete
sen. — A módok: Ind. Conj. Imp.; ut consec. quin, quominus. Fordítási 
gyakorlatok (62, 65—72.). — K. k. Caes. és Ov. ed. Teubner. Cserny- 
Dávid : Latin st.-gyakorlatok.

Görög nyelv, h. 4 óra. Az alaktan a \u igékig, megfelelő gyakor
latokkal. — K. k. Curtius-Abel: Görög nyelvtan ; Schenkl-Abel: Görög 
olvasókönyv.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Szerkesztéstan. — K. k. Góbi. — Balla
dák. — K. k. Greguss-Beöthy.

Német nyelv, h. 2 óra. Költői olvasmány: Das Hildebrandslied- 
H artm ann  v. Aue : D er arm e H einrich. Aus dem Nibelungenliede. E in 
gang des Beinke de Vos. S ch iller: L ied von der Glocke. U h lan d : Tail- 
lefer. Zedlitz : N ächtliche Heerschau. —  Prózai olvasmány : Jean  Paul: 
Die N eujahrsnacht eines Unglücklichen. K le is t: Das Bettelweib von 
Locarno. A uerbach: Die Posaune des Gerichts. R aum er: KonradiDS 
E nde. —  Iskolai fordításgyakorlatok; házi dolgozatok az olvasmány 
alapján. — K. k. H ein rich  : Deutsches Lehr- und Lesebuch III .

Történelem,, h. 4 óra. Nagy Sándor története. A római történet a 
város alapításától a nyugatrómai birodalom bukásáig, kiváló tekintettel 
a műveltségre. — K. k. Batizfalvi I. k.

Mennyiségtan, h. 3 óra. a)  Algebra: A binom magasabb positiv hat
ványai. Gyökvonás. Számolás gyökmennyiségekkel. Négyzetgyök- és köb
gyökvonás alg. többtagúból és tizesrendszerű számokból. A tiszta és a 
vegyes másodfokú egyenletek megoldása. Elsőfokú egyenletek két éa 
három ismeretlennel. — K. k. Mauritz.

b) Geometria: A síkmértan elemei. — K. k. Abel.
Növénytan, h. 2 óra. A növények jellemző chemiai, alak- és élettani 

tulajdonságai. A növények szövet- és alaktana. L inné rendszere. A te r
mészetes rendszer és ennek alapján a növénykörök és osztályok, ezeknek 
főbb rendjei és családjai a legismertebb képviselőkkel. —  K. k. Borbás 
Vincze.

Testgyakorlat, h. 2 óra.

V . o s z t á ly .
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Vallás, h. 2 óra. A keresztyén egyház története. — K. k. Batizfalvi 
István.

Latin nyelv, h. 5 óra. Olvastatott: Sallustius «Bellum Iugurthinum»- 
ból 54 fejezet. — Vergilius Aeneiseből: II. ének (1—804.). — Syntaxis- 
ból alkalmilag ismétlés. — írásbeli gyakorlatok. — K. k. Sallustius ed. 
Pecz, Vergilius ed. Némethy. — Cserny-Dávid: Latin stílusgyakorla
tok. I. r.

Görög nyelv, li. 4 óra. Az alaktan a torokhangu igéktől kezde, befe
jezve. megfelelő gyakorlatokkal. Olvasmány : Xenophon élete és az Ana- 
basisból válogatott részek, melyek a jje-végű és rendhagyó igékhez gya
korlatokul szolgáltak. — K. k. Maywald Josef: Görög nyelvtan, Görög 
gyakorlókönyv, Görög gyakorló és olvasókönyv Xenophonból.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Bhetoiika. — K. k. Góbi. — Coriolanus. — 
Névi-féle kiadás.

Német nyelv, h. 2 óra. Goethe Hermann und Dorotheájának és 
Schiller Wilhelm Tell-jének olvasása és magyarázása. Iskolai fordítás
gyakorlatok és házi dolgozatok az olvasmány alapján.

Történelem, h. 4 óra. A középkor története. •— K. k. Batizfalvi Ist
ván világtörténelme.

Mennyiségtan, h. 3 óra. a) Algebra: A hatványozás általánosítása. 
Logarithmusok. Exponentialis egyenletek. — K. k. Mauritz. — b)  Mér
tan: Síktrigonometria. — K. k. Ábel, Mértan. — Minden órára házi fel
adat és hét iskolai gyakorlat.

Állattan, h. 2 óra. Az állatok legjellemzőbb chemiai, alak- és élet
tani tulajdonságai. Az állatok szervrendszerei és szervei részletesen és 
összehasonlítva, különös tekintettel az emberre. Az állatok rendszertana. 
Az állatkörök, az állatosztályok és főbb rendek a legismertebb képvise
lőkkel. — K. k. Paszlavszkv József.

Testgyakorlat, h. 2 óra.

V I .  o s z t á ly .

V I I .  o s z tá ly .

Vallás, h. 2 óra. A magyarországi protestáns egyház története. — 
K. k. Batizfalvi István.

Latin nyelv, h. 5 óra. Olvasmány: Cicero Catilina elleni első 
beszéde. Válogatott részek Livius XXI. könyvéből. Horatius Carm. IV. 7,
I. 22, H. 3, 10, Hl. 23, Ep. 1. Carm. 2; Carm. 1. I. 14, 24; IV. 3, III. 30. 
Az olvasmányt az irók munkásságának rövid ismertetése előzte meg.
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Nyelvtanból: ismétlések. Házi dolgozat volt 12, iskolai 8. Kéziköny
vek : Az Írók Teubner-féle kiadásai; Latin Stylus-Gyakorlatok. Irta Pir- 
chala Imre.

Görög nyelv, h. 4 óra. Kövid bevezetés után Homeros Odyss. I. 
1—95; IX. 1—566 (végig). Herodotos VI, 95—131. (a 121—24. fejeze
tek kihagyásával). Nyelvtanból: alaktani ismétlések; mondattanból: a 
casustan ismétlése után tempóra, modi, genera verbi egyszerű monda
tokban összehasonlítva a latinnal. — K. k .: az Írók Teubner-féle kiadásai. 
Görög Nyelvtan. Irta Maywald József.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Poétika. — K. k. Góbi.
Német nyelv, h. 2 óra. Bevezetés az irodalomtörténetbe. Lessing, 

Herder és Goethe (1775-ig) élete és művei. Olvasmány: Minna v. Barn- 
helm, Nathan der Weise és Werthers Leiden (válogatva). Házi és iskolai 
dolgozatok. — K. k. Kluge : Geschichte der deutschen Nationalliteratur.

Történelem, h. 4 óra. Az új kor története. Batizfalvi István könyve 
szerint.

Mennyiségtan, h. 3 óra. a)  Algebra: A másodfokú egyenlet teljes 
elmélete. A számtani és mértani haladvány. Szakaszos tizedes törtek 
átalakítása közönséges törtekké, kamatos kamat- és járadék-számítás. - -  
K. k. Mauritz. — b) Geometria: Térmértan. — K. k. Ábel, Mértan. — 
Minden órára házi feladat és hét iskolai gyakorlat.

Physika, h. 3 óra. Alapvető fogalmak. A szilárd, folyós és terjengős 
testek mechanikája. — K. k. Ráth A. Kísérleti természettan.

Lélektan, h. 2 óra. A szellemi élet főjelenségeinek leírása és magya
rázata. — K. k. Böhm K. Tapasztalati lélektan.

Testgyakorlat, h. 2 óra.

V I I I .  o s z tá ly .

Vallás, h. 2 óra. Keresztyén hit- és erkölcstan. — K. k. Batizfalvi 
István.

