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I.

Néhai T ek in tetes S teiner Sám uel ú r 
em lékezete.

A lefolyt tanév végén a késmárki ágost. hitv. evang. kerületi lyceum 
ismét gyászba borúit. Julius hó 4-én a lyceum épületén kitűzött gyászlobógó 
hirdette a helybeli lakosoknak és idegeneknek tanintézetünk egy érdemek
ben gazdag, lelkes, és hivatalos működésében fáradhatatlan volt tanárának 
gyászos kimultát.

A tudomány ezen veterán bajnoka, a ki harmincznégy éven keresztül 
tanintézetünk egyik fénye, dísze, oszlopa és támasza volt, ki szeplőtlen 
jelleménél fogva mindenkor köztiszteletben állott, néhai Tekintetes Steiner 
Sámuel úr.

Az ő lesújtó kimúlása nem csak az ő általa hőn szeretett családját 
borította gyászba, nemcsak a lakosság minden rétegeiben őszinte szívből 
eredő részvétet ébresztett: hanem a lyceumnál jelenleg möködő tanárok 
kebelében is a veszteség okozta fajdalom érzetét költötte fel, annál is 
inkább, minthogy azoknak egy része egykor az ő hálára kötelezett tanít
ványai, más része az ő kartársai voltak és hivatalos együttműködésük 
tartama alatt őt megszerették és tisztelni tanulták. Ismerték az ő lelkese
dését minden szép, igaz, nemes és jó iránt; tanúi voltak lankadhatlan fára
dozásának, mellyel az isteninek magvait a fiatal fogékony keblekbe hinteni 
igyekezett; — csodálták benne a tudomány minden ágában nagy szor
galommal, beható kutatással és búvárkodással magának összeböngészgetett 
bő és alapos ismereteit, nem különben szellemének élénkségét, ruganyos
ságát, frisseségét és fiatalságát, melyet előhaladt kora daczára tevékeny és 
áldásos életének véghatáráig megtartott; tisztelték hazafias érzelmét, protestáns 
egyházunk és tanügyünk úgy szintén dicső őseinktől megbecsülhetetlen 
ereklyeként öröklött önkormányzati jogainkhoz való rendithetlen ragasz-
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kodását, szilárd elveket követő férfias jellemét és azon törekvését, hogy 
ős régi tanintézetünk jó hírnevének megszilárdításához és tanintézetünk fel
virágoztatásához hathatósan közreműködjék.

A boldogult, a ki egész életében annyit fáradozott a tudományosság, 
lelki szabadság, és valódi humanismus terjesztésében, ki nem csak magának 
és családjának, hanem protestáns egyházunknak, tanügyünknek és édes 
hazánknak élt, az isten országának lankadni nem tudó terjesztője és az úr 
szőlőjének hűséges sáfára és munkása volt, méltán megérdemli, hogy 
emlékét nem csak szivünkbe zárva megőrizzük, hanem nyíltan a nagy 
közönség előtt hirdetve érdemeit ezen emléklap által is hozzá járuljunk 
áldásos működésének és nevének megörökítéséhez.

Néhai Tekintetes Steiner Sámuel úr született 1809-ik évi Augustus 
hó 20-ik napján Késmárkon polgári, de köztiszteletben álló szülőktől.

Gyöngéden szerető édes atyja néhai Tekintetes Steiner János úr, és 
a két fiú- és egy leánygyermeke iránt épen oly önmegtagadó szeretettel 
viseltető édes anyja született Kuszka, Mária asszony gondos ápolása alatt 
szülővárosában végezte az elemi tanfolyamot Gründel János elemi tanító 
vezetése alatt; azután a gymnasiumba lépvén, Weisz Jakab, Lang András 
és Benedikty János voltak tanárai. Édes szülei a kor igényeit szem előtt 
tartva, a boldogultat 11 éves korában Tarczalra küldték a magyar nyelv 
elsajátítása czéljából, honnan 10 havi otttartózkodás után hazatérvén ugyan
csak szülővárosában két évi tanfolyamban végezte a syntaxis osztályait jeles 
eredménynyel.

Midőn az 1824—25-ik tanév elején a rhetorikai osztályba lépendő 
vala különös családi viszonyok arra késztették, hogy tudományos pályáját 
elhagyva édes atyja mesterségét a lakatosságot válassza magának életpályájáéi. 
De magasra törekvő szelleme nem talált kielégítést ezen foglalkozásnál; egy 
benső lüktető erő, a szellem szózata arra készteté, hogy már négy hónap 
■múlva letegye az üllőre az eddig kezelt kalapácsot, pörölyt és reszelőt, és 
tudományszomjtól ösztönöztetve ismét be lépjen a Múzsák templomába, 
mint azoknak leendő és méltó papja és avatottja.

A gymnasiumi tanfolyamot az 1828-ik évben bevégezvén, az 1829-ik 
évben a jogi tudományokat hallgatta Schneider J. jogtanár alatt; végre az 
1830 és 1831-ik években a theologiai tudományokba avattatott be Mihályik 
Dániel és Kralovánszky István tanárok által, s e mellett szabad óráiban a zené
ben és énekben gyakorolta magát és a franczia nyelvet is elsajátítani igyekezett.
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Az 1832-ik év tavaszán több iskolatársával együtt Tiszolczra utazott 
és ott Jozeffy ágost. hitv. evang. superintendens úr előtt a hitjelölti vizs
gát jeles eredménynyel állotta meg, és miután a németországi egyetemekre 
szóló útlevélért hasztalanúl folyamodott: a bécsi protestáns theologiai 
intézetbe ment, hol három egymásután következő tanfolyamon keresztül 
theologiai tanúlmányait folytatta és e mellett úgy az egyetemen, mint a 
polytechnikumon több tanárnak előadásait hallgatta. A sajátkezüleg irt 
életrajzában felemlíti, hogy a Bécsben eltöltött első tanévben kedvencz 
tanárai voltak: a theologiában Wenrich György, a polytechnikumon Meiszner 
ki vegytant és az egyetemen Baumgarten, ki a természettant adta elő. A 
második tanévben theologiai tanulmányainak folytatása mellett az egyetemre 
íratta be magát rendes polgárnak és mint ilyen érdeklődéssel hallgatta 
Ettingshausen András tanár úr természettani és felsőbb mathematikai elő
adásait, minthogy azonban a mint életrajzaban Írja Ettingshausen nehézkes 
előadásait a felsőbb mathesisben kellőképen nem értette meg, a harmadik 
tanévben Burg Adám polytechnikumi tanár alatt hallgatta a háromszög- 
mértant, a felsőbb mathesist és az analytikai geometriát; azonkívül a tavasz 
beálltával Jeaquin tanár alatt a növénytant a fűvész kertben.

Habár ezen tanulmányai által, a mint maga bevallotta, tudományos 
látköre tagúit, mind azáltal nem derittetett fel előtte a theologia és a 
természettudományok viszonya egymáshoz; életnézletében hiányzott az egy
ség, melyben kielégítést és megnyugvást találhatott volna; hogy tehát ezen, 
lelkében tátongó űrt betöltse, az 1835-ik évi Augusztus hóban Bécset el
hagyta a jénai egyetemre menendő, és hogy terjedelmes tudományos 
ismereteit még helyrajzi ismeretekkel is bővítse, útját Salzburgon és Német
ország déli tartományain keresztül vette egészen Strassburgig, honnan vissza
felé a badeni és hasszíai nagyherczegségeken átutazván, Frankfurt, Mainz, 
Koblenz, Giessen és Eisenachba ment; onnan kirándult a Vartburgba, 
Gothában tisztelgett Brettschneider nevű hires tanárnál, Weimarban pedig 
Röhr nevű fősuperintendensnél, mig végre nagy kőrútjában még Halle, 
Lipcse és Drezda városok és nevezetteségeinek megtekintése után Jénába 
érkezett. — Az ottani egyetemen találta azt, a mit keresett, ott talált azon 
talajra, melyén tudományos ismeretek után sóvárgó lelke számára bő táp
lálék term ett; ott hallgatta nagy lelkesedéssel és elragadtatással Fries Jakab 
Frigyes hires bölcsés bölcsészeti előadásait, melyek egész valójára oly mély 
benyomást gyakoroltak, hogy legott annak bölcsészeti elvéit a saját magáéi-
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nak vallotta, és azokhoz ragaszkodott teljes életében. — A jénai egyetemen 
hevült keble szive még Reinhold Ernő, Göttling Károly, Zenker, Schott, 
Baumgarten, Crusius, Hase és Luden jeles tanárok lelkesítő előadásain.

Végre az 1836. évi szeptember hó közepén elhagyta Jénát és a Szász 
Svajczon, Csehországon, Morvaországon és Szilézián keresztül utazván, 4 évi 
távoliét után édes hazájába tért vissza.

Megérkeze után nem sokára tekintetes Okolicsányi Lajos ur egyetlen 
leányának oktatását vállalta el, mely téren kifejtett működése által a leány 
édes atyjának teljes megelégedését vívta ki magának.

Az 1838. évben a szomolnoki ágost. hitv. evang. lelkész néhai Fest 
János ur betegeskedése következtében hivataláról lemondván, annak helyébe 
a boldogult megválasztatott, mely állomásában 2 éven keresztül áldással 
működött.

A késmárki evang. lyceum pártfogósásának 1840. évi február hó 5-én 
tartott közgyűlésén a lyceumban újonnan felállított természettani és termé
szetrajzi tanszékre választatott és hivatott meg, mely meghívást elfogadva 
5 éven keresztül szakavatottsággal, ügyszeretettel és buzgósággal adta elő 
az említett tantárgyakat.

Midőn az 1845. évben Lőrincsék Sámuel, ki a késmárki lyceumban 
a theologiai tudományokat adta elő, lelkésznek meghivatván, Késmárkról 
eltávozott, ő foglalta el a theologiai tanszéket. — Ezen uj állásában kifej
tett fáradhatlan szorgalma, vonzó, élénk és figyelmet gerjesztő előadásai 
által nem csak hallgatóinak tiszteletét szerezte érdemelte ki magának, hanem 
más tanintézetek figyelmét is magára vonta. Bizonyítja ezt azon körülmény, 
hogy az eperiesi evang. theologiai intézetbe hivatott meg rendes tanárul, 
E meghívást azonban, a szülővárosa iránti vonzalom és szeretet, és a lyceum 
iránt érzett kegyelet miatt el nem fogadta.

A megpróbáltatás nehéz napjai virradtak fel ő reá és tanintézetünkre 
midőn a késmárki tanárok kormányellenes törekvéssel vádoltatván, illetőleg 
rágalmaztatván, lyceumunk az 1851. évi szeptember hó 20-án felsőbb pa
rancs következtében bezáratott.

Ezen szomorú időben, midőn veszélyben forgott, hogy tanári hivata
lát is elveszítheti, csüggedést nem ismerő férfias tetteréjének adta fényes 
bizonyítékát. — Az ártatlanság érzete és azon meggyőződés által bátorítva, 
hogy az igaz ügynek végre győznie kell, tanártársaival egyetértőleg és azok
kal együtt szóval és írásban bátran küzdött ezen gálád rágalom ellen, fel
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kereste tanártársaival a befolyással biró férfiakat, és önmegtagadólag és ma
gát megalázva kért és esedezett, hogy azok hathatós közreműködése által 
visszaszerezze lyceumunknak azon jogait, melyek attól jogtalanul vonattak 
el, és nem is nyugodott meg előbb mig nem lyceumunk ugyanazon évi 
november hó 3-án újra megnyittatott. Minthogy azonban ezen megnyitás 
alkalmával csupán a gymnasiumi nyolcz osztály nyittatott meg, ezen idő 
óta a felső gymnasiumi osztályokban a vallástant, a bölcsészeti előtant, a 
magyar történelmet, a görög nyelvet, a német iradalomtörténetet és a föld
raj zt tanította, mig végre az 1853. évben a gymnasium uj szervezése, kö
vetkeztében ugyanazon osztályokban a vallástan bölcsészeti előtan és a 
német irodalom történetének tanítását vállalta el és ezen tantárgyakat az 
1873—74. tanév végéig adta elő.