Latin nyelv, h. 5 óra. Olvastatott: Tacitus Annales I. cap. 1—64. — 
Horatius Carm. III. 1. 2. 3. IV. 4. Satir. I. 1. H. 6. — Epist. I. 2. és de 
arte poet. v. 1—201. Emlékelve: Carm. III. 1. 2. 3 (v. 1—16), és 
Ep. I. 2. — Magyarból latinra fordíttatott 16 fejezet; iskolai dolgo
zat volt hét. — A római irodalom története Plautustól az ezüst kor 
végéig. — K. k. Tacitus és Horatius, ed. Teubner. — Kolmár-Sváby: 
Gyakorlókönyv. II. köt.

Görög nyelv, li. 4 óra. Olvastatott: Homeros II. I. egészen; H. v. 
1—493. VI. v. 237—529. Emlékeltetett I. 1—215 v. Thukydides de 
hello pel. II. könyv válogatva 40 fejezet. Összetett mondatszerkezet az
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olvasmányokkal kapcsolatosan tárgyaltatott. — K. k. Homeros és Thuky- 
dides ed. Teubner.

Magyar nyelv, li. 3 óra. A magyar irodalom története. — K. k. Góbi.
Német nyelv, k. 2 óra. Goethe (Egmonttól kezdve) és Schiller élete 

és művei. Iskolai és házi dolgozatok. Olvasmányok Goethétől: Ilmenau, 
Epilog zu Schiller’s Glocke, Zueignung, Faust egy része; Schillertől: 
Braut von Messina és Jungfrau von Orleans; a szebb részek a két utóbbi 
darabból emlékeltettek. — K. k. Kluge H .: Literaturgeschichte.

Történelem, h. 4 óra. A magyarok története, Mangold könyve 
szerint.

Mennyiségtan, h. 2 óra. Kapcsolástan. A binomiális tétel. A mennyi
ségtan főbb tételeinek ismétlése. — K. k. Mauritz, Algebra és Ábel, Mér
tan. — Minden órára házi feladat és öt iskolai gyakorlat.

Physika, h. 4 óra. Rezgéstan, Akustika, Optika, Calorika és Elektro- 
logia. — K. k. Ráth A.: Kísérleti természettan.

Logika, h. 2 óra. A gondolkodás elemi és rendszeres formái. — 
K. k. Böhm K.: Logika.

Testgyakorlat, h. 2 óra.
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I. a. OSZTÁLY.

1. Beck István, 1882. Budapest, izr.
2. Beniczky Páter, 1882. Budapest, ág. h.
3 Bruckner Károly, 1882. Budapest, ág. h.
4. Csipkay Elemér, 1881. Budapest, ág. h.
5. Czukor Kálmán, 1882. Budapest, izr.
6. Deutsch Oszkár, 1883. Budapest, izr.
7. Einecke Antal, 1881. Budapest, ág. h. ism.
8. Formáty Dömötör, 1882. Versecz, gör. kel.
9. Formáty Péter, 1881. Versecz, gör. kel.

10. Glatz Eduard, 1882. Szatmár, ág. h.
11. Goschenhofer Károly, 1882. Budapest, ág. h.
12. Gutjahr Frigyes, 1882. Budapest, ev. ref.
13. HinterleitnerFrigyes, 1882. Budapest,ág.h.
14. Kammermayer Alfréd, 1882. Budapest, 

ág. h. ism.
15. Kardeván Vilmos, 1882. Lőcse, ág. h. t. m.
16. Kilényi Loránd, 1883. Budapest, ág. h.
17. Kiss Elemér, 1881. Budapest, ág. h.
18. Klein Károly, 1880. Czinkota, ág. h.
19. Knyasko György, 1882. Budapest, ág. h.
20. Kohn Henrik, 1883. Bécs, izr.
21. Koós Dezső, 1881. Budapest, ág. h. ism.
22. Kortsák Rezső, 1882. Budapest, rém. k.
23. Kubinyi György, 1882. Bochunitz, ág. h.

24. Kullmann Sándor, 1882. Bpest, ág. h. t. m.
25. Láng Alajos, 1882. Kezsider, ág. h.
26. Lendler Imre, 1881. Makád, izr.
27. MitterdorferAurél, 1882. Budapest,rőm. k.
28. Kószák Sándor, 1881. Budapest, ág. h. ism.
29. Pinkas Imre, 1882. Budapest, izr.
30. Rőth Ignácz, 1882. Budapest, izr.
31. RusznyákIstván, 1S81 Budapest, ág.h.t.m .
32. Russo Marczell, 1882. Bécs, izr.

I 33. Saupe Gusztáv, 1882. Budapest, ág. h.
34. Scheuer Robert, 1883. Bécs, ág. h.
35. Schneider Arthur, 1882. Budapest, ág. h.
36. Schwartz Dezső, 1882. Bndapest, izr.
37. Singer Károly, 1883. Budapest, izr.
38. Somogyi Lajos, 1883. Gagy-Bátor, ev. ref.
39. Sonnenschein Egon, 1882. Bécs, izr.
40. Waldmann Jenő, 1882. Budapest, izr.
41. Weinberger Miklós, 1882. Tápió-Györgye, 

izr.
42. Zsolnay Ödön, 1882. Budapest, ág. h.
43. Zsigmondy Kálmán, 1882. Budapest, ág. h.

É vközben  k im a r a d t  :
44. Schröder Károly, 1882. Budapest, ág. h. t. m.

M a g á n ta n u ló :
45. Tézner Ernő, 1881. Bécs, izr.

* ^Rövidítések: ág. h. =  ágostai hitvallású; ev. ref. =  evangélikus reformált; 
unit. =  unitárius; r. k. =  római katholikus ; g. k. =  görög keleti; izr. =  izraelita; 
t. m. =  tandíjmentes; ö. d. =  ösztöndíjas; ism. =  ismétlő f  =  meghalt.

A főgymnasiumi tanulók névsora.*
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I .  b. OSZTÁLY.

1. Altheim Gusztáv, 1881.Bpest, ág. h. ism.
2. Altmann Andor, 1882. Budapest, izr.
3. Artner Oszkár, 1881. Budapest, ág. h.
4. Baruch Elemér, 1882. M.-Vásárhely, izr.
5. Bellovits Imre, 1883. Budapest, unit.
6. Braun Dezső, 1883. Miskokz, rom. kath.
7. Csordás Elemér, 1882. Budapest, ág. h.
8. Dezső Sándor, 1882. Széchény, ág. h.
9. Foris Sándor, 1881. Budapest, ev. ref.

10. Goitein Imre, 1882. Budapest, izr.
11. Gombos Béla, 1882. Czegléd, ág. h.
12. Hencz Andor, 1881. Szolnok, ág. h. ism.
13. Herrling Vilmos, 1882. Budapest, ág. h.
14. Horváth Mihály, 1882. Budapest, ág. h.
15. Jovanovits Sándor, 1881. Uj-Vidék, g. k.
16. Kammer Alfréd, 1882. Bécs, izr.
17. Kéler Elemér, 1881. Budapest, ág. h.
18. Kempfner Jenő, 1882. Budapest, izr.
19 Element Oszkár, 1881. Budapest, r. k.
20. Kohner Izidor, 1882. Budapest, izr.
2 L  Koppstein Imre, 1882. Siófok, izr.
22. Kornfeld Mór, 1882. Budapest, izr.
23. Kund Árpád, 1882. Budapest, ág. h.
24. Lamm Zsigmond, 1882. Budapest, izr.
25. Lukács Gyula, 1881. Hodrusbánya, ág. h.
26. Macskásy Lajos, 1881. Rákos-Keresztur, 

ág. h.
27. Maiéter Géza, 1882. Budapest, ág. h.
28. Mansfeld Géza, 1882. Budapest, ág. h.
29. Mautner Tibor, 1882. Budapest, izr.
30. Molnár Leo, 1881. Budapest, ág. h.
31. Neumann Gyula, 1882. Budapest, ág. h.
32. Perl Tibor, 1882. Székesfehérvár, izr.
33. Rossi Nándor, 1881. Budapest, ág. h.
34. Sárkány Károly, 1882. Csetnek, ág. h.
35. Schrecker Károly, 1882. Budapest, izr.
36. Schön Jenő, 1883. Budapest, izr.
37. Schneider Vilmos, 1881. Budapest, ág. h.
38. Süss Henrik, 1881. Marburg, ág. h.
39. SzidarovszkyJános, 1881. Budapest, ev. ref. 

ism.
40. Ungár Aladár, 1881. Budapest, izr. ism.
41. Valkó Pál, 1881. Szák, ág. h.
42. Weisz Arthur, 1882. Budapest, izr.
43. Witényi Ernő, 1882. Beszterczebánya, ág. h.