Mint tanár, és 34 évi tanárkodása alatt három Ízben mint igazgató 
féltékenyen őrködött a fölött, hogy ős régi tanintézetünk jó hírneve meg
szilárduljon és a tanintézet maga felvirágozzék, és áthatva magasztos tár
sadalmi állásának jelentőségétől buzdította tanítványait isten imádására, a 
hazairánti szeretetre, áldozatkészségre, a felsőbbség és törvény iránti tiszte
letre és engedelmességre, a protestáns tanulókat pedig protestáns egyházunk 
iránti lelkesedésre; mint bölcs, ki az eszméket életczéloknak ismeri el és 
mellettük hősiesen küzd minden veszély, rágalom és üldözés daczára, tanít
ványaiban mindenkor éleszté az akarat szilárdságáts megvété jellemüknek alapját.

Azon óhaja, melynek az 1862. évi május hó 9-ik napján keltezett 
önélet rajzában e szavakkal ad kifejezést: „Sokat hányatva, midőn sok 
erőmegfeszitéssel, nyomasztó munkásággal, gyakran félre ismertetvén, de a 
sok viszontagságok daczára is isten segédeimével és kegyelméből a kés
márki evang. lyceum régi jó hírnevének megszilárdításához huszonkét és 
félévi lelkiismeretes tanári működésem által közreműködtem, most erőmben 
érezhetőleg megviseltetvén, mind inkább óhajtom, hogy számomra is mi
előbb nyugalmasabb időszak következzék be“ — azon óhaja az 1873 - -74 
tanév bevégeztével teljesedett be, midőn a lyceumi pártfogóság a lyceumv>
körül szerzett bokros érdemeit elismerve és méltányolva őt nyugalomba 
helyezte és nyugdíjazta.

De nyugalomba lépve szabad idejét korántsem tétlenségben töltötte el, 
sőt ellenkezőleg folytonosan és szüntelenül szellemileg tevékeny volt és 
valóban ő nála igaznak bizonyult be az idősebb Scipio Africanus azon 
nyilatkozata: „Soha sem vagyok kevésbé egyedül, mint midőn egyedül
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vagyok, és soha sem vagyok kevésbé tétlen, mint mikor tenni valóm 
nincsen. —

Az ő lángelméje tétlenséget nem ismert, és el nem tűrt; a szelleme 
magas röptében felemelkedett az eszmék honába, az istenség közelébe; ott 
tartózkodott legörömestebben és leggyakrabban; ott merített bő anyagot 
elmetermékeinek, bölcsészeti műveinek megírásához.

A ki oly lelkesedéssel működött teljes életében a felvilágosodás és 
tudományterjesztés mezején ez meg nem hal, annak élnie kell.

A temetés napján julius hó 5-én a gyászmenet előbb az evang. temp
lomba vonult, hol a koporsó az oltár előtt helyeztetett el. Egy hall'otti 
ének eléneklése után nagytiszteletü Linberger István helybeli evang. lelkész 
úr német nyelven megható és nagyhatású gyászbeszédet tartott, utána 
pedig Grosz Ernő lyceumi igazgató magyar nyelven szónokolt és a beszé
dét e szavakkal fejezte be; „Te dicsőült nemeskeblü kartárs! a ki annyit 
fáradtál a tudomány- és lelkiszabadság terjesztésében, a porhüvelyedhez 
intézett búcsúszavamban hálás köszönetét mondok neked a lyceumi pártfo- 
góság, felügyelőség, tanárok és volt tanítványaid nevében! — neved fényes 
betűkkel be van és be leszen vésve tanintézetünk évkönyveinek lapjain, 
hiszen a szent írás is mondja: „A tanítók fénylenek miként az égnek fé
nyessége és a kik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökre 
fénylenek.

A dicsőült és az eszmék honába elköltözött szellemed, mely előtt 
most már nyitva áll a titkok könyve, legyen sokáig tanintézetünk védszel- 
leme, hogy az mind inkább felvirágozhassék.

Most pedig isten veled! Legyen neked könnyű a föld! Legyen áldott 
emlékezeted! Áldás lebegjen hamvaid felett!

A templomból a gyászmenet a temetőbe vonult, hol rövid imádság 
után a halott örök nyugalomra helyeztetett el.

Irta

O r  ó n z  E r n ő ,
igazgató.



II .

Lyceumi tisztviselők
a következő t. ez. urak.

Helybeli felügyelő: Dr. Herczögh Árpád. Helyettes helybeli felügyelő; 
Gresch Ágoston.

Vidéki felügyelők: Berzeviczy Titusz, Görgey Kornél, Spóner Tivadar. 
Pénztárnokok: Kéler Pál, Wéber Sándor.
Az uj alapítvány gondnoka: Demiány Bertalan.

III.

T a n á r i  k a r .
1. Grósz Ernő, igazgató, rendes tanár, 1872. óta). Előadta a latin 

nyelvet a VI., VII. és VIII. osztályban, hetenkint 17 órában. A convictusnak 
gondnoka.

2. Gretzmacher Gyula, rendes tanár (1871. óta). Tanította a német 
nyelvet az I., II., a latin nyelvet a III. és IV. osztályban, hetenkint 19 
órában. A II. osztály főnöke.

3. Kiszelly Ervin, rendes tanár (1866. óta). Előadta a mennyiség
tant az I., II., III., IV., a magyar nyelvet a III., IV. osztályban, a szabad
kézi rajzt az algymnasiumban, hét. 22 órában. A III. osztály főnöke, a 
szabadkézi rajz tanára.

4. Klein Pál, rendes tanár (1874. óta). Előadta a növénytant az V., 
az állattant a VI., a mennyiségtant az V., VI., VIE, VIII., a természettant 
a VII., VIII. osztályban, hét. 20 órában. A VI. osztály főnöke, a muzeum őre.

5. Koller Károly, rendes tanár (1852. óta). Előadta a földrajzt az 
I., II., III., a német nyelvet a III., IV., az ásvány-kőzet-földtant a IV. osz
tályban, hét. 19 órában. A IV. osztály főnöke, a nyugdíjintézet gondnoka,
a muzeum ore.
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6. Palcsó István, rendes tanár (1852. óta). Tanította a görög nyel
vet az V., VI., VII., VIII., történetet az V. osztályban, hét. 20 órában. 
Alumneumi gondnok, könyvtárnok.

7. Scholcz Frigyes, rendes tanár (1858. óta). Tanította a magyar 
nyelvet és irodalmat az V., VI., VII., VIII., a német nyelvet és irodalmat a 
VII., VIII., történetet a VI. és VII. osztályban, hét. 20 órában. A VII. 
osztály főnöke.

8. Votisky Károly, rendes tanár (1863. óta). Tanította a magyar 
nyelvet az I., II., történetet a III., latin nyelvet az V. és földrajzt és törté
netet a IV. osztályban, hetenkint 20 órában.

9. Weber Fái, rendes tanár (1874. óta). Tanította a latin nyelvet 
az I., II., vallástant az I., II., III., IV. osztályban, hetenkint 20 órában. Az 
I. osztály főnöke, az algymnasiumi könyvtár őre.

10. Zvarínyi Sándor, rendes tanár (1874. óta). Előadta a vallástant 
az V., VI., VII., VIII., a német nyelvet az V., VI., a bölcsészetet a VIII., a 
történetet a VIII. osztályban, hetenkint 18 órában. Az V. osztály főnöke.

11. Schwarz Arthur, ideiglenes tanár (1886—87 óta). Tanította a 
rajzoló mértant az I., II., III., IV., a szépírást az I. és II. osztályban, heten
kint 10 órában.

12. Spiritza Ferencz és Majercsák Mihály, de ez utóbbi Kés
márkról eltávozván, Rolny Frigyes, róm. kath. hittanárok, előadták a róm. 
kath. liittanárok, előadták a róm. kath. hittant az egész gymnasiumban, 
hetenkint 8 órában.

13. Herz Miksa, mózes vallásu elemi tanító, a mózes hitű gymnasiumi 
növendékeket oktatta vallásukban, hetenként 2 órában.

14. Topperczer Rezső, evang. elemi tanító, a lyceum összes növenkei- 
nek oktatást adott a tornászatban, hetenkint 8 órában. Két-két osztály 
combináltatott.

15. Bayer Károly, evang. elemi tanító, az orgonázásban oktatta a le
endő néptanítókat.

IV.

T a n t á r g y a k
I. osztá ly .

Osztályfőnök: Wéber Pál.
Vallás, hetenkint 2 óra. A tiz parancsolat, egyházi énekek. K. k. 

Warga János. Bibliai történet. Ó-szövetség. K. k. E. C. Brünnert.
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Latin nyelv, hetenkint fi óra. Alaktan a hangejtéstől kezdve a verba 
deponentia hajlitásáig, kellő gyakorlatokkal. A főnevek ejtegetése; a mel
léknevek ejtegetése és fokragozása; az igehatározók képzése és fokragozása; 
névmások, számnevek és a praepositiók használata; nemi szabályok, ige- 
hajlitás. K. k. Dr. Kühner és Szepesi Imre.

Magyar nyelv, hetenkint 3 óra. Prózai és költői olvasmányok tekin
tettel az értelmes és helyesen hangsúlyozott olvasásra. Az olvasmányok 
tartalmi magyarázása és emlékelése. Fordítások magyarból németre és 
németből magyarra. Hetenkint 1—2 Írásbeli dolgozat németből magyarra 
és a kijavított fordítások tisztázata. K. k. Toepler Gottlieb Ede prakt. Lehrg. 
és Tomory Ferencz és Várady Antal olvasókönyve.

Német nyelv, hetenkint 3 óra. Szóalaktan mondattani alapon; irály
gyakorlatok, helyes irás, szépírás, költemények elemzése és emlékelése. K. 
k. Schwicker és Mager olvasókönyv, I. kötet.

Földrajz, hetenkint 4 óra. Magyarország és a földközi tengert kör
nyező országok természeti viszonyai; a főbb topograpliiai adatok; városok 
és vidékek néprajza, a lakosok főbb foglalkozásának ismertetésével; a fel
tűnőbb föld- és kőzetnemeknek, jellemző növényeknek s állatoknak szem
léltető leírása. K. k. Dr. Hunfalvy János.

Mennyiségtan, hét. 4 óra. S zá m t a n .  A tizedes rendszer. Római 
számok. A négy művelet egész számokkal. A mértékek megismertetése. 
Mérték és többes. Többnemü számoknak felbontása és visszavezetése. A 
számok oszthatósága. Törs-számok. A négy művelet többnemű számok
kal. Közönséges és tizedes törtek. K. k. Moőnik; dr. Schmidt Ágoston.

Rajzoló mértan, hetenkint 2 órában. K. k. Suppan Vilmos. A pont, 
a vonal. Távolságok. Egyenlőközü és merőleges egyenesek. A sik idomok 
alkotó részeik és átlóik. A szögek és ivek, a szögmérő. Összeillőség, ha
sonlóság és symmetria. A tojásidom, a hullám vonal, csiga vonal 
elipsis.

Diszitményi rajzolás elemei tábla rajzok után.
Szabadkézi rajz. hét. 2 óra.
Torna, hét. 2 óra.

D t̂.-ílyfjiftfik; Gretzmacher Gyula.
i JT**

Vallás, hét. 2 őre bibliai történet. Uj-szövetség. K. k. E. G. 
Brünnert. Warga János egyházi énekek.

Latin nyelv, hét. tí óra. Alaktan a szókötésig, verba irregularia, in- 
choativa és defectiva, fordítások, taglalása és emlékelése, Írásbeli gyakorla
tok. K. k. Kühner és Szepesi Imre.

Szépírás, hét. 1 óra.

II- osztá ly .
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Magyar nyelv, hét. 4 óra. Az egész alaktan rendszeres begyakorlása 

az olvasmányokon. A nem magyar ajkúak figyelembe vétele mellett, ló
tekintettel a magyar nyelvnek mint ragozó nyelvnek a német és latin 
nyelvtől elütő sajátságaira. — Hangtan, szótan, egyszerű mondatok. — Az 
olvasmányok elbeszélése, a költemények tartalmi és tárgyi magyarázata és 
emlékelése. Hetenkint írásbeli dolgozatok. K. k. Sárospataki nyelvtan és 
Tömör Ferencz és Várady Antal olvasókönyve.

Német nyelv, hét. 3 óra. Szótan, mondattan, iskolai és házi dolgo 
zatok; szépírás, prózai darabok és költemények ellémzése, megtanulása, sza
valása. K. k. Schwicker és Mager.