É vközben  k im a r a d ta k  :
44. Lövvy Géza, 1881. Budapest, izr.
45. Tomka Kálmán, 1882. Dunaföldvár, ág. h.
46. Hambrich Kálmán, 1874. Kolozsvár, r. k.

M a g á n ta n u ló :
47. Röck Béla, 1882. Budapest, ág. h.

I I .  O S Z T Á L Y .
1. Altmann István, 1881. Budapest, izr.
2. Balogh Ödön, 1881. Budapest, ág. h.
3. Bauer Béla, 1882. Budapest, izr.
4. Bodányi Béla, 1881. Bpest, ág.h. ö. d. t. m.
5. Cornides Aladár, 1880. Budapest, ág. h.
6. De Rivo Csermelyi Sándor, 1881. Budapest, 

r. k.
7. Csipkay Andor, 1880. Budapest, ág. h. t. m.
8. Faber Antal, 1880. Budapest, ág. h.
9. Fischer Albert, 1881. Budapest, izr.

10. Fischer Ernő, 1881. Budapest, izr.
11. Forrai József, 1881. Nádudvar, izr.
12. Franki Aladár, 1881. Budapest, izr.
13. Freibauer Ede, 1881. Budapest, izr.
14. Freund Emil, 1881. Budapest, izr.
15. Friedmann Ernő, 1881. Budapest, izr.
16. Frischmann István, 1881. Budapest, izr.
17. Glaser Pál, 1881. Budapest, izr.
18. Glatz Erich, 1881. Budapest, ág. h.
19. Glock Géza, 1880. Lőcse, ág. h.
20. Gömöry Lajos, 1879. Budapest, ág. h. ism.
21. Gradl Ferencz, 1880. Budapest, unit.
22. Graf Jenő, 1880. Budapest, ág. h.
23. Grosz Náthán, 1881. Petrozsény, izr.
24. Háutler Rezső, 1881. Budapest, izr.
25. Hirschfeld Jenő, 1882. Budapest, izr.
26. Hubert Gusztáv, 1881. Budapest, izr.
27. Hunyadi Ferencz, 1881. Budapest, ág. h.
28. Janisch Károly, 1880. Brassó, ág. h.
29. Kalledey Arthur, 1882. Budapest, izr.
30. Kanitz Emil, 1881. Budapest, izr.
31. Kaufmann Miklós, 1881.Légrád, izr.
32. Kellner László, 1881. Budapest, izr.
33. Klein Frigyes, 1882. Budapest, izr.
34. Kormos Tivadar, 1881. Győr, ág. h.
35. Kovács Sándor, 1881.Gömör-Panyit, ág. h.
36. Krauth Nándor, 1881. Budapest, izr.
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37. Latzkó László, 1882. Budapest, izr.
38. Matuska György, 1881. Budapest, ág. h.
39. Mauthner Alfréd, 1879. Prága, r. k.
40. Mayer Andor, 1882. Győr, ág. h.
41. Mayer Gyula, 1881. Budapest, izr.
42. Mintz Siegfried, 1881. Budapest, izr.
43. Reichart Aladár, 1881. Budapest, r. k.
44. Scholtz Pál, 1880. Budapest, ág. h. ism.
45. Schönfeld Győző, 1881. Budapest, izr.
46. Schreyer Endre, 1881. Budapest, izr.
47. Schwartz Endre, 1882. Budapest izr.
48. Szirmay László, 1881. Tállya, ág. h.
49. Tomcsányi Kálmán, 1881. Ivánkafalva, 

ág. h.
50. Vámossy Károly, 1882. Budapest, ev. ref.
51. Aladár Gábor, 1881. Bia, ág. h.
52. Weisz József, 1881. Budapest, izr.
53. Widder Ferencz, 1881. Budapest, izr. f
54. Wittmann Ernő, 1881. Budapest, izr.
55. Wurm Hugó, 1881. Bécs, izr.
56. Zolnay Jenő, 1881. Budapest, ág. h.
57. Zsigmondy Zoltán, 1881. Budapest, ág. h.

É vközben k im a r a d t :
58. Kerekes József, 1881. Kis-Várda. ev. ref.

M a g á n ta n u ló k :
59. Burchard-Bélaváry Andor, 1880. Budapest, 

ág. h.
60. Nádosy István, 1880. B.-Szt.-Lörincz, ág.h.
61. Erényi Ullmann Andor, 1882. Budapest, izr.

m . OSZTÁLY.
1. Bárány Ferencz, 1879. Gomba, ág. h. t .  m.
2. Bayer Gyula, 1879. Budapest, ág. h.
3. Becker Géza, 1880. Budapest, ág. h.
4. Benedicty Géza, 1880. Tápió-Szele, ág. h.
5. Benkó Ödön, 1879, Budapest, ág. h.
6. Brandt Géza, 1880. Budapest, izr.
7. Brüll Pál, 1881. Budapest, r. k.
8. Chován Kálmán, 1878. Bécs, ág. h.
9. Conrád Ottó, 1880. Budapest, ev. ref.

10- Császár Ernő, 1881. Budapest, ev. ref.
11. Csordás István, 1880. Budapest, ág. h.
12. DebreczenyiIstván,1880.Budapest,ev. ref.

13. Détshy Károly Frigyes, 1881. Budapest, izr.
14. Faber Fiilöp, 1876. Budapest, ág. h. ism.
15. Fábry Andor, 1880. Budapest, ág. h. j-
16. Falvay Kálmán, 1880.Budapest, ág. h. t.m .
17. Fischer Ernő, 1880. Budapest, izr.
18. Fischer Ödön, 1880. Budapest, ág. h.
19. Frey Ernő, 1880. Budapest, izr.

' 20. Fritz Zsigmond, 1879. Rácz-Almás, izr.
21. Hanusch József, 1879. Budapest, ág. h.
22. Hasenauer István, 1880. Budapest, ág. h.
23. Hieronymi Pál, 1879. Budapest, r. k.
24. Höehel János, 1879. Budapest, ág. h.
25. Höcker Frigyes, 1878. Budapest, ág.h.
26. Kanitz Vilmos, 1880. Budapest, izr.
27. Klammer Béla, 1880. Miskolcz, izr.
28. Koós Aladár, 1880. Monor, ág. h.
29. Kopf Miksa, 1879. Szabadka, izr.
30. Králik István, 1877. Budapest, ág. h.
31. Krausz Lipót, 1880. Siófok, izr.
32. Kullmann Vilmos, 1880. Budapest, ág. h. 

t. m.
j 33. Kund Andor, 1880. Budapest, ág. h.
34. Légrády György, 1880. Budapest, ág. h.
35. Lichtenberg Pál, 1881. Budapest, izr.
36. Lichtenberger Béla, 1880. Budapest, izr.
37. Mansfeld Ernő, 1880. Budapest, ág. h.
38. Mayerhöífer Jenő, 1880. IJpest, ág. h. t.m .
39. Németh Géza, 1878. Szegszárd, ág. h. ism.
40. Posevitz Samu, 1880. Alsó-Metzenzéf, ág.h.
41. Rock István, 1880. Budapest, ág. h.
42. Roller Benő, 1879. Budapest, izr.
43. Ruszner Vilmos, 1880. Budapest, ág. h.
44. Sárfy József, 1879. Budapest, ág. h.
45. Schiecker Jakab, 1880. Budapest, izr.
46. Schubert Béla, 1880. Budapest, ág. h.
47. Schwarz Ottó, 1880. Győr, izr.
48. Seligmann Kolos, 1879. Berlin, ág. h. t.m .
49. Spitzer Ernő, 1880. Budapest, izr.
50. Sterk Richard, 1879. Budapest, izr. ism.
51. Streck József, 1879. Budapest, ág. h.
52. Sugár Elemér, 1880. Budapest, izr.
53. Tomcsányi Vilmos Pál, 1880. Bpest, ág. h.
54. Valkó Lajos, 1880. Budapest, ág. h.
55. Vetsey Géza, 1880. Budapest, ág. h.
56. Wolfner Ottó, 1880. Bécs, izr.
57. Wunsch Rezső, 1879. Debersee, ág. h.
58. Zückler Bódog, 1878. Budapest, ág. h.
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É vközben  k im a r a d t:
7>9. Pratscher József, 1879. Budapest, ág. h.