Földrajz, hét 4 óra. Európa, Ázsia és Afrika földrajza. Az egyes 
országok természeti viszonyai; a főbb topographiai adatok; városok és vi
dékek néprajza, a lakosok főbb foglalkozásának ismertetésével; a feltűnőbb 
föld- és kőzetnemeknek, jellemző növényeknek s állatoknak szemléltető 
leírása; térképek rajzolása. K. k. Hunfalvy János.

Mennyiségtan, bet. 3 óra. 1. Számtan.  A négy művelet közönsé
ges és tizedes törtekkel ismételten. A különböző tizedes törtek megismer
tetése s azoknak visszavezetése közönséges törtekre. Egyszerű viszonyok 
és arányok. Hármas szabály. Egyszerű kamatszámítás. Műveleti rövidí
tések. 2. Mér tan .  Az egyenes vonalú idomok u. m. négyzet, épszögény, 
dűlény, dűlényded, ferdény, ferdényded, háromszög, szabályos és szabály
talan sokszög kerületének és területének meghatározása. Pythagoras tan
tétele. K. k. Mocnik: dr. Schmidt Ágoston.

Rajzoló mértan, hetenkint 2 órában. K. k. Suppan Vilmos. A tér
beli egyenesek és síkok absolut és relatív fekvése. Az egyenes és a sik 
viszonya. A lapszög, a testszöglet. A szögletes és gömbölyű testek met- 
szősikjai és hálózatai tekintetbe vételével. Testek rajzolása. Diszitményi 
rajzolás tábla rajzok után.

Szabadkézi rajz, hét. 2 óra.
Torna, hét. 2 óra.
Szépírás, hét. 1 óra.

^  ' ' ' '4 J T ^ s z t ,á ly .

Osztályfőnök: jlfiszelly Ervin.

Vallás, hot. 2 óra. A keresztény d^4líizySrténete, a reformatio és 
a magyar protestáns egyház története. K. k. Áefter Samu.

Latin nyelv, hét. 7 óra. Mondattan: Esettan. A városnevek szókö
tése. Melléknév. Névmás. Elöljárók. Az idők használata. Gonsecutio 
temporum. Imperativus, Infmitivus, Supinum. K. k. Schultz F.-Kiss 
Lajos. Irálygyakorlatok, fordítások latinra, Gorneliusból elemezve olvasta-
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főtt és emlékeltetett. Aristides, Pausanias, Lysander, Ghabrias és Timo
theus, Phaedrus meséiből Siebilis Tirocinium poeticuma szerint 14 mese 
elemezve és emlékeltetve. Corn. N. Vas J. kiad. sz.

Magyar nyelv, hét. 3 óra. A szótan rendszeresen. — Mondattan. 
Prózai olvasmányok és válogatott költemények elemezése és emlékelése, u. 
m. Hunyady; — a hamis tanú; — Hymnus. — A legszebb ének. — 
Kont. — Az első nap az iskolában. — Családi kör. — Házi és iskolai 
dolgozatok. —- 40 gyakorlat. K. k. Tömör Ferencz és Várady Antal; Toep- 
ler G. Ede.

Német nyelv, hét. 3 óra. Mondattan, mondatok elemzése, költemények 
megtanulása, házi dolgozatok. K. k. Bauer és Mager.

Földrajz, hét. 2 óra. Amerika és Ausztrália leírása. A főbb topo- 
graphiai adatok; városok és vidékek néprajza a lakosok főbb foglalkozásá
nak ismertetésével; a feltűnőbb föld-és kőzetnemeknek, jellemző növények, 
nek s állótoknak szemléltető leírása. Az ipar- kereskedelem és közlekedési 
eszközök ismertetése viszonyítva más földrészekkel és országokkal. K. k. 
Visontay János.

Történet, hét. 3 óra. Magyarország története 1848-ig, történeti tér
képek rajzolása. K. k. Dr. Török István; „Magyarország története az új 
tanterv alapján.“ (Az erdélyi reform, tanügyi hatóság által a prot. tano
dák számára elfogadott tankönyv).

Mennyiségtan, hét. 3 óra. S z á m t a n :  Összetett arányok, kamatszá
mítás, olaszgyakorlat, társas-szabály, vegyitési szabály, láncz-szabály, hat
ványozás és gyökvonás. Mé r t a n :  Pythágoras tantételének gyakorlati al
kalmazása. A kör kerületének és területének meghatározása. Körgyűrű, 
körív, kőrszelet és körmetszei/ kiszámítása. — Beirt és körülírt sokszögek. 
K. k. Moőnik; Dr. Schmidt A.

Rajzoló mértan, hét. 2 órában. K. k. Fodor L. és dr. Wagner A. 
A vonal és a szög. Alapműveletek távolságokkal és szögekkel. Az egye
nes vonalú idomok nemei, alkotó részei és tulajdonságai, ugyan ezek szer
kesztése. Az idomok összeillősége és hasonlósága általában és részletesen. 
Másolás egyenlő és külömböző nagyságban. Az idomok kerülete és terü
lete. Az idomok átalakítása. A felmérés elemei.

Szabadkézi rajz, hét. 1 óra.
Torna, hét. 2 óra.

IV. osztá ly .
Osztályfőnök: Koller Károly.

Vallás, bet. 2 óra. Hit- és erkölcstan. K. k. Palmer.
Latin nyelv, hét. 6 óra. Szókötés, mondattan folytatása, bevégzése. 

K. k. Schultz-Kiss Lajos. Fordítások latinra, Irálygyakorlatok. — Olvasta
tott Corneliusból, Themistocles, Hamilcar és Hannibal. Szó- és hangmér- 
tan Ovidiuson begyakorolva. Olvastattak és emlékeltettek Siebelis tiroci-
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niumábóL Ceres egy fiút gyikká változtat. — Brutus rejtett okossága. — 
Orestes és Pylades. — Battus. — Icarus. — Bacchus megleli a mézet. — 
-Gabii városának bevétele. — Mind ezek magyarázva, elemezve és emlé
kelve. K. k. Vas József.

Magyar nyelv, hét. 3 óra. Mondattan, mondatfűzés, körmondattan, 
szómértan. Irálygyakorlatok. Válogatott költemények elemzése és megta
nulása u. m. A rákosi szántó. — Arszlán pasa. — Aranyaimhoz. — Az ó 
torony. -— A fülemile. — Szibinyai Jank. — Fiamnak. — A puszta télen. 
A búvár Kund. — Fohászkodás. — Szondy. — K. k. Tömör Ferencz és 
Várady Antal.

Német nyelv, hét. 3 óra. Mondattan, verstan, ügyiratok, olvasmányok, 
Írásbeli dolgozatok. K. k. Minkwitz, Névy József.

Földrajz és történet, hét. 5 óra. A magyar-osztrák birodalom föld
rajza, főtekintettel Magyarország részletes physikai és politikai ismertetésére, 
phisikai, politikai és történeti térképek rajzolása. K. k. dr. Cherven Flóris. 
Az ókori népek és különösen a görögök története az alexandriai korszakig 
vagyis Nagy Sándor haláláig. K. k. Ribáry. — Segédkönyvül: Stoll: Er
zählungen aus der Geschichte.

Mennyiségtan, hét. 3 óra. S z á m t a n ;  A négy művelet ellentett 
mennyiségekkel; egész és tört algebrai mennyiségek. Többtagú kifejezések 
hatványozása. Elsőfokú egyenletek egy ismeretlennel. Négyzet- és köbgyők. 
Mér t an :  Tömörmértan. Moönik; dr. Schmidt Ágoston.

Rajzoló mértan, hét. 2 óra. K. k. Fodor L. és dr. Wagner A. A 
kör, húrjai és érintői. Középponti és kerületi szögek. Körbe irt és kör 
körülirt idomok. Két kör relativ fekvése. A hasonlósági pontok. Az 
elipsis parábola és hyperbola tulajdonságai, szerkesztései és érintői. A 
kör evolvens. A ciclois. A csiga vonal. Az épületek tervezete.

Természetrajz, hét. 3 óra. Ásvány-, kőzet- és földtan. Az ásvány 
külső tulajdonságai. A chemiai öt főszabály ismertetése s ezekből az ás
ványrendszer megalapítása fővonásokban. Földünk időszakai. K. k. dr. 
Roth Samu.

Szabadkézi rajz, hét. 1 óra.
Torna, hét. 2 óra.

Y. osztá ly .

Osztályfőnök: Zvarínyi Sándor.

Vallás, hét. 2 óra. Bevezetés az ó- és új-szövetségbe. K. k. Zsar- 
nay L.

Latin nyelv, hét. 5 ópa. Livius XXI. könyvéből olvastattak az 1—5, 
42—48, 52—58, 62 fejezet. Hannibal megérkezése Itáliába; — Han
nibal beszéde katonáihoz és az első ütközetek. K. k. Bartal-Malmosi és a
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Teubner-féle kiadás. Ovidiusból olvastatott Metamorph. I. 253—415. — 
II. 1—110. — XI. 1—80. — Trist. IV. 10—132. K. k. Veress. Livius 
és Ovidiusból a kiválóbb szakaszok emlékeltettek. írásbeli dolgozatok. A 
módok használata, consecutiv temporum, acc. cum infinitivo, oratio 
obliqua.

Görög nyelv, hét. 5 óra. Alaktan a nevek és szabályos cj végzetü 
igék, megfelelő szó- és Írásbeli fordítási gyakorlatokkal szavak és monda
tok emlékelése. K. k. Gurtius Gy. gör. gramm, és Hintner-Schill görög 
gyakorlókönyve.

Magyar nyelv, hét. 2 óra. Szerkezettan. K. k. Dr. Koltai Virgil. — 
Arany János balladáinak magyarazása és emlézése. Arany és más magyar 
költők életrajza. írásbeli dolgozatok.

Német nyelv, hét. 2 óra. A lantos és oktató költészet nemeinek ér
telmezése, példák emlékelése. A nyelvtani ismeretek ébrentartása mellett 
nagyobb költői és prózai müvek olvasása, Írásbeli dolgozatok. K. k. Hein
rich Gusztáv.

Földrajz és történet, hét. 3 óra. Nagy Sándor trónra lépte óta a 
nyugati római birodalom felbomlásáig 476-ig; mivelődés történeti szem
pontból; — archaeologia, mythologia és irodalomtörténet. K. k. Dr. Hun- 
falvy János. — Történeti kivonatok készítése.

Mennyiségtan, hét. 3 óra. S z á m t a n :  Kéttaguaknak magasabb po
sitiv egész hatványai. — Pascal-féle háromszög. — Számtani haladvány. — 
Négyzetgyök és az ismeretlennek kiszámítása másodfokú egyenletekben. 
Köbgyök. — Számolás gyökjelekkel. — Első fokú egyenletek két és három 
ismeretlennel. — Mé r t a n :  A planimetria főtételei. K. k. Mocnik-Kla- 
marik.

Növénytan, hét. 2 óra. A növénytan alapvonalai. K. k. dr. Róth 
Samu.

Torna, hét. 2 óra.

YI. osztály .

Osztályfőnök: Klein Pál.

Vallás, hét. 2 óra. A keresztény egyház története. Krisztus urunk 
születésétől a hitjavitásig. K. k. Pálffy J.

Latin nyelv, hét. 6 óra. Nyelvtani ismétlések. Olvasmány: Sallus- 
tius Grispus: „De conjnratione Catilinaria“. Hindy Mih. kiadása szerint.— 
Virgil Aeneides lib. II. egész terjedelmében, magyarázva, fordítva és nagy 
részben emlézve. K. k. Veress Ignácz. Hetenkint irálygyakorlatok.

Görög nyelv, hét. 4 óra. Alaktan, ni és rendhagyó w végzetü igék; 
megfelelő fordítási gyakorlatokkal, szavak, mondatok és összefüggő darabok
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emlézése. Curtius, Hintner-Schill szerint. — Olvasmány: Xenophon em
lékiratai Sokratesről. (Dr. Engelmann G. kiadása szerint, III. könyv, 2., 
6., 7., 8., 10., 12. fejezet.

Magyar nyelv, hét. 2 óra. S z ó n o k l a t t a n .  K. k. Névi László. — 
Szónoki müvek előadása. — Olvasmány Shakespeare Coriolanusa. — 
Irálygyakorlatok.

Német nyelv, hét. 2 óra. Az] epikai költészet elmélete; minden 
epikai műfajnak megfelelő költői és prózai olvasmányok, magyarázattal és 
részben emlékeltetve. Irálgyakorlatok. K. k. Heinrich G.