M a g á n ta n u ló k  :
60. Knutli Frigyes, 1880. Budapest, ág. h.
61. Szidon Dezső, 1881. Budapest, izr.

IV. OSZTÁLY.
1. Abeles Ede, 1880. Budapest, izr.
2. Bálint Béla, 1879. Budapest, izr.
3. Balogh Pál, 1879. Budapest, ág. h.
4. Becker Rezső, 1878. Budapest, ág. h.
5. Benkó István, 1877. Budapest ág. h.
6. Bergl Gyula, 1879. Budapest, izr.
7. Bergl Rezső, 1880. Budapest, izr.
8. Brandt Pál, 1879. Budapest, izr.
9. Busztin Gyula, 1879. Abony, izr.

10. Fleischer János, 1879. Budapest, ág. h .t.m .
11. Fogarascher Vilmos, 1878. Brassó, ág. h.
12. Fort Ferencz, 1879. Budapest, ág. h.
13. Földiák Ervin, 1879. Budapest, izr.
14. Freund Antal, 1880. Budapest, izr.
15. Fröhlich Kár., 1879. Budapest, ev. ref. t. m.
16. Góbi Árpád, 1879. Sopron, ág. h. t. m.
17. Gross Henrik, 1877. Petrozsény, izr.
18. Halmay István, 1880. Magosfalva, r. k.
19. Hirsch Albert, 1879. Budapest, izr.
20. Hofbauer Ervin, 1879. Budapest, izr.
21. Horváth Károly, 1879. Budapest, r. k.
22. Juvelier Géza, 1879. Budapest, izr. isin.
23. Kaiblinger Fiilöp, 1878. Budapest, ev. ref. 

t. m.
24. Kanitz Henrik, 1879. Budapest, izr.
25. Kilényi Zoltán, 1878. Budapest, ág. h.
26. Kornfeld György, 1880. Budapest, izr.
27. Krausz Jenő, 1879. Siófok, izr.
28. Iíring Jenő, 1878. Döröcske, ág. h., t. m.
29. Kutassy Ágoston, 1879. Budapest, ág. h.
30. Langheim Pál, 1879. Budapest, izr.
31. Lehoczky Pál, 1878. Kiszács, ág. h.
32. Lehr Andor, 1879. S -Sz.-Lőrincz, ág. h. 

t. m.
33. Lichtenberg Sándor, 1880. Budapest, izr.
34. Liptai Jenő, 1878. Budapest, ev. ref. ism.
35. Löllbach Kálmán, 1879. S.-Tarján, r. k.

36. Löwenbein József Mózes, 1878. Bilnicz, 
(Morva) izr.

37. Lung Géza, 1880. Budapest, ág. h.
38. Mannsfeld Ottó, 1879. Budapest, ág. h.
39. Nádosy István, 1878. Budapest, ág. h.
40. Nádosy Pál, 1879. B.-Szt.-Lőrincz, ág. h.
41. Neuwirth Rezső, 1879. Csácza, izr.
42. Rosenfeld József, 1880. Lepsény, izr.
43 Rosenthal Oszkár, 1879. Budapest, izr.
44. Schlesinger Herbert, 1880. Budapest, izr.
45. Scholtész György, 1876. Budapest, ág. h.
46. Scholtz Tivadar, 1879. Budapest, ág. h.
47. Stósz Frigyes, 1879. Czegléd, ág. h.
48. Takács Endre, 1880. Budapest, r. k.
49. Tausig Hugó, 1879. Budapest, izr.
50. Vasvári Tibor, 1879. Budapest, izr.
51. Weichselbaum Béla, 1879. Budapest, izr.
52. Weisz Ödön, 1879. Budapest, ág. h.
53. Wolczynski Gusztáv, 1879. Pécs, ág. h.
54. ZáborszkyVilmos, 1877. Sopron, ág. h., ism.
55. Ziffer Dávid, 1879. Arad, izr.
56. Zsigmondy Dezső, 1879. Budapest, ág. h.

É vközben  k im a r a d ta k :
57. Hazai Béla, 1880, Alsó-Széli, izr.
58. Herzfeld Frigyes, 1879. B.-Gyarmat, izr.
59. Maurer Lajos, 1878. Budapest, ág. h. ism.
60. Neufeld Sándor, 1879. H.-K.-Kováesi, izr.

V. OSZTÁLY.
1. Bogner Gyula, 1876. Nagyszombat, ág. h. 

ism.
2. Böhm Ottó, 1878. Budapest, ág. h. t.m .
3. Császár Károly, 1879. Budapest, ev. ref. ö.d.
4. Derencsay Rezső, 1878. Budapest, ág. h. 

ism.
5. Donáth Dezső, 1878. Budapest, izr.
6. Ferenczy Tibor, 1877. Budapest,ág.h.
7. Goldberger Leo, 1878. Budapest, izr.
8. Hebelt Ede, 1879. Budapest, ág. h.
9. Hencz Jenő, 1877. Csurgó, ág. h.

10. Horváth Vilmos, 1878. Kövágó-Eörs, ág.h. 
t. m.

11. Huszka Gyula, 1878. Csik-Tarcsa, ág. h.
12. Imling Alfons, 1878. Kassa, r. k.
13. Jamniczky Lajos, 1878. Budapest, r. k.

3Értesít"; 1892—1893. évről.
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14. Karbiener Antal, 1876. Szeghegy, ág. h. 
t. m.

15. Kardeván Károly, 1878. Lőcse, ág. h .t.m .
16. Kende Géza, 1878. Budapest, izr.
17. KirchknopfPerencz, 1878. Budapest, ág. h.
18. Kolba Rezső, 1878. Arad, ág. h.
19. Koős Emil, 1878. Monor, ág. h.
20. Kiimmerle Jenő Béla, 1876. Bpest, ev. ref.
21. Légrády Géza, 1878. Budapest, ág. h.
22. Légrády Otto, 1878. Budapest, ág. h.
23. Lehr József, 1877. Sár-Szt.-Lörincz, ág. h. 

t. m.
24. Lendler Sándor, 1877. Makád, izr.
25. Lillits Milutin, 1876. Budapest, g. k.
26. Mandel Elemér, 1878. Budapest, izr.
27. Melczer Elemér, 1878. Budapest, ág. h., 

t. m.
28. Németh Sándor, 1877. Budapest, ág. h.
29. Perlesz Hugó, 1877. Tor.-Sziget, izr.
30. Popella János, 1876. Budapest, ág. h.
31. Pósch Gyula, 1878. Budapest, ág. h.
32. Prossnitz Leo, 1878. Újvidék, izr.
33. Scholtz Géza, 1878. Budapest, ág. h. t. m.
34. Simon Lajos, 1877. Budapest, ág. h.
35. Steiner József, 1877. Kőbánya, izr.
36. Szele'nyi Béla, 1877. Jászberény, ág. h., t. m.
37. Szenes Ede, 1878. Budapest, r. k.
38. Tolnay Iván, 1878. Budapest, ág. h.
39. Tepliczky Árpád, 1877. Liptó-Ujvár, r. k.
40. Tomcsányi Mór, 1878. Temesvár, ág. h.
41. Weinberger Samu, 1878. Kassa, izr.
42. Wulfner Siegfried, 1878. Bécs, izr.
43. Zilzer Lajos, 1877. Budapest, izr.

Évközben k im a r a d t  :
44. Drexler Béla, 1877. Beszterczebánya, ág. h.
45. Breitenbach Vilmos, 1877. Drezda, ág. h.
46. Horcher Gyula, 1878. Kecskemét, ág. h.
47. SzathmáryArisztid, 1878. Budapest, ev.ref.

VI. O S Z T Á L Y .
1. Alex Ernő, 1877. Budapest, ág. h .t.m .
2. Bartsch Pál, 1877. Budapest, ág. h.
3. Beimel Oszkár, 1877. Guta, Nógrádm., izr.
4. Berczeli Harry, 1876. Budapest, ág. h.
5. Boleman Béla, 1878. Selmecz, ág. h.

6. Brechtl Frigyes, 1877. S.-Tarján,ág. h.
7. Décsei Manó, 1878. Budapest, izr.
8. Elischer Vilmos, 1877. Budapest, ág. h ,
9. Fleischmann Miksa, 1877. Mélykút, Bácsin, 

izr.
10. Gasparetz Géza, 1876. Budapest, r. k.
11. Gerde Ödön, 1877. Budapest, izr.
12. Gomperz Fiilöp, 1875. Budapest, izr.
13. Grossmann Gusztáv, 1878. Budapest,ev.ref,
14. Hertzka Róbert, 1878. Budapest, izr.
15. Ittzés Zsigmond, 1876. Csepreg, ág.h., t.m.
16. Koch Vilmos, 1875, Nagy-Dorog, ág. h.,t.m.
17. Konkoly Thege Sándor, 1876. Komárom,, 

ev. ref.
18. Koós Ödön, 1877. Budapest, ág. h.
19. Kovács Jenő, 1877. Budapest, izr.
20. Krausz Emil, 1877. Sárbogárd, izr.
21. Mannheimer Olivér, 1878. Kecskemét, r. k ,
22. Már Zoltán, 1876. Dános, ev. ref.
23. Mautner Dezső, 1877. Budapest, izr.
24. Mekler Oszkár, 1877. Budapest, izr.
25. Müller Viktor, 1877. Bécs, izr.
26. Obál Ferencz, 1876. Budapest, ág. h. ism,
27. Obál Géza, 1877. Budapest, ág. h.
28 Prágay Lajos, 1876. P.-Liget,Pestm. ev.ref,
29. Reich Fülöp, 1877. Apcz, izr.
30. Révész Ferencz, 1874. D.-Földvár, r. k.
31. Róth Aurél, 1876. Sz.-Fehérvár, ág. h.
32. Sehöffer Ervin, 1877. Budapest, izr.
33. Schöller Károly, 1877. Sopron, r. k.
34. Segesváry Ferencz, 1877.Budapest,ev.ref,
35. Singer Dávid, 1877. Pásztó, izr.
36. Stern Lajos, 1876. Kisbér, izr.
37. Stojanovits Péter, 1877. Budapest, g. k.

j 38. Szönyi Ernő, 1877. Budapest, ág. h., t. m ,
39. UrbányiHenrik,1877. Budapest, ág.h.,t. m,
40. Vidor Alfréd, 1876. Budapest, izr.
41. Weinberger Géza, 1878. Galgócz, izr.
42. VVeisz Gyula, 1876. Budapest, izr.

VII. OSZTÁLY.
1. Bálint Ármin, 1875. Budapest, izr.
2. Fleischmann Lajos, 1875. Assa-Iiürth, izr,
3. Floryk Vilmos, 1874. Budapest, r. k.
4. Galle Elek, 1875. Kalocsa, ág. h.
5. Glaser Károly, 1876. Perbete, izr.
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6. Greszler Jenő, 1876. Budapest, ág. h.
7. Hollerung Richard, 1876. Bécs, ág. h.
8. Kandó Gyula, 1877. Budapest, ev. ref.
9. Löwy Oszkár, 1873. Kecskemét, izr.

10. Madarász Győző, 1876. Budapest, ág. h.
11. Nádosy Gábor, 1877. Budapest, ág. h.
12. Oszyald Lajos, 1876. Budapest, ág. h.
13. Reisner Béla, 1877. Gyula-Varsánd, izr.
14. Sági Ferencz, 1874, Budapest, ág. h. t. tn.
15. Schütz Aladár, 1876. Budapest, izr.
16. Spitzer József, 1875. Budapest, izr.
17. Stein Sándor, 1875. Falu-Szemes, izr.
18. Szőnyi Géza, 1876. Budapest, ág. h. t. m.
19. Sztehlo Bertalan, 1876. Felső-Kubin, ág. h.
20. Weber Rezső, 1876. Budapest, ág. h. t. m.
21. Zimmermann Lajos, 1876. Budapest, ág. h.
22. Zückler Ármin, 1876. Budapest, ág. h.
23. Zwicker Géza, 1875. Budapest, izr.

É vközben  k im a r a d ta k :
24. Berger Sándor, 1877. Bosácz, izr.
25. Kaiser Vilmos, 1876. Gyöngyös, izr.
26. Prágay Aurél, 1874. Törtei, ev. ref.

M a g á n ta n u ló k :
27. Kramer Jakab, 1876. Kis-Marton, izr.
28. Molnár Rudolf, 1873. Krajova, r. k.
29. ifj. Vigyázó Sándor, 1876. Budapest, r. k.

VIII. OSZTÁLY.
1. Andréka Károly, 1874. T.-Bicske, r. k.
2. Balassa Ödön, 1875. Budapest, ág. b. t. m.
3. Beliczay Endre, 1875. Budapest, ág. h.
4. Berger Arnold, 1874. Pobedin, izr.
5. Danes Béla, 1873. T.-Sz.-Miklós, ág. h.
6. Elischer Gyula, 1875. Budapest, ág. h.
7. Frank Jenő, 1873. Tisza-Füred, izr.
8. Hilkene Fiilöp, 1875. Uj-Verbász, izr.
9. Holländer Mór, 1875. Budapest, izr.

10. Hollefreund Béla, 1873. Bpest, ág. h. t.m .
11. Horváth Lajos, 1874. Budapest, ág. h. ism. 

í 12. Kapp Vidor, 1875. Gyönk, ág. h.
j 13. Kilián Ernő, 1875. Budapest, r. k. 
j 14. Kohn Dezső, 1873. Csonoplya, izr. 
j 15. Kohner Jenő, 1876. Budapest, izr.

16. Komlós Arthur, 1876. Baja, izr.
17. Kun Tibor, 1875. Budapest, r. k.
18. Melczer Lajos, 1875. Budapest, ág. h.
19. Müller Leo, 1875. Budapest, izr.
20. Neuwirth Zsigmond, 1874. Csácza, izr.
21. Rosenthal Jenő, 1876. Békés-Csaba, izr.
22. Schreyer Jenő, 1875. Budapest, izr.
23. Steinacker Harold, 1875. Budapest, ág. h.
24. Veigelsberg Victor, 1875. Budapest, izr.
25. Vladár Ernő, 1875. Bia, ág. b.
26. Wilheim Ernő, 1875. Lengyeltóti, izr.
27. Wladár Győző, 1874. Sámsonháza, ág. h.

3*



TANSZEREK.