Történet, hét. 3 óra. A középkor története. Történeti kivonatok ké
szítése, chronologia, történeti térképek rajzolása. K. k. Dr. Hunfalvy 
János. — ^

Mennyiségtan, hét. 3 óra. S z á m t a n :  A hatványozás általánosítása. 
Negativ kitevők és alkalmazásuk a tizedes számrendszerben; — tört kite
vők, Brigg-féle logarithmusok. — Műveleti szabályok. — Logarithmusok 
kiszámítása és számítás logarithmusokkal. — Mé r t a n :  A sikháromszögtan 
és a szabályos- és szögletes testek felszíne és köbtartalmának kiszámítása. 
K. k. Moönik-Klamarik.

Állattan, hét. 2 óra. Az állatok élete és szerveinek leírása. Az 
egyes osztályok főbb képviselőinek leírása, tekintetei hazánkra és a köz
életben gyakoribb állat-életi jelenségekre. Az állatok földrajzi elterjedése. 
K. k. dr. Roth Samu.

Torna, hét. 2 óra.

YII. osztá ly

Osztályfőnök: Scholcz Frigyes.

Vallás, hét. 2 óra. A magyarhoni prot. egyház története a legújabb 
időkig. K. k. Pálffy J.

Latin nyelv, hét. 6 óra. A nyelvtani ismeretek ébrentartása mellett 
olvastatott: Ciceronis oratio pro Milone — Horatiusból 26 óda, magya
rázva, fordítva és emlékelve; hetenkint irálygyakorlatok. Gyurics Antal 
érteim, sz.

Görög nyelv, hét. 4 óra. Szemelvények Herodotos műveiből Dávid 
István kiadása szerint I—III. és VIII. 1—7. Homeros Odysseájának II. és 
III. 1—101 éneke, dr. Abel Jenő kiadása szerint. — Mondattani gyakorla
tok, hetenkint egy óra. Az esetek és elöljárók használata, Curtius-Horváth 
Zsigmond mondattana és Dávid István elemi olvasókönyvének II. része sze
rint. Fordítási gyakorlatok.

Magyar nyelv, hét. 2 óra. A magyar irodalom története Bessenyeig. 
K. k. Beöthy Zsolt. A drámai epikai és lantos költészet; Írásbeli dolgoza
tok. K. k. Névy László.
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Német nyelv, hét. 2 óra. Irodalomtörténet a hajdankortól kezdve 
Godschedig. K. k. dr. Heinrich Gusztáv: Deutsches Lehr- und Lesebuch; 
olvasmányok, szavalmányok, dolgozatok.

Történet, hét. 4 óra. Az újkor története. Történeti kivonatok készí
tése, chronologia, történeti térképek rajzolása. K. k. Dr. Hunfalvy János 
és Szilágyi Sándor.

Mennyiségtan, hét. 3 óra. S z á m t a n :  A másodfokú egyenletek teljes 
elmélete. — A geometriai haladványok és alkalmazásuk (p. o. tőke, — 
lakosság felszaporodás szabad esés). — A végtelen geometriai haladvány, 
különös tekintettel a szakaszos tizedes törtekre. — Mé r t a n :  A pont coor- 
dinátai. — Két pont távolsága. — Egyszerű algebrai kifejezések graphikai 
ábrázolása. -  - A stereometriai befejezése. — A gömb. — K. k. Mocnik- 
Klamarik.

Természettan, hét. 3 óra. — Bevezető természettani alapfogalmak. — 
Mechanika. — A rezgő mozgás törvényei. — Hangtan. K. k. Fehér Ipoly.

Torna, hét. 2 óra.

VIII. osztá ly .
Osztályfőnök: Palcsó István.

Vallás, hét. 2 óra. Hit- és erkölcstan. K. k. Batizfalvy J.
Latin nyelv, hét. 5 óra. A mondattan fontosabb részeinek ismétlése. 

Olvasmány: Taciti Germania, Agricola és az Annales első könyve. Lampel 
B. k. sz. Horatius levelei, de arte poetica. Capellmann k. sz. A római 
irodalom-történet vázlata. Hetenkénti irálygyakorlatok.

Görög nyelv, hét. 4 óra. Olvasmány: Plato Sokrates védelme. K. k. 
Horváth Zsigmond. — Homeros Iliása II. éneke. K. k. dr. Abel Jenő. Mon
dattani gyakorlatok. Egyszerű és összetett mondatok, tekintettel a módok 
használatára. A görök irodalom vázlata.

Magyar nyelv, hét. 3 óra. Magyar irodalom-történet Bessenyeitől a 
jelenkorig. K. k. Beöthy Zsolt. Olvasmányok, szavalmányok, dolgozatok.

Német nyelv, hét. 2 óra. Német irodalom-történet Goethe-től a jelen
korig. Olvasmányok, szavalmányok, dolgozatok. K. k. Dr. Heinrich Gusztáv.

Történet, hét. 3 óra. Magyarország története. K. k. Horváth-La-
dányi.

Természettan, hét. 3 óra. Hőtan, rezgéstan, hangtan, fénytan, dele
jesség, vilámosság. Befejezésül a kosmographia elemei.

Bölcsészeti elötan, hét. 3 óra. Logikai és lélektan. K. k. Dr. Beck- 
Greguss.

Mennyiségtan, hét. 1 óra. — Combinatiók és binominalis együtthatók. 
Permutatiók és variátiók. — A mathematika legfőbb tanainak ismétlése. K. 
k. Moőnik-Klamarik.

Torna, hét. 2 óra.
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Nem kötelezett tantárgyak.
1. Franczia nyelv, az al- és felgymnásiumból jelentkezők számára. 

Tanította Votisky Károly gymnasiumi tanár. A kezdőkkel hetenként 2 óra. 
Fordítási gyakorlatok francziából németre és németből francziára; rövid 
mesék fordítása. Kézikönyv: Ploetz, „Elementar-Grammatik der französi
schen Sprache für Gymnasien.“ A haladókkal olvastatott: „Histoire de la 
seconde guerre punique (a második pún háború története) és „Suite de 
l’histoíre d’Annibal“ par Charles Rollin. K. k. Prosateurs francais á 
l’usage des écoles“ terjedelmes nyelvtani és tárgyi magyarázatokkal, tekin
tettel a latin szóalakokra (etymologia), szólamok és szófíizési használatra.

2. Zongora- és organa-tanitás, hetenként 2 óra, a leendő néptanítók 
számára. Tanitá Bayer Károly, elemi tanitó.

3. Szabadkézi rajz, hetenként 4 óra, az al- és felgymnasiumi tanulók 
számára. Tanította Kiszelly Ervin gymnasiumi tanár.

IV .

Az 1886/7-ik tanévben követett tanterv átnézete a, 
heti óraszámot tekintve

Fo
ly

ó 
sz

.

T a n t á r g y a k
O s z t á l y

Ö
ss

ze
se

n 
j

I. H. III. IV.
V‘

VI. VII. VIII.

! i Vallástan 2 2 2 2 2 2 2 2 10
2 Magyar nyelv 3 4 3 oO 2 2 2 3 22
3 Latin nyelv 6 G 7 6 5 0 0 5 47
4 Görög nyelv — — — _ 5 4 4 4 17
5 Német nyelv 3 3 3 3 2 2 2 2 20
6 Történelem — _ Qo oO 3 3 4 3 19
7 Földrajz 4 4 2 2 — — — — 12
8 Természetrajz — — — 3 2 2 — — 7
9 Természettan — _ _ _ — — oO 3 0

10 Mathe matika 4 3 3 Qo ♦.»ÍJ 3 3 1 23
11 Rajzoló geometria 2 2 2 ' 2 — — — — 8
12 Eölcsészeti előtan — _ _ _ — — 3 3
13 Szépírás 1 1 — — — _ — — 2
14 Torna 2 2 2 2 2 2 2 2 10

27 27 27 29 20 20 28 28 218
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A tanuló ifjúság 1886/7 évi létszám ának sta tisztik a i kim utatása.
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! L 69 16 47 6 — 35 4 16 — 14 1 68 — 22 26 17 3 — — 1 — — — —

n. 71 7 58 6 — 39 2 14 — 16 5 66 — 7 25 30 7 2 — — — — — —

m. 56 15 36 5 — 30 5 10 1 10 1 55 — — 7 18 21 7 2 — 1 — — —

IV. 35 11 24 — — 17 4 8 — 6 2 33 — — — 7 11 12 4 1 — — — —

V. 27 11 16 — — 8 5 7 — 7 ' 2 25 — — — — 4 8 8 6 1 — — —

VI. 28 14 13 1 — 11 6 4 . — 7 1 27 — — — — — 4 10 10 2 2 — —

VII. 48 29 17 2 — 19 13 10 2 4 1 47 6 12 19 7 4 —

VIII. 56 36 11 9 — 20 11 19 2 4 4 52 9 13 20 9 5

Összeg : 390 138 223 29 — 179 50 87 5 68 17 373 — 29 59 72 46 33 30 39 36 29 13 5
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VI.

A tanulók statisztikai kimutatása hazájuk szerint.

OSZTÁLY I. ii. in. IV. V. VI. VII. VIII Össze
sen

A b au jb ó l...................................... 2 1 1 4
Aradból ..................................... —— — — — — — 1 1 2
Á r v á b ó l ...................................... — 1 — — 1 1 — — 3
Békésből ...................................... — — — 1 — 1 — — 2
B ih a rb ó l ..................................... 1 — — — 1 1 — 2 5
Borsódból...................................... — 1 4 — — — 3 8
Csongrádból ............................... 1 — 1 2
Gömörből...................................... 2 1 2 1 — 1 1 6 14
H ajdum egyéből......................... — 1 *-- 1 3 4 5 7 21
H á ro m s z é k b ő l......................... — — — 1 — — — — 1
Hevesből . . . . . 1 — 1 — — 1 1 4 8
Jász-N.-Kún-Szolnokból . — — — — — — 1 3 4
K is-H on tbó l............................... 1 -- 1 — — — — — — 1
H o n tb ó l ......................... ...... 1 1
L ip tó b ó l ...................................... 1 3 2 — — 2 2 2 12
M ármarosból................................ 1 1 1 — — — — — 3
Nógrádból...................................... — — — •— 1 1 1 — 3
Pest m e g y é b ő l ......................... •—• 1 1 2 2 2 — -- ' 8
Sárosból ...................................... 2 1 — 1 — 1 1 2 8
S o m o g y b ó l............................... 1 — — — — — — 1
S z a b o lc sb ó l............................... 2 — 4 1 — 1 4 4 16
S z a tm á rb ó l ................................ — — 2 — 2 — 3 — 7
Szepesből...................................... 36 37 17 15 11 8 15 9 148
Trencsénből.................................. — — — — — — 2 1 3
T ú r ó c z b ó l ................................ 2 1 2 • — — — 1 1 7
U g o c s á b ó l ................................ 1 2 1 4
Ungból............................................ — — — — 1 — — — 1
Z em p lén b ő l................................ 1 1 1 3 — 3 2 11
Z ó ly o m b ó l ................................ 1 1 — — 1 1 3 6 13
Alsó-Ausztriából......................... — — 1 — — — — — 1
G á c so rsz á g b ó l......................... i -- — 1 — 1 — — — 2
Moldvaországból......................... — — 1 —

__
— — — 1

S tá jero rszágbó l......................... I — — — 1 — — — 1 •

K é sm á rk ró l................................ 14 20 15 9 2 3 1 — 64
Összesen 69 71 56 35 27 28 48 55 390



19

V II .

A tanulók  szü lő i vagy  gyám jai polgári á llásukra  
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1 n r . 7 — — 1 1 — 5 — 1 6 15 í 1 — — 5 10 1 — 56
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VI. 1 — 1 — 1 — 1 2 1 3 8 — — — 2 2 4 2 — 28
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2
3 — 1 í 4 1 2 9 18 — — — — 1 5 — 1 48

VIII.
3

2 2 3 — — 1 — 4 7 14 4 — — 1 4 7 2 2 56
Összesen H 2 15 7 7 2 14 4 21 33 101 9 2 5 21 30 74

1 1 5
090,

V i l i .

A dalékok a le fo ly t  tanév történ etéh ez .