I. KÖNYVTÁR

Az 1892/93 iki tanévben a főgymnasium könyvtárának szaporodása 
következő volt:

A ) Vétel ú tjá n  meg szerezte ttek:

1. Folyóiratok.

1. Evangélikus Egyház és Iskola, szerk. Trsztyénszky Ferencz.
2. Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, szerk. Szőts Farkas.
3. Budapesti Szemle, szerk. Gyulai Pál.
4. Egyetemes Philologiai Közlöny, szerk. dr. Németky Géza és dr. Peoz

Gedeon.
5. Magyar Nyelvőr, szerk. Szarvas Gábor.
6. Századok, szerk. Szilágyi Sándor.
7. Deutsche Rundschau, szerk. Rodenberg Gyula, Berlin, Paetel.
8. Deutsche Rundschau für Geographie und Statistik, szerk. Umlauft

Frigyes, Bécs, Hartleben.
9. Literarisches Centralblatt, szerk. Zarncke E., Lipcse, Avenarius.

10. Neue Jahrbücher für Philologie und Pädagogik, szerk. dr. Fleck
eisen A. és Masius H. Lipcse, Teubner.

11. Philosophische Monatshefte, szerk. dr. Natorp P., Lipcse, Koschny.
12. Repertorium für Experimental-Physik, szerk. Carl F., München,

Oldenbourg.
13. Revue des deux Mondes, Paris.
14. Zeitschrift für Gymnasialwesen, szerk. Kern H. és Müller H. J.,

Berlin, Weidmann.
15. Zeitschrift für den mathematischen und naturwissenschaftlichen

Unterricht, szerk. Hoffmann S. C. V., Lipcse, Teubner.
16. Zeitschrift für die Österreich. Gymnasien, szerk. Hartei W. és

Sehenkl R., Bécs, Gerold.



37

2. Tudományos müvek.

1. Dictionnaire historique et critique par M. Pierre Bayle. Sixiéme
edition. Tome I—IV. A Basle, J. L. Brandmüller, 1741.

2. Allgemeine Weltgeschichte von Th. Flathe, G. F. Herzberg, F. Justi,
J. v. Pfiugk-Hartung, W. Philippson, H. Prutz. XTIT. Bd. 
Register zu Bd. I—XII. Berlin, Grote, 1892.

3. Müller, Iwan, Handbuch der dass. Alterthumswissensehaft. Sieb
zehnter Halbband. München, Beck, 1892.

4. Brugmann, Karl, Grundriss der vergleichenden Grammatik der
indogerm. Sprachen. II. Bd , 2. Hälfte, 2. Lief. Strassburg, 
Trübner, 1892.

5. Béla király névtelen Jegyzőjének Könyve a magyarok viselt dolgai
ról. I. melléklet: A kézirat olvasását közli Fejérpataky László. 
II. melléklet: Fordítás Szabó Károlytól, 2. kiad. jav. Fejér
pataky László. Budapest, Akadémia, 1892.

6. Homers Odyssee von Dr. K. F. Ameis. I. Bd. 9. Aufl., II. Bd.
7. AuH von Dr. C. Hentze. Leipzig, Teubner, 1884/92.

7. Magyar történeti életrajzok. A m. tud. Akadémia és a m. tört. Tár
sulat megbízásából szerkeszti Szilágyi Sándor. I—Hl. k. 
1885—1887. Budapest, Mehner V.

8. Böhm Károly, Az ember és világa. II. rész. A szellem élete. Buda
pest, 1893, Kókai Lajos.

9. Stein, Heinrich v., Die Entstehung der neueren Aesthetik. Stuttgart,
Cotta, 1886.

10. Fechner, Gustav Theodor, Vorschule der Aesthetik 1. 2. Theil.
Leipzig, Breitkopf und Härtel, 1876.

11. Werner, Dr. Bichard Maria, Lyrik und Lyriker. Hamburg und
Leipzig, Voss, 1890.

12. Lexicon Homericum composuerunt C. Capelle, A. Eberhard, E. Eber
hard, B. Giseke, V. H. Koch, C. Mutzbauer, Fr. Schnorr de 
Carolsfeld, edidit. H. Ebeling, Vol. I. pars 1. 2. Vol. II. Lipcse, 
Teubner, 1880/85.

13. Clavel Dr., La morale positive. Paris, G. Balliere, 1873.
14. Fonsgrive, George L., Essai sur le libre arbitre. Paris, F. Alcan,

1887.
15. Kisfaludi Kisfaludy Károly minden munkái. Sajtó alá rendezte Bá-

nóczi József. 7. kiadás, I—VI. k. Budapest, 1893, Franklin- 
Társulat.

16. Lucretius, Deutsch von Max Seydel. München und Leipzig, Olden-
bourg, 1881.

17. Bibbeck Ottó, Aromái költészet története. Harmadik kötet. A csá-
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szárkor költészete. Fordította Katona Lajos. Budapest, Aka
démia 1893.

18. Bodnár Zsigmond, A magyar irodalom története. II. k. Budapest,
1893, Singer és Wolfner.

19. Bunyitay Vincze, A gyulafehérvári székesegyház későbbi részei és
egy magyar humanista. Budapest, 1893, Akadémia.

20. Wildermann, Max, Jahrbuch der Naturwissenschaften 1892—93.
Achter Jahrgang. Freiburg im Breisgau, 1893, Herder.

21. Juraschck, Fr. v., Otto Hübners Geographisch-statistische Tabellen
aller Länder der Erde. Ausgabe 1892, Keller, Frankfurt.

22. Boscher, Wi//., Ausführliches Lexicon der griech. und römischen My
thologie. 20—24. Lief, és Supplementum Leipzig, 1892/93, 
Teubner.

23. Magyar nyelvtörténeti Szótár a legrégibb nyelvemlékektől a nyelv
újításig. A m. tud. Akadémia megbízásából szerkesztik Szarvas 
Gábor és Simonyi Zsigmond. III. k. 9. 10. Budapest, Hor- 
nyánszky, 1892/93.

24. Az osztrák-magyar Monarchia Írásban és képben, kiadja a m. kir.
államnyomda ; Budapest, Bévai testvérek bizománya. 1892/93, 
152 179 f.

25. Encyclopaedic der Naturwissenschaften. Erste Abth. 0. Lief. Zweite
Abtli. -70—75. L. Dritte Abth. 12 15. Lief. Breslau, Trewendt,
1892/93.

26. Unser Wissen von der Erde. Allgemeine und specielle Erdkunde.
Herausgegeben unter Mitwirkung von Fachmännern von Alfred 
Kirchhoff. Lief. 157 —166. Prag, Tempsky, 1892/93.

27. Magyar tudományos akadémiai Almanach polgári és csillagászati
naptárral 1893-ra. Budapest, Akadémia, 1893.

28. Wundt, Wilhelm, Philosophische Studien. Bd. VIII., H. 2—4. Leip
zig, Engelmann, 1892/93.

29. Archaeologiai Értesítő, szerk. Hampel József. XH. k. 4. 5. f. XIII. k.
1. 2. 3. f. Budapest, Akadémia, 1892/93.

30. Értekezések a mathematikai tudományok köréből, szerk. Szabó
József. XY. k. 1. 2. sz. Budapest, 1892, Akadémia.

31. Értekezések a társadalmi tudományok köréből, szerk. Pauer Imre.
XI. k. 6. sz. Budapest, 1892, Akadémia,

32. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből, szerk. Gyulai Pál.
XV. k. 11. 12. XVI. k. 1. 2. sz. Budapest, 1892, Akadémia.

33. Értekezések a történeti tudományok köréből, szerk. Pauer Imre.
XV. k. 5—10. sz. Budapest, 1892/93, Akadémia.

34. Értekezések a természettudományok köréből, szerk. Szabó József.
XXI. k. 4. 5. XXII. k. 1—8. sz. Budapest. 1892/93, Akadémia.
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35. A m. tud. Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek,
szerk. a főtitkár. YII. k. 2—7. sz. Budapest, 1892, Akadémia.

36. Mathematikai és természettudom, közlemények, szerk. Lengyel Béla.
XXV. k. 2. 3. sz. Budapest, 1892, Akadémia.

37. Mathematikai és természettud. Értesítő, kiadja a m. tud. Akadémia,
szerk. König Gy. X. k. 6 - 9. f.XI.k. l.f. Bpest, 1892, Akadémia.

38. Nyelvtudományi Közlemények, kiadja a m. tud. Akadémia, nyelvtud.
bizottsága, szerk. Simonyi Zsigmond. XXIII. k. 1. 2. sz. Buda
pest, 1892/93, Akadémia.

39. Irodalomtörténeti Közlemények, szerk. Ballagi Aladár. II. évf. 2—4. f.
szerk. Szilárdy Áron. III. évf. 1. 2. f. Bpest, 1892/93, Akadémia.

40. Akadémiai Értesítő. A m. tud. Akadémia megbizásából, szerk. Szily
Kálmán főtitkár. 30—42. f. Budapest, 1892/93, Akadémia.

B) A jándék ú t já n  ju to t t  a  könyvtár b irtokába:
1. A Nagymélt. vallás és közokt. m. k. Ministeriumtól:

Jakab Elek, Kolozsvár története. Kiadja szab. kir. Kolozsvár város közön
sége. II— HL és Oklevéltár II. k. Budapest, 1888, m. k. egyet, 
könyvnyomda.

2. Kármán József beszterezebányai tanító úrtól:
Aurea catena Homeri. Das ist: Eine Beschreibung von dem Ursprung 

der Natur und natürlichen Dinge. Neue Auflage. Leipzig, 
Walther, 1738.

3. Főtiszt. Szabó Ferencz n.-eleméri plébános úrtól:

Történeti nép- és földrajzi könyvtár, kiadja Szabó Ferencz, n.-eleméri 
plébános.

I—IX. kötet: Világtörténet, írta dr. Holzwarth F. J. A második javított 
kiadás után többek közreműködésével fordította és kiadja Szabó 
Ferencz. Temesvár, 1889/92.

XI—XII. kötet: Európa története a franczia forradalom kezdetétől a bécsi 
congressusig. Menzel, Weisz, Horváth, Springer és mások 
műve után írta Szabó Ferencz. Nagy-Becskerek, 1890.

XIH— XIV. kötet: A legújabb kor története 1815—-1885. Menzel, Bulle, 
Springer, Horváth, Rogge és mások művei után átdolgozta 
Szabó Ferencz. 1. 2. k. Nagy-Becskerek, 1889.

XVHI. kötet: A bolgárok története. Irta Jirecek Konst. József, fordította 
Mayer Bezső. Nagy-Becskerek, 1889.

XIX. kötet: A görög királyság története visszapillantással a korábbi 
történetre. Irta dr. Schmeidler W. F. Károly, fordította Hom- 
mer József. Nagy-Becskerek, 1890.
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XX. kötet: Az oláh nyelv és nemzet megalakulása. írta dr. Réthy
László. Második kiadás. Nagy-Beeskerek, 1890.

XXI. kötet: A török birodalom története. írta dr. Lázár Gyula. Második:
javított kiadás. Nagy-Becskerek, 1890.

XXII. kötet: Bosznia története a legrégibb kortól a királyság bukásáig.
Horvát nyelven irta Klaic Yjekosláv. Dr. Bojniöic Iván német 
átdolgozása után fordította Szamota István. Nagy-Becskerek, 
1890.

XXIII. kötet: A montenegrói fejedelemség története a legrégibb időtől
fogva az 1852-ik évig. Kidolgozta Andric Sándor, fordította 
Kunos Gyula. Nagy-Becskerek, 1890.

XXIV. kötet: A szerbek története a legrégibb kortól 1848-ig. A legújabb
kútforrások alapján írta dr. Tliim József. Nagy-Becskerek, 1892.

XXV. kötet: A szerbek és bolgárok története. írta Hilferding A. Fordí
totta Kiss Simon. Nagy-Becskerek, 1890.

XXVI. kötet: Szerbia és Törökország a tizenkilenczcdik században. Irta
Ranke Lipót. Fordította Mihályffv Gyula. Nagy-Becskerek, 
1890.

XXVII. kötet: Szkanderbeg története vagy a törökök és keresztények a
tizenötödik században. írta Paganel Camille. Fordította Hager 
József, Nagy-Becskerek, 1890.

XXVIH. kötet: A közép kori délszláv uralkodók genealógiai története. írta 
dr. Wertner Mór. Temesvár, 1891.

XXIX—XXXII. kötet: Az orosz birodalom története. írta dr. Lázár 
Gyula. 1—4. k. Temesvár, 1890/91.

XXXIII—XXXV. kötet: Az osztrák birodalom, története. Smets Mór 
után fordította Répászky Tivadar. Nagy-Becskerek, 1891/92. 

XXXVII. kötet: A jobbágyság története Magyarországon. írta K. Nagy 
Sándor. Nagy-Becskerek, 1891.

XXXVHI. kötet: Asszyria és Babylonia a legújabb felfedezések után, 
írta dr. Kaulen Ferencz. A negyedik kiadás után fordította 
dr. Szabó Árpád. Temesvár, 1891.

XXXIX—XL. kötet: Szerbia külügyi viszonyai az újabb időben. írta 
Ristics János. Szerb eredetiből fordította Románecz Mihály. 
Nagy-Becskerek, 1892.

XLI. kötet: Régi magyar utazók Európában 1532—1110. Eredeti kút
főkből összeállította és magyarázatokkal ellátta Szamota István.. 
Az előszót írta Vámbéry Ármin. Nagy-Becskerek, 1892.

XLII—XLIII. kötet: Angolország története. A legrégibb időktől az úji, 
korig. írta dr. Lázár Gyula. 1. 2. k. Temesvár, 1892.

L. kötet: Budavár keletkezése és hadtörténelmi múltja. Irta Újhegyi. 
Béla. Temesvár, 1892.
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LI. kötet: Az Árpádok családi története. írta dr. Wertner Mór. Nagy- 
Becskerek. 1892.

LII—L ili. A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. írta 
dr. Wertner Mór. I. k. A.-H. II. k. J.-Z. Temesvár, 1891/92.

A tudomány összhangzása a kinyilatkoztatással. írta Wisemann Miklós- 
bibornok. Fordította a pesti növendékpapság magyar egyház
irodalmi iskolája. Nagy-Becskerek, 1889.

II. PHYSIKAI SZEBTÁE.

Beszereztetett: Székely-féle elektroskop, — 1 db vetítési hőmérő, —
1 db hőmérő a víz egyenlőtlen kiterjedésének bemutatására, — 1 db 
Wollaston-féle kryophor, — 1 db vízkalapács, — csapos üvegballon a 
levegő súlyának mérésére, — higanyszűrő, — Segner-féle gázkerék, —
1 db Kiss féle léghőmérő előadási czélokra, — 1 db Gay-Lussac-féle nor
mal barometer állványnyal, — 1 db pyrometer, — egy pár homorú fém
tükör állványon, 1 db Fessler-féle gyroskop, — 1 db Carré-féle jégkészítő 
gép. Az eszközök beszerzési ára 265 frt.

III. TERMÉSZETRAJZI SZERTÁR.

Ajándék: Dr. Roszner Aladár úrtól 25 db górcsövi praeperatum. 
Vétel útján beszereztetett 10 db Brendel Róbert-féle virágminta 

u. m. Egy-egy db: Secale cereale, Phaseolus vulgaris, Malva silvestris,. 
Dianthus caryophyllus, Pisum sativum, Ranunculus acris, Iris germa
nica, Pirus malus, Brassica Napus és Anthemis cotula.



EGYLETEK.