A  tanév kezdete és lefolyása. A tanári kar a tanév megkezdése előtt 
augusztus 28-án tanácskozmányt tartott, melyben a tanév megkezdésére, 
órarend- és tankönyvekre, valamint a tanítás, nevelés és fegyelemre vonat
kozó megállapodások jöttek létre, és az egyes osztályok főnökei jelöltet
tek ki.

Szeptember első három napja a beiralásokra, felvételi, pót- és magán
vizsgákra fordíttatván, 4-én a tanári testület és a tanuló ifjúság a nagy- 
hallgató-teremben összegyűlt, a hol is az új tanév ima, igazgatói beszéd és 
a törvények felolvasásával ünnepélyesen megnyittatott, 6-án pedig kezdetét 
vette a rendes előadás, mely szakadatlanul folyt a tanév végéig, kivéve az 
ünnepi szünnapokat.

Előadási nyelv. A  tannyelv a felgymnasiumi osztályokban magyar, 
az algymnasiumban német és magyar.
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A tanári kar megértve és felfogva magasztos feladatát, oda hatni 
igyekezett, hogy a tanulók lelki tehetségei tapintatos és szakavatott oktatás 
valamint öntevékenység által is kifejlesztessenek, tudományos ismereteik 
köre mindenoldalulag tágittassék s egyszersmind azok kedélyélete, vallásos 
érzelme, szüleik iránti kegyelete és édes hazánk iránti szeretete ápoltassék.

A tanárok ezen törekvése és fáradságos munkája megtermé gyümöl
cseit, mert ez évben is a tanuló ifjúság nagyobb része örvendetes elő- 
haladást és szeplőtlen erkölcsi magaviseletét tanúsított. Egyesek, kik szor
galom hiányából a tudományokban hátra maradtak, vagy a kik magukról 
megfeledkezve az hiedelem és a törvény ellen vétkeztek, tanáraik által buz- 
dittattak, intettettek, fedettek, és fenyittettek; négy pedig, kik a tanári kar 
intései, fedései, sőt szigorú fenyíték alkalmazása által nem voltak javítha
tók, tanintézetünkből kizárattak.

Jótékonysági mozzanatok. A tanuló ifjúság ezen évben is, a rozsnyói 
ágost. hitv. evang. árvaház javára 31 frt 15 krajczárt adakozott úgy szin
tén az evang. gyámintézet javára 40 forintot gyűjtött mely a tanév végez
tével az egybázkerületi gyámintézet pénztárnokának nagytiszteletü Csiskó 
János úrnak küldetett el.

Iskolai ünnepélyek. A tanévet megnyitó és bezáró ünnepeken kívül 
október 4-én O királyi Felségének neve napja alkalmából tartott isteni 
tiszteleten teljes számban vett részt a tanárokkal a tanuló ifjúság.

Egészség ügy. Az egészségi állapot talán évek óta nem volt oly ked
vezőtlen a tanulókra nézve mint a lefolyt 1886—87-ik tanévben. — Az 
őszi hónapokban országszerte felmerült kolera érintetlenül és bántatlanúl 
hagyta ugyan tanulóinkat, de a téli hónapokban, nyolcz súlyos betegségi 
eset fordult elő, melyek közül három halállal végződött. Séra Dezső IV. 
osztálybeli magántanulónk, ki a Késmárkhoz egy órányi távolságban fekvő 
Zsákóczön az ottani evang. lelkész urnái lakott és annak vezetése alatt a 
teendő magán vizsgára készült, ugyanott deczember 25-én bélgyuladásban 
meghalt és 27-én eltemettetett. — A boldogultat bánatos édes atyja és 
idősebbik íitestvére a késmárki evang. lyceum két tanára és a lyceumi dal
egylet tagjai kisérték az örök nyugalomhelyére. — A kérlelhetlen halál 
azonban nem elégedett meg egy áldozattal, hanem elragadott még két 
törekvő és szorgalmas nyolczadik osztálybeli tanulót, Oláh Gábort és Gya- 
logay Bélát, kik hagymázban haltak el és pedig az előbbi februárhó 5-én; 
az utóbbi márczius hó 17-én. A temetésük közrészvét mellett, nagyszámú 
városi közönség, a tanári testület a tanuló ifjúság és a kesergő szülök je
lenlétében ment végbe. — Legyen áldott ezen három szép reményű, de 
korán elhunyt ifjú emléke; béke lengjen poraik felett.

Adományok. 1. Főtisztelendő Kimák Antal ökörmezei görög. kath. 
lelkész ur még a múlt. 1885—86 tanév végével 30 frtot adott át a lyceum
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igazgatójának oly czélból, hogy ezen összeg lyceumi czélokra fordittassék. 
Betétetett a lyceumi „Uj-alapitvány“ pénztárába.

2. T. ez. Schinál János tánezmester úr adományozott a tanári nyug
díjalap javára 15 irtot és az Alumneum részére 2 irtot.

3. Néhai tekintetes Steiner Sámuel nyugalmazott késmárki lyceumi tanár ur a 
lyceumi alumneumnakvégrendeletileg 200 irtot hagyományozott oly kívánság
gal, hogy ezen összeg a boldogultnakKuszka nevű rokona által ugyancsak a 
lyceumi alumneumnak évek előtt hagyományozott 40 forinttal egyesittessék 
és mint Kuszka-Steiner-íéle alapítvány oly módon kezeltessék, hogy annak 
évi kamatai egy szorgalmas alumnista élelmeztetésére fordittassanak.

Fogadják ezen nagylelkű adományozók a lyceum és a tanuló ifjúság 
hálás köszönetét.

Püspöki látogatás. Főtisztelendő Gzékus István úr, a tiszai ágost. 
hitv. evang. egyházkerület nagyérdemű püspöke a folyó 1887. évi junius 
hó 4-ik napjától junius hó 18-napjáig tartotta meg a késmárki ágost. hitv. 
evang. egyházban úgyszintén a késmárki evang. egyházhoz tartozó Rokusz 
nevű leányegyházban és azoknak tanintézeteiben a canonica visitátiót, mely 
alkalommal beható vizsgálat alíi vette a lyceum kül- és belső viszonyait, 
anyagi- és szellemi állapotát, megvizsgálta a szertárakat, könyvtárakat és 
azoknak leltárait; két napon keresztül megtartotta a diszvizsgákat a hét 
osztály tanulóival, maga szólitván fel a tanulókat, és maga tűzvén ki a 
feladványokat s ily módon biztos és alapos meggyőződést szerzett magának 
mint a tanárok szakavatottságáról, mint a tanulók előmenetéről; azonkívül 
6 napig elnökölt személyesen a szóbeli érettségi vizsgálatokon. Junius hó 
17-én és folytatólag junius 18-án olvastatott fel a lyceumnak tek. Palcsó 
István tanár ur által kimerítően és behatóan szerkesztett története valamint 
a lyceumnak összes ügyeire kiterjedő jegyzőkönyv, mely alkalommal főtisz
telendő püspök ur leplezetlenül és nyíltan megtette a lyceum felvirágzását 
ezélzó észrevételeit. — A hivatalos vizsgálatnál segédkeztek: Nagytiszteletü 
Sztehló János VI. szabad kir. városi főesperes, tekintetes Brósz Jónát es- 
perességi felügyelő és annak eltávozása után, mint helyetesse, tekintetes 
Gresch Ágoston lyceumi felügyelő urak és nagytiszteletü Farbaky József 
nyíregyházi evang. lelkész és egyházkerületi főjegyző ur.

Főtisztelendő püspök ur junius hó 18-án d. ú. 3 órakor nagytiszteletü 
Sztehló János főesp. és nagytiszt. Farbaky József főjegyző urak kíséretében el
utazott Késmárkról Lőcsére, hogy ottan is a hivatalos püsp. látogatását megtegye.

Főigazgatói látogatás. A beszterczebányai tankerület főigazgatója 
nagyságos Szieber Ede ur május hó 17-én és 18-án látogatta meg hivata
losan lyceumunkat, ismételve megjelent az egyes tanárok előadásain, át
nézte a tanulók Írásbeli dolgozatait, megvizsgálta a könyvtárakat, a szertá
rakat, az igazgatói ügyvitelt; megtekintette az alumneum és a convictus 
helyiségeit a tanulók étkezése közben és a május 19-én az ő elnöklete alatt
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tartott tanári értekezleten tapintatosan közölte észrevételeit és javaslatait és 
buzdította a tanárokat a vállvetett munkára.

IX .

Ifjúsági egyesületek
A magyar önképzö hör a tanév megkezdése után azonnal megalakult 

Votisky Károly tanár elnöklete alatt. Tisztviselői voltak: alelnök Lipcsey 
Lajos, később Kovács Ferencz, főjegyző: Bakóczi János, titkár: Hadházy 
László, pénztáros: Lövenbein Oszkár, könyvtáros Kállay László mindnyájan 
8. oszt. tanulók, alkönyvtáras: Budai Andor és aljegyző: Biró Ferencz VII. 
oszt. t. A kör tartott 1 alakuló, 16 rendes, 2 rendkívüli és 1 évzáró gyűlést.

Beérkezett és bírálatra kiadatott 20 m ü; ezek körül 6 dicséretet nyert, 
10 tudomásul vétetett és 4 elvettetett. Azonkívül a kör tagjai 2 Ízben 
irodalmi tárgyú felolvasást tartottak. Szavalat volt 46; 15 megdicsértetett, 
13 méltányoltatott és 17 szavalat tudomásul vétetett.

A kör czélja egyúttal, hogy a nem magyar ajkú ifjaknak alkalmat 
nyújtson a magyar nyelv alaposabb elsajátítására.

A november 27-ki gyűlésen az elnök megemlékezvén Jókainé Labor
falvi Róza haláláról e gyűlésen és folytatólag a deczember 4-ki gyűlésen 
Jókainé művészi pályájáról szólott, első felléptétől egészen a színpadtól meg
váltóig; rajzolta a magyar szinügyi viszonyokat Jókainé művészi pályája 
idején, bővebben kiterjeszkedve különösen a magyar drámai művészet virág- 
zási korára a 40—50-es években.

A deczember 11-ki gyűlésen az elnök Jókainé édes atyjáról Benke 
Józsefről szólott, s ennek kapcsában a Jókainé felléptét megelőző korszak 
szinügyi viszonyairól.

Azon alkalomból hogy a Kisfaludy társaság ez évben ünnepelte meg
alapításának 50-dik évfordulóját, a február 12-ki gyűlésen az elnök meg
emlékezett az „Aurora“ körről, alapítóiról sat., visszapillantást vetve egyúttal 
a Kisfaludy társaság 50 éves működésére vázolva a hatást, melyet a társa
ság a magyar szépirodalom felvirágzására gyakorolt. Ugyané tárgyról szólott 
az elnök folytatólag a február 19-ki gyűlésen.

Általában a kör figyelmet fordított a reform korszak (1825—48) minél 
alaposabb megismerésére s e czélból az ezen korszak irodalmát és történetét 
tárgyaló müvek évről-évre megszereztetnek s alkalmilag behatóbban ismertet
nek. E korszak ismeretetésére terjeszkedtek ki bővebben a márczius 15-ki 
ünnepélyen tartott felolvasások. Ez ünnepélyt az önképző kör, az ifjúsági 
dalkör és zenekar közre működésével Votisky Károly önképző köri elnök
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vezetése s nagy számú díszes közönség részvétele mellett következő műsorral 
tartotta meg:

1. „Rákóczy  i n d u l ó “, előadta az ifjúsági zenekar.
2. „Alka l mi  b e s z é d “, irta és felolvasta Kovács Ferencz VII. o. t.
3. „Klapka  i n d u l ó “, előadta az ifjúsági énekkar.
4. „ F i a m h o z “, költemény Kunságitól, szavalta Lövenbein Oszkár 

VIII. o. t.
5. „ S z á m ű z ö t t  k e s e r v e “, előadta az ifjúsági zenekar.
6. „Lengye l  l i y m n u s “, előadta az ifjúsági énekkar.
7. „Egy j e l e n e t  a s e g e s v á r i  ü t k ö z e t b ő l  j u l i u s  31. 1849“,

irta Jókai Mór, felolvasta Szeremley Barna VII. o. t.
8. „ Hunya d i  I n d u l ó “, előadta az ifjúsági zenekar.

* *
*

9. „Az o r o s z o k  b e t ö r é s e  E r d é l y b e  1849. j u n i u s  18—20“, 
felolvasta Szendrey János VIII. o. t.