I. Az «Arany János» kör ez évben Lehr Albert tanár veze
tése alatt állott. A kör tisztviselői voltak: Balassa Ödön első titkár, 
Komlós Arthur és Hilkene Fülöp másodtitkárok, Melczer Lajos 
főkönyvtáros, Steinacker Harold pénztárnok.

A kör 17 rendes ülésében 21 dolgozat biráltatott meg, a szava
latok száma 37. A márczius hóban tartott szabadságünnepély 
alkalmával hirdetett pályázat eredménye a következő. Verseny 
szavalaton n y ert: Koch Vilmos (VI), Mar Zoltán (VI), Melczer 
Lajos (VIII). Az alkalmi ódára, Farkas Géza által kitűzött egy 
arany Beliczay Endre és Rosenthal Jenő között osztatott meg. 
A szépirodalmi dolgozat díját Balassa Ödön (VIII) nyerte el. Az 
év végére kitűzött pályázatok eredménye a záró ünnepélyen fog 
felolvastatni. Az «Állatvédő egyesület» által kitűzött pályázatok 
eredménynélküliek voltak. A kör Arany János szobrára díszes- 
koszorút helyezett.

A kör könyvtára 13 értékes munkával szaraporodott s így a 
könyv állomány 806 kötet és 50 füzet.

A kör alaptőkéje 300 frt. Összes bevétel 183'00 frt. Összes 
kiadás 106‘65. Marad 76’35 frt.

II. A  főgymnasiumi segélyzó'egyesület.
Az egyesületnek 319 tagja volt. Bevételek: A múlt évről 

maradt vagyon: 4485 frt 05, tagdijak 299 frt 03 kr. kamatok és 
couponok 180 frt 86, a pesti hazai első takarékpénztár adománya 
100 frt, Farkas Géza úr 12 frt. a papirjáradék convertálásából 
eredő különbözet 251 frt 75, — összesen 5328 frt 69 kr.

Kiadások: beiratási díjak és tagdíjak 142 frt, vízsgadíj 42 frt, 
füzetekért és rajztömbökért 71 frt 43, könykereskedői és könyv
kötői számla 265 frt 85 kr. Záloglevél convertálásakor ráfizetés
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16 frt 77. ösztöndíj 50 írt, különfélék 13 frt 93. Az összes kiadás 
vo lt: 601 frt 98 kr.

Az egyesületnek jelenlegi vagyona 4726 frt 71.
III. A  főgymnasium dal- és zene egyesületét a lefolyt iskolai 

évben Eátz László tanár vezette. Tisztviselői voltak: Elischer 
■Gyula elnök, Melczer Lajos alelnök, Rosenthal Jenő jegyző, Hol
länder Mór gondnok, Schreyer Jenő pénztáros, Hollefreund Béla 
ellenőr, valamennyien VIII. oszt. tanulók. A tagok száma 126. Az 
ének- és zene-kari próbákat Szőnyi Tódor énektanár vezette. — 
Az egyesület deczember hó 8-án résztvett a Dr. Hunfalvy Pál volt 
iskolai felügyelőnek emlékére rendezett ünnepélyen. Február hó 
24-én jótékonyczélú hangversenyt rendezett, melyben az egyesü
let ének- és zenekara, továbbá a következő tanulók működtek 
közre : Elischer Gyula (VIII), Holländer Mór (VIII), Melczer Lajos 
(VIII), Schreyer Jenő (VIII), Szőnyi Géza (VII), Stojanovits Péter 
(VI) és Böhm Ottó (V). A hangverseny tiszta jövedelme 239 frt 
30 kr volt, mely összegből az egyesület 200 frtot a tanári árva
pénztár javára adományozott, a többit pedig alaptőkéjének gyara
pítására fordította. Eölülfizetések a következő hölgyektől és urak
tól folytak be: Burchard-Bélaváry Konrád 12 frt. Králik Lajos 
8 frt, Schreyer Jakab 6 frt, Stephani Lajos 5 frt, báró Podma- 
niczky Frigyes 4 frt, Knuth Károly 4 frt, Gschwindt Mihály 4 frt, 
Kania Kálmán 3 frt, Fabiny Teoíil 2 frt, Pigler Lipót 2 frt, liökk 
István 2 frt, Melczer Lajos 2 frt, Schranz János 2 frt, Maurer 
János 1 frt 50 kr, Zückler Ármin 1 frt, Falvay Antal 1 frt, Mans
feld Ottó 1 frt, Lengyel István 1 frt, Török Béla 1 frt, Zimmermann 
Károly 1 frt, Kókai Lajos 1 frt, Klein György 1 frt, Fraunhoffer 
Lajos 1 frt, Brüll Anna 1 frt, M. A. 1 frt, Rosenfeld József 90 kr, 
B. A. 50 kr, Leitner Jenő 30 kr, N. N. 30 kr, Kohn Ignácz 30 kr. 
Összesen 70 frt 80 kr. Cinnel J. és fia czég a zongorát, a gáztársu
lat a gázvilágítást engedte át díjtalanul; Gregersen Guldbrandt 
úr a saját költségén állíttatta fel a pódiumot s végre a Pesti 
könyvnyomda részvénytársaság az összes nyomtatványokat ingyen 
készítette el. Mindezen nemeslelkű adományokért e helyen is leg
őszintébb köszönetünket fejezzük ki.

Az egyesület vagyona 894 frt 29 kr, mely összegből 700 frt 
magyar királyi koronajáradékban, 100 frt egy Tisza szabályozási 
és Szegedi nyereménykölcsönben és végre 94 frt 29 kr takarék- 
pénztárban van elhelyezve.
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IV. Ifjúsági könyvtár. Az ifjúsági könyvtár áll 627 kötetből; 
a szaporodás a múlt évihez képest 19 kötet. Ez utóbbi összeghez 
könyvek ajándékozásával hozzájárultak: a tanári kar, továbbá 
Wolffner Otto III, Seholtz Géza V, Vasvári Tibor IV, Bauer Béla 
II, Mansfeld Géza I. b, Csipkay Elemér I. a oszt. tanulók. A nagy
tiszteletű presbyterium 57 frt 50 krt adományozott elrongyolódott 
könyveknek javítására és újakkal való kicserélésére. —- Könyvet 
kivett 1469 tanuló.
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Kimutatás az 1892 93-diki iskolai év végén tartott 
érettségi vizsgálatról.

Figyelmeztetés.

Az 1893/94-diki iskolai évre a beiratások az I. a. és b. osztályokba 
augusztus 30-dikán csakis protestáns, augusztus 31-dikén más val
lásnak számára is fognak történni. Minden újonnan jövő tanuló be- 
iratáskor a keresztelő levelet, illetőleg születési okmányt, valamint 
himlőoltási bizonyítványt köteles felmutatni (a 12 éven felüliek 
a második oltásról is).

A javító vizsgálatok szeptember 1-én fognak megtartatni.

A szó b e li 
v iz s g á la t  

id e je

} R
en

de
s 

ta
nu

ló
 

je
le

n
tk

ez
et

t

M
ag

án
ta

nu
ló

je
le

n
tk

ez
et

t

írá
sb

el
ih

ez
 n

em
 

bo
cs

át
ta

to
tt

in

I I
-3 cg 
m  Sb Sz

ób
el

i v
iz

sg
áh

oz
l 

bo
cs

át
ta

to
tt 

1

É i
i t

§
[3

e t tn
elte t

ek
e tt

3
a>N
03

§0> M
eg

bu
ko

tt

13&
H

•ao

1 
O

rv
os

i
j B

öl
cs

 s
ze

ti 
|

Te
ch

ni
ka

i 
1

>

a K
er

es
ke

dő
i 

1

rSN
cá

H
iv

at
al

no
ki

 1

u
W

p á ly á t v á la s z to tt

Junius 
15. 16. 17. 27 2 4 24 21 3 7 7 4 _

1 1 

2 1 3 1 2 1 - 3 4 2
1 7