10. „ H o n f i d a l “, Zimay Lászlótól, előadta az ifjúsági énekkar.
11. „Bem J ó z s e f “, óda Szász Károlytól, szavalta Billnitzer Ernő 

VIII. o .t.
12. „ K o s s u t h  i n d u l ó “, előadta az ifjúsági zenekar.
13. „Te me t ő i  h a n g o k “, 1849. augustus 19-én költemény Berecz 

Károlytól, szavalta Magi Kálmán VIII. o. t.
14. „ H y m n u s “, előadta az ifjúsági énekkar.
A műsor 7-ik számához a Zeyk Domokas halálát és Petőfi alakját 

ábrázoló nagy képet, és a 9-dík számhoz a tömősi szoros nagy fali térképét 
(szénrajz) rajzolta Paur Géza V. o. tehet tan.

A kör ez évben 3 pályázatra egy-egy aranyat tűzött ki Pályamunkáéi 
kivolt tűzve egy beszély, tárgya a magyar szabadságharczból veendő, egy 
magy. tört. tárgyú ballada és egy óda, valamely korszakot alkotó magyar íróhoz.

A bíráló bizottság a beérkezett müvek közül egyhangúlag a „Kazinczy- 
hoz“, czimü ódának ítélte oda a jutalmat. A jeligés levélke a junius 6-án 
tartott évzáró gyűlésen felbontatván, abból Glück Dezső VIII. o. t. neve 
tűnt elő. A „Petőfihez“ az óda dicséretet nyert, szerzője Szendrey János 
VIII. o. tanuló.

Körünknek ez évben 56 tagja volt; a kör könytárát 96 felgymnasiumi 
tanuló vette igénybe.

A kör összes bevétele ez évben 171 frt 99 kr., kiadás 121 írt 99 kr. 
50 frt a tőkéhez csatoltatott. A takarékpénztárban 190 frt 32 kr. van tőkésítve.

A kör könyvtára ez évben vétel utján a következő értékes müvekkel 
gyarapodott:

Arany János hátrahagyott iratai és levelezése 5 füzet, Byron, Don 
Juan, fordította Ábrányi Emil 1 köt., Goethe Faust, I. rész, fordította Dóczi



Lajos 1 köt., Goethe Faust II. rész, fordította Váradi Antal 1 köt., Toldy 
F. a magyar költészet története 2 köt.

Gróf Dessewffy Aurél összes müvei; sajtó alá rendezte, életrajzzal és 
jegyzetekkel kisérte: dr. Ferenczy József 1 köt.

Salamon Ferencz: A magyar királyi szék betöltése és a Pragmatica 
Sanctio története 1 köt.

Thaly Kálmán: Adalékok a Thököly- és Rákóczy-kor irodalom- 
történetéhez 1 köt.

Szabó Károly: Magyarország történetének forrásai 1 köt., II. Rákóczy 
Ferencz Emlékiratai a magyarországi háborúról 1703-tól végéig, jegyzetekkel, 
Rákóczy végrendeletével és a bujdosók sírfelirataival bővitve kiadta Thaly 
Kálmán 1 köt.

Kölcsey Ferencz válogatott prózai munkái Greguss Ágost bevezetésével 
1 köt.

Névy László: Elbeszélések a görög tragikus költőkből 1 köt., Várady 
Antal: Szavaló könyv 1 köt., Jókai Mór: Kis királyok, regény 15 köt. 
Ábray Károly: Múltak képei, reg. korrajz 1 köt., Rudapesti Szemle 1880. 
évfolyam 4 füzet, Budapesti Szemle 1887. évfolyam 6 füzet, Márki Sándor: 
Dózsa György és forradalma 1 köt., Gelich Richárd: A magyar független
ségi harcz története III-dik kötet.

A magyar akadémia könyvkiadó vállalatának „Irodalmi sorozatából: 
Haraszti Gyula: A naturalista regényről 1 köt., Beöthy Zsolt.: A szép prózai 
elbeszélés a régi magyar irodalomban 1 köt.

Heinrich Gusztáv: A német irodalom története 1 köt.
Taine: Az angol irodalom története V-dik köt. ford. Gsiky Gergely.
Második példányban megszereztetett a könyvtárban már meglevő pél

dányokhoz: a Helikonból 25 füzet (Bocskay István, Bethlen Gábor, gr. 
Desewffy Aurél, gr. Széchényi István, Deák Ferencz, Trefoil Ágoston sat. 
életrajzai) és Varga Ottó történelmi kézikönyve l k.

A kör ez évben a következő tudományos és szépirodalmi folyóirato
kat és lapokat járatta: „Budapesti Szemle“, „Hazánk“ (történelmi közlöny) 
„Szépirodalmi Figyelő“, „Irodalom“, „Vasárnapi Újság“.

A kör könyvtára áll 600 kötetből.
A  német önkép zö kör. A tanév elején alakult meg Palcsó István ta

nár ur elnöklete alatt. A kör czélja a német irodalmi nyelv közös és váll
vetett működés utján eszközlendő elsajátítása, melynek eszközei részint hír
neves irók irodalmi termékeinek emlézése és elszavallása, részint prózai és 
költői dolgozatok készítése.

A kör a maga kebeléből a következő tisztviselőket választotta: alel- 
nök: Billnitzer Ernő VIII. o. t.; titkár: Scherffel Nándor VIII. o. t . ; könyv
tárnok: Bugsch Aladár VIII; pénztáros: Kául Jakab VIII. o. t. ellenőr:
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Lipcsey Lajos VIII. o. t., utóbb Kovács Ferencz VIII. o. t . ; jegyző: Lumtzer 
Viktor VII. o. t . ; aljegyző: Szelényi Károly VII. o. t . ; alkönyvtárnok: Szelényi 
Oszkár VI. o. t.

A körnek 33 tagja volt. Rendes gyűlés tartatott 18. Azonkívül 2 
rendkívüli, egy alakuló és egy záró gyűlés.

Beadatott 25 dolgozat és pedig kötött nyelvben 22; prózában 3; 
érdemkönyvbe vétetett 4; megdicsértetett 9; méltányoltatott 9; vissza
adatott 2; és egy elvettetett. *

A kör junius hó 4-kén tartotta utolsó, azaz záró gyűlését. E gyűlésen 
tartattak a versenyszavalatok, felolvastattak a pályaművek és kiosztattak a 
pályadíjak; Jutalmat nyertek: Billnitzer Ernő alelnök, a legjobb szavalatáért 
Cliamisso összes müveit; Scherffel Nándor a legsikerültebb dalért Herder 
müveit; Lumtzer Viktor a legsikerültebb beszélyért Lessing müveit; A kör 
könyvtára vétel utján szaporodott Heinrich Heine összes müveivel, Platen 
költeményeivel és még több más hírneves iró müveivel. Azonkívül ajándék 
útján és pedig Wiesner Frigyes úr helybeli könyvárus ajándékozott 139 
kötetet. Fogadja e helyen is hálás köszönetünket a kör részéről nagy 
lelkű adományáért.

A kör összes bevétele a múlt évi
maradványnyal együ tt.................................................................... 44 frt 91 kr.
ebből kiadatott...................................................................................16 „ 0 1  „
m a ra d t ............................................................................................... 18 frt 90 kr.

A  vívókör, mely a tanév elején tekintetes Topperczer Rezső tanító 
úr elnöklete alatt megalakult és a tagsági díjak befizetése által fennállhatását 
biztositá, 48 tagot számlált. A vivómester s egyszersmind a körnek alelnöke 
Karsa Elemér VIII. oszt. tanuló volt.

A befolyt tagsági díjakból a folyó tanévben kardpengék és más vivó- 
szerek vétettek.

A  sene-egyiet a folyó tanévben 9 tagból állott és Fillo VII. o. tanuló 
vezetése alatt, hetenként 2 órai gyakorlás mellet, különféle darabot gyakorolt be.

A  dal-egylet a folyó tanévben 26 tagból állott és Lövenbein Oszkár 
VIII. o. tanuló vezetése alatt hetenkénti 2 órában több világi és egyházi 
karéneket tanult be.

X.

T a n s z e r e k .
A lyceumi k ö n y v t á r ,  mely az 1885/6-ik tanév végén 20,603 kötet- 

és 8529 füzetből állott, az utolsó tanév folyamában szaporittatott:
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a) A j á n d é k o k  ál ta l .
A m. kir. vallás-és közokt. ügyi minisztériumtól: Butortervek a közép

iskolák számára 1 köt. — A közoktatás állapotáról szóló XV. jelentése
1 köt. — Az országos tanítói nyugdíj- és gyámalap 1885. évi állapotáról 
szóló jelentése 1 fűz.

A m. tud. Akadémiától: kiadványaiból 12 köt. és 48 füzet.
Főtiszt. Gzékus István tiszakerületi püspök úrtól. A gymnasium tani- 

tásterve és utasítások 1 fűz. — A tiszakerületi evang. árvaház tudositványa
2 füzet.

Az e. e. e. tanügyi bizottságtól: Az 1884. évi e. e. e. gyűlés által 
megalapított gymn. tanterv 3 füzet.

A sárospataki főiskolától: A sárospataki könyvtár többszörös példá
nyai jegyzéke 1 füzet.

Nagytiszt. Gsecsetka Samu pozsonyi theol. akadémia igazgatójától: 
Kis-Choral-gyüjtemény 1 kötet.

Nagytiszt. Linberger István lelkész úrtó l: Spurgeon E. H. népkönyve 
1 kötet.

Ngs. Majláth Béla, a történelmi kiállítás elnökétől: Kalauza 1 köt.
T. ez. Elischer József állami főigazgató úrtól: Értesitvények 11 füzet.
T. ez. Az akadémiai könyvkiadó hivataltól: tankönyv 2 köt.
T. ez. Franklin-társulattól: tanköny 11 köt.
T. ez. Grósz Gusztáv könyvkiadótól: szótár 1 köt.
T. ez. Eggerberger-féle könyvkereskedéstől: Tankönyv 1 köt.
A magyarhoni e. e. e. gyámintézettől: „Gyámintézeti közlöny“, és 

egyházi beszéd Kemény Lajos osgyáni evang. lelkésztől. „Ne félj kicsiny 
sereg“ ! Lukács XII. 32.

T. ez. Dr. Horváth Ödön: „Az eperjesi ágost. hitv. ev. coll. jogaka
démia Múltja és Jelene rövid vonásokban“.

T. ez. Nyíregyháza városától: Nyíregyháza szabad kiváltságolt város 
története.

T. ez. Hornyánszky Viktor könyvkiadótól: Az indoeurópai gutturalis 
sorok fejlődése 1 fűz.

T. ez. Kókai L. könyykiadótól: Schmid Todor: Énekes könyv 1 köt.
T. ez. Lampel Róbert úrtól: Rendszeres német nyelvtan.
T. ez. Glücksmann B. úrtól: Különféle tartalmú ócska könyv 41 köt.
T. ez. Sauter P ál. úrtól: Tátravidék, folyóirat 1883. és 1884. évi 

folyama, 2 köt.
T. ez. Grósz Ernő igazgató-tanártól: 3 ócska könyv.
T. ez. Scholcz Frigyes tanártól: Zipser Bote, folyóirat 1877—79 és 

1881—83. évi folyama 4 köt. - Figyelő, irodalmi hetilap IV. évfolyam 
1—16 száma, 12 füzet. — Századok, 1887. évi folyama, 1 köt.
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Krieger József tanulótól: Bürger- und Bauern-Zeitung, 3 évfolyama 
1831—33. 1 köt. — Articuli comitiorum a 1830. 1 köt.

Lumczer Viktor tanulótól: Gratulationsschreiben vom Jahre 1768. — 
Quittung vom Jahre 1669. 2 irott lap. T. cz. Läufer Vilmos úrtól: Hero- 
dot, Epitome és görög nyelvtan.

Gara Sándor tanulótól: Fr. Páriz Pápai: Dictionarium lat. hung. & 
hung, latinum 1 köt.

Szelényi Oszkár tanulótól: Telemach von Neukirch B. 1 köt. — 
Fidler Ambr. Geremonien der römischen Kirche 1 köt. — Beschreibung 
des Königreichs Ungarn 1 köt.

Szendrey János tanulótól: Német-magyar szókönyv 1 köt.
Veneczianer J. tanulótól: Biblia hebraica 1 köt.
b) Véte l  utján szereztetett:
A Schw artner-féle alapítványból: A magyar term. tud. társulat 

1886—87. évi könyvkiadványai 1 kötet és közlönye 12 füzet. — Bursian 
Conrad: Geschichte der classischen Philologie in Deutschland 2 kötet. — 
Boeckh Encyclopaedic und Methodologie der philologischen Wissenschaften 
1 kötet. — Összesen 30 frton.

A Jóny T ivadar-féle alapítványból: Névy László: A drámai közép
fajok, a tragédia és komédia elmélete 3 kötet. — Beöthy Zsolt. A tragikum 
1 kötet. — Jancsó Benedek: Kölcsey Ferencz élete és müvei 1 kötet. — 
Aigner Lajos: Az elégiáról 1 kötet. — Századok, a magyar történelmi tár
sulat közlönye 4  évi folyama 4 kötet. — Hunfalvy Pál: Nyelvtudomány 
és* nyelvtanítás 1 köt. — Összesen 26 frton.

A felszerelési  pénzt árból .  Bergh Theodor: Griechische Literatur
geschichte 3 kötet. — Lange Ludwig: Römische Alterthümer 3 kötet. — 
Preller L .: Römische Mythologie 2 kötet. — Merle d’Aubigné: Histoire de 
la reformation en Europe 8 kötet. -— Thiers M. A.: Histoire de la revolu
tion francaise 6 kötet. — Jahrbuch der Naturwissenschaften 1 kötet. Herr 
Gusztáv: Lehrbuch der vergleichenden Erdbeschreibung 1 kötet. Dr.Klotzsch 
Th. B. Ai: Französisches Lesebuch 1 kötet. — E. v. Seydlitz’sche Geographie 
1 kötet. — Düntzer Heinrich: Erläuterungen zu den deutschen Klassikern 
83 füzet. — Dr. Otto Henne am Rhyn: Kulturgeschichte des deutschen 
Volkes 2 kötet. — Magyar könyvszemle 1 kötet. — Néhai Schneider Já
nos egykor volt lyceumi jogtanár könyvhagyatékából 35 kötet. Sirisaka An
dor; „A babonáról“ 1 füzet. — Az országos magyar királyi Összesen 
statisztikai hivatal által kiadott: „Magyarország tiszti czim-és névtára.“ — 
198 frton 50 krajczáron.

Ugyanezen pénztárból:
Jakabfalvy Gyula: Egyházi politika különösen Magyarhonban 1 kötet 

A Magyarország Kárpátegylet évkönyve 1 kötet. — Az országos középta- 
nodai tanáregyesület közlönye 10 füzet. — „Hazánk“ történelmi közlöny
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10 füzet. — Egyetemes philologiai közlöny 10 füzet. — „Protestáns egy
házi és iskolai lap. — „Evang. egyház és iskola.“ — „Ungarische Revue.“ 
Összesen 36 forinton.

A természettani museum gyűjteménye áll 302 darab készülékből.
A természetrajzi múzeumi gyűjteményben vannak:
1. Az ásványtan köréből......................................................  2478 darab.
2. Az állattan „ ......................................................  2962 „
3. A növénytan „ ......................................................  4681 „
4. Különféle tárgy az ásvány- és növényországból . . . 226 „
5. Könyvek, fali-abroszok, fa-papirjegeczminták . . . .  237 „

Összesen: 10.584 darab.
Ez évben vétel útján megszereztetett:
1. Vizfelbontó készülék.
2. Tűzi fecskendő.
3. Megosztási villamgép.
4. Mangsféle szétszedhető Universal tellurium-lunarium.
5. 24 darab nemes kőutánzat.
6. Növényhatározó.
Kiadatott összesen: 469 frt 91 kr.
Ajándék útján gyüjtetett:
1. 18 darab zovphyta Filarszky Nándor tanár úrtól.
2. Döberciner gyújtója Szakmáry Donát úrtól.
3. 2 darab történeti kép özvegy Pákh Pálné, szül. Szilágyi Hermin 

asszonytól.

XI.

A l u m n e u m .

Az alumneum jótéteményét (ebédet) az év folyamában élvezte 70 ta
nuló, még pedig 45-en 16 frt, 12-en 12 frt, 2-en 6 frt évi fizetésért, 11 -en 
pedig díjmentesen.

A Stenczel Hugo- és Paulina-féle alapítvány kamatjaiból Kováts 
Ágost VII. és Broschko Adolf VI. oszt. tanulók; a Sólyomi József-féle ala
pítvány kamatjaiból pedig Krajcsy Bertalan VIII., Pollnisch Lajos VII., 
Demko János II. oszt. és Hajts Márton I. oszt. tanulók díjmentesen lát
tattak el.

A Gonvictusban 108 növendék élelmeztetett még pedig 80 ebéd és 
vacsorával, 11 csupán ebéddel és 17 csak vacsorával láttatott el. — Ebédre 
adatott három tál étel és egy negyedrész kenyér; vacsorára pecsenye búr-
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gonyával vagy káposztával, kétszer gulyás hetenként, egyszer túrós galuska 
egyébkor más vastag étel és egy negyedrész kenyér.

Gonvictusi ebéd és vacsoráért fizettetett egész évre 61 frt, csupán 
ebédért 40 frt 50 krajczár, csupán vacsoráért 30 frt 50 krajczár.

A kik ebédet az alumneumban és vacsorát a Gonvictusban fogadtak, 
46 frt 50 krajczárt fizettek egész évre.

Felvétetik az alumneumba és a Convictusba minden tanuló vallás- 
külömbség nélkül.

Fogadják ezennel a szegény tanulók hálás köszönetét mind azon hely
beli és vidéki t. ez. pártfogó urak és asszonyok, kik kegyadományaikkal 
az alumneumot gyámolították, nevezetesen Lindtner Kornél és Faigei Ár
min mészáros urak, kik a convictusban .és az alumneumban elfogyasztott 
húst kilogrammonként 35 krajczárral szállították, és azonkívül 15 kilogramm 
szalonét adományoztak az alumneumnak.

XII.

T a n d í j
A felgymnasiumi tanulók évi tandíj fejében fizetnek 20 forintot; az 

algymnasiumi tanulók a múlt tanévben 16 frtnyi tandíjt fizettek, de való
színű, hogy a lyceális közgyűlés ezen tandíjt szintén 20 forintra fogja emelni.

A tandíj első fele a beiratás alkalmával, második fele február hó 1-én 
fizetendő.

A magántanulók vizsgadíjja 21 forint.
A tanév elején minden tanuló beiratási dij fejében tartozik 2 forint 

50 krajczárt fizetni.

X III.

H elyi viszonyok.
Magán házaknál élelmezés, lakással, fűtéssel, világítással, mosással és 

kiszolgálattal kapható havonkénti 16—35 forintért.
Csupán lakásért, fűtéssel, világítással, mosással, früstökkel, uzsonnával 

és kiszolgálattal különféleképen fizetnek 6 írttól 12 írtig.

X IV .
Szorgalom és pályadíjak, jutalom és egyéb segely.

A folyó 1886—87-ik tanév végén következő szorgalomdíjak, pályadíjak 
és jutalmak osztattak ki.
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1. A Napravszky Zsnzsánna-féle szorgalomdíj 6 felgymnasiumi tanuló
nak adományoztatott egyenként 16 írttal és pedig Lingsch János VIII., Gál 
György VIII., Fiiló János VII., Fábry Pál VII., Lumczer Győző VII. és Mózer 
Róbert VII. oszt. tanulóknak.

2. A Stenczel Sándor-féle ösztöndíj egy fel- és egy algymnásiumi 
tanulónak egyenként 23 frttal. Megkapták Melczer Árpád VIII. és Beck 
Sándor III. oszt. tanulók.

3. A Clementisz István-féle szorgalomdíj két felgymnasiumi, leginkább 
gömöri tanulónak, egyenként 15 frttal. — Megkapták Gál Pál VII. és Péter- 
mann Keresztély VIII. oszt. tanulók.

4. Az Újházy Dániel-féle szorgalomdíj 5 felgymnasiumi tanulónak 
egyenként 6 frttal. — Megkapták: Purr Lajos VII., Broschko Adolf VI., 
Riszdorfer Béla VI., Plenczner Lajos V. és Hajts Samu V. oszt. tanulók.

5. A Péczely József-féle pályadíj Kiss Endre VII. osztálybeli tanulónak 
adományoztatott 52 forinttal.

6. A Jóny Tivadar-féle pályadíj két magyar nyelven irt és szabadon 
előadott pályanyertes dolgozatért egyenként 9 frt. — Szendrey János VIII. 
oszt. tanuló benyújtott három dolgozatot, a pályadij azonban azon oknál 
fogva nem adományoztatott neki, minthogy a zárünnepély előtt Késmárkról 
eltávozott s igy dolgozatait szabadon elő nem adhatta.

7. A Horváth Borbála-féle jutalom 16 frttal egy oly felgymnasiumi 
német vagy tótajkú tanulónak, ki magát a magyar nyelvben kitüntette. — 
Adományoztatott Szelényi Károly VII. oszt. tanulónak.

8. A Wéber Mihály-féle jutalom 4 algymnasiumi tanulónak egyenként 
5 frt. Megkapták Király Gusztáv L, Bayer Arthur II., Thinschmidt Márton 
III. és Melczer Kornél IV. oszt. tanulók.

9. A Weisz Vilmos- és Amália-féle ösztöndíj egy tanulónak 10 frttal. 
Adományoztatott Glück Dezső VIII. oszt. tanulónak.

10. A Demeter Sámuel- és Julia-féle 5 frtos jutalom egy algymnasiumi 
tanulónak. Adományoztatott Loysch Ödön II. oszt. tanulónak.

11. Praemium fejében adatott: Klein Pál V. oszt. tanulónak 5 frt., 
Burgovszky Károly I., Babura László II., Lipter Kornél II., Goldberger 
József III. és Kótscli Mihály IV. oszt. tanulóknak egyenként 4 forint.

12. A Róth-Teleky Johanná-féle szorgalomdíjt 6 tanuló kapta meg 
egyenként 38 frttal: Billnitzer Ernő VIII., Kául Jakab VIII., Kovács Ferencz 
VIII., Scherfel Nándor VIII., Pollnisch Lajos VII. és Teltsch Gusztáv VII. 
oszt. tanuló.

13. A Scholcz szül. Roxer Anna Mária-féle alapítványból következő 
leibitzi születésű evang. tanulóink részesültek segélyben a múlt 1885—86-ik 
tanévben; Fábry Vilmos II. oszt. tanuló 30 frt: Grodkovszky Gusztáv II. 
oszt. tanuló 20 frt; Krebsz Ernő II. oszt. tanuló 17 frt; Loisch János II. 
oszt. tanuló 17 frt; Lumczer Győző VI1. oszt. tanuló 20 frt; Billnitzer Ernő



31

VIII. oszt. tanuló 40 frt; Emericzy Kornél VIII. oszt. tanuló 10 forintot.
14. A nagyméltóságú magyar kir. pénzügyminisztérium a jövedéki 

birság-alapból következő tanulóknak állami segélyt, illetőleg ösztöndíjakat 
utalványozott ki: Buszek László IV. oszt. tanulónak 1883. évi szeptember 
18-án 44872. szám alatt kelt rendelete értelmében 100 frtot. Buszek Géza 
I. oszt. tanulónak 1886. évi november hó 9-én 44673. szám alatt kelt 
rendelete értelmében 60 frtot. — Pasiuth Árpád III. oszt. tanulónak 1885. 
évi szeptember hó 26-án 49374. szám alatt kelt rendelete értelmében 
100 frtot.

15. A Planitz Károly-féle alapítványból következő leibitzi születésű 
róm. kath. tanulók részesültek segélyben, illetőleg ösztöndíjakban és pedig 
egyenként 60 frtot kaptak: Schönwiesner János I., Spiritza Ferencz I. 
Bartalos Gyula II. és Kunsch János II. oszt. tanulók.

16. A Bicskey Kálmán-féle családi ösztöndíj 357 frt 16 krajczárral 
Bicskey Gábor VI. oszt. tanulónknak adományoztatott.

17. A Halász Hermin-féle családi ösztöndíj 150 írttal Halász Gábor 
IV. oszt. tanulónknak adományoztatott.

18. A Gsobaji Nagy András-féle családi ösztöndíj 37 frt 80 krajczárral 
Szunyogh Kálmán VII. oszt. tanulónknak adományoztatott.

19. A Szamko-Mialtro-Benedik-féle 40 frtos szorgalomdíj Liebhardt 
Antal VII. oszt. tanulónknak adományoztatott.

20. A Hrabovszky-féle 30 forintos ösztöndíj a bártfai evang. egyház 
által Grecsner Károly VIII. oszt. tanulónknak adományoztatott.

21. Az Alexy Lajos-féle szorgalomdíj Poprád városának hatósága 
által következő, Poprádon született, ágost. hitv. evang. tanulóinknak ado
mányoztatott egyenként 25 forinttal: Peschkó László VII. Peschkó Zsigmond 
IV. és Luczy Gusztáv IV. oszt. tanulónak.

22. A Péczely József-féle családi ösztöndíj 70 frttal Péczely Ákos 
VIII. oszt. tanulónknak adományoztatott.

23. Koburg herczeg részéről segély fejében kapott Krajcsy Bertalan 
VIII. oszt. tanuló 30 ‘frtot és Pákh Albert VIII. oszt. tanuló 40 frtot.

Felemlítendő, hogy tanintézetünk szegény tanulói még másféle jóté
teményben részesültek, a mennyiben t. i. némelyeknek az alumneumban 
ingyen vagy csekély fizetésért élelmi ellátás nyujtatott; másoknak a tandíj 
vagy egészen, vagy felerészben elengedtetett. — Az alumneumban és a 
convictusban a seniorok és a portánsok egész éven át fizetés nélkül élel- 
meztettek. — Azonkívül ügyesebb ifjaknak alkalmuk volt mostoha anyagi 
állapotukon magán oktatás adása által segíteni.

A beteg szegény tanulók ápolására van szintén egy alaptőkénk, mell
nek kamataiból a lefolyt 1886 — 87. tanévben két tanulónk gyógytári tar
tozásai 41 frt 10 krajczárral fizettettek ki.
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Érettségi vizsgák.
A folyó 1886—87. tanévben tartott érettségi vizsgálatokra jelentkezett 

a helybeli evang. lyceuin Vili. gymnasiális osztályának 50 tanulója, azon
kívül 2, kik az 1885—86. tanévben egy év után teendő ismétlő érettségi 
vizsgára utasittatak, és 1, ki az 1885—86. tanévben a budapesti 
reform, főgymnasiumban az érettségi Írásbeli vizsgán megbukott és kinek 
a nagyméltóságu vallás- és közoktatásügyi magy. kir. minisztérium 1886. 
évi nov. 13-án 44413. szám alatt kelt leiratában megengedte, bogy az érett- 

' ségi vizsgát a késmárki evang. lyceumban leteheti, — összesen tehát 53 
tanuló.

Az Írásbeli érettségi vizsgálatok május hó 23—27-ig tartattak meg; 
az Írásbeli dolgozatokra a következő tételek tűzettek ki:

I. Önálló magyar dolgozatra: 1. Milyen befolyást gyakorolt reformatio 
a magyar irodalomra? 2. Miben érintkeznek Nagy Károly és Szent István 
alkotásai? —■ 3. Epos és regény.

11. Fordítás magyarból németre; Dr. Koltai V. stilistikall. rész, 46sor: 
„Vörösmarthy első ifjúsága.“ — Gyű lay Páltól.

III. Fordítás magyarból latinra: „Nehéz jó barátot választani.“ — Va- 
gács és Schiebinger gyakorló könyvéből a 323. gyakorlat.

IV. Fordítás görögből magyarra: „A thermophyléi ütközet.1' Szemelvé
nyek Hero dotosb ól Dávid Istvántól IX. 6.

V. A mennyiségtanból: 1. Valaki 10 éven át minden év elején 250 frtot 
tőkesit 5% kamatok kamatjával, mi lesz a részletfizetések értéke a 10-ik 
év elején. — 2. A mentelék egyenlete kifejtendő, ha a középpont a kezdet
pontban és az első tengely a metszéktengelyben fekszik.

A szóbeli érettségi vizsgálatok f. évi junius hó 9-ik napjától. 14. 
Főtisztelendő Czékus István tiszakerületi evang. püspök ur elnöklete alatt 
és nagyságos dr. Hunfalvy János budapesti magy. kir. egyetemi rector úr
nak, mint kormányképviselőnek jelenlétében tartatták meg következő ered
ménynyel. Jeles osztályzatot kapott 3 tanuló; — jó osztályzatot kapott 
10 tanuló; egyszerűen érettnek nyilváníttatott 22 tanuló, — 2 hónapra visz- 
szavettetett 13 tanuló, és pedig a latin nyelvből 5, a görög nyelvből 1, a 
mennyiségtanból 3, a természettanból 4. — Egy évre visszavettetett 1, egy 
tanuló pedig, ki a jelen tanévben az érettségi vizsgát ismételte, három tan
tárgyból kapott elégtelen osztályzatot és igy az 1883. évi XXX. törvényczikk 
27. §-a értelmében érettségi vizsgálatra többé nem bocsátható. — Vissza
lépett 3 tanuló.

Azon 53 tanuló közül a késmárki evang. lyceumban végezte mind a 
nyolcz gymn. osztályt. 1 tanuló jeles eredménynyel és ugyan ilyen ered

XV.
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ménynyel letette az érettségi vizsgát. Egy algymn. osztály kivételével a 
késmárki evang. lyceumban hét osztályt végzett 5 tanuló, kik közül az 
érettségi vizsgát jeles osztályzattal letette 1, jó osztályzattal 3, egyszerűen 
érett 1. — A felgymnasiumi osztályokat a késmárki evang. lyceumban vé
gezte 4 tanuló, kik közül az érettségi vizsgát jeles osztályzattal letette 1, 
és jó eredménynyel 3 tanuló. — Az életpályát tekintve az 53, tanuló közül 
lelkészi pályára készül 3, tanári pályára 1, jogira 7, orvosira 4, mérnökire 
2, építészire 1, gépészire 1, gazdászatira 12, erdészetire 2, kereskedőire 1, 
alsóbb hivatalnokira 8, katonaira 5, még nem határozott életpályára 6.

XVII.

Uj alapítvány.
A tanári fizetés emlésére az 1865. évi augusztus hó 23-án létrejött 

uj alapítvány tőkéjének gyarapítására az 1885—86. tanévben következő t. 
ez. urak hozzájárultak adományaikkal és pedig: Dr. Alexander Béla 1 frt. 
Blásy György 1 frt. — Demiány Albert 5 frt. — Fűrész Ferencz 2 frt. — 
Genersich Károly 5 frt. — Genersich Emil 1 frt. — Genersich Tivadar 2 frt. Gresch 
Ágost 2 frt. Gretzmacher Gyula 1 frt. — Grósz Ernő 1 frt. — Flandl Gyula 1 frt. 
Hensch Gyula 1 frt. — Herczogh Árpád 2 frt. — Herczogh Dániel 2 frt. —
Kéler Pál 3 frt. — Kiszelly Ervin 1 frt. — Dr. Klein Ármin 1 frt. —
Klein Pál 1 frt. — Koller Károly 1 frt. — Koromzay Viktor 5 frt. — Lám 
Andor 1 frt. — Lám Frigyes 2 frt. — Linberger István 2 frt. — Marczelly
Albert 2 frt. — Mattyasovszky József 1 frt. — Meese Vincze 3 frt. —
Palcsó István 1 frt. — Payer Hugó 5 frt. — Scholcz Frigyes. 1 frt -— 
Szelényi Gusztáv 5 frt. — Szopko Sándor 5 frt. — Dr. Tátray Gergely 5 frt.
— Tátray Kárpát 5 frt. — Votisky Károly 1 frt. — Wéber Pál 1 frt. 
Werdonitsch Sándor 1 frt. — Zvarínyi Sándor 1 frt. — Gserépy Nándor 3 frt.
— A folyó évben az évi járulékok még nem szedettek be.

Hálás köszönetét mondunk azon t. ez. pártfogó uraknak, kik ezen 
alapítványt évi járulékaikkal gyarapították.
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(Sí jövő 1887— ■88-ifi tanévze a  éeizatáscA folyó évi szepteméez íió 

Aázom első napján fognaA eszAözöltetn i az igazgató (áfásán.

(Sí éeizatás a(Aa(m áva( minden tanutó az efőző évzőf szófó isAo- 

fai éizonyitvángát taztoziA etőmutatni, e néfAiif senAi sem vétetiA fel'.

€1 gymnasium  efső osztátyáéa tépő és mind azon tanuló A, a AiA 

tanintézetünA anyaAőnyvéőe még nem voftaA éeizva, a  éeizatás atAat- 

m ávaf AezesztfevefiiAet va g y  születési ivöAet taztoznaA maguAAal et= 

A ózni. —

(Sl javító- és pótvizsgáé szepteméez Aó első, másodiA és AazmadiA 

napján fognaA taztatni.
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A tanulók névjegyzéke.
I. osztály.

Albert Aurél, á. h., Leibitz, Szepes. 
Altmann Manó, izr., Hunfalu, „ 
Bakos Pál, r. k., Tiszolcz, Gömör. 
Beck Győző, á. h., Késmárk, 
br. Beust Thilo, á. h., Leibitz, Szepes. 
Blücher József, izr., Savnik, „
Burgovszky Károly, á. h., Késmárk. 
Buszek Géza, r. k., Bártfa, Sáros. 
Gsernok Bezső, á. h., Szent-György, 

Szepes.
Dlhányi László, á. h., Breznóbánya, 

Zólyom.
Dlugos Endre, r. k., Felső-Ruzsbach, 

Szepes.
Emericzy Tivadar, á. h., Leibitz, Szepes. 
Farnady Géza, r. k., Ófalu, „
Franz Győző, á. h., Gsepe, Ugocsa. 
Goldmann Bernát, izr., Leibitz, Szepes. 
Gréb Géza, á. h., N.-Lomnitz, „ 
Gretzmacher Gyula, á. h., Hunfalu, 

Szepes.
Groncsák József, r. k., Szántó, Abauj. 
Gulden Frigyes, á. h., Késmárk. 
Güttler Emil, á. h., Poprád, Szepes. 
Hajts Márton, á. h., N.-Lomnitz, „ 
Hajtmanszky Jenő, á. h., Szántó, Abauj. 
Hajts Bálint, á. h., Béla, Szepes. 
Janovicz Bertalan, izr., Lubló, Szepes. 
Jóny Frigyes, á. h., Leibitz, „ 
Kircz Mór, izr., Jánócz, „
Király Gusztáv, á. h., Matheócz, „ 
Kleinberger Armin, izr., Késmárk. 
Kornhauser Dávid, izr., Késmárk. 
Koromzay József, á. h., Késmárk. 
Krieger Izidor, izr., Késmárk.
Lerscli Andor, á. h., Leibitz, Szepes.

*Mattyasovszky Árpád, r. k., Késmárk. 
Okályi Győző, á. h., Vázsecz, Liptó. 
Paulovitsch Armin, á, h., Késmárk.

; Pivko Emil, á. h., Benicz, Túrócz. 
Plattner Győző, r. k., Ofalu, Szepes. 
Polsz Erhard, á. h., Uj-Leszna, „ 
Román Ede, r. k., Felka, „
Schiller Imre, r. k., Eperjes, Sáros. 
Schönwiesner János, r. k., Leibitz, 

Szepes.
Schulcz Oszkár, r. k., Késmárk.

; Schwarcz Aurél, izr., Késmárk.
I Sipka József, á,h.,Turócz-Szt.-Miklós.
! Sperling Pál, á. h., Ruszpolyána, 

Mármaros.
Spiritza Ferencz, r. k.. Leibitz, Szepes. 
Stern Dezső, izr., Késmárk.
Szép Zsiga, izr., Tisza-Füred, Heves. 
Törös Béla, h. h.. Szabolcs, Szabolcs- 

megye.
Vass Károly, h. h., Lengyeltóti, So

mogy.
Vrany Theophil, á. h., Felső-Sajó, 

Gömör.
Waschura József, r.k., Leibitz, Szepes. 
Werdonitsch László, á. h., Késmárk. 
Brézel Aladár, á. -h., Késmárk. 

Magántanulók.
Barcsay Károly, h. h., Szeged, Gson- 

grád.
Götz Károly, r. k., Poprád, Szepes. 
Gréb János Bruno, á. h., Szepes- 

Szombat.
Groszwirth Vilmos, izr., Ófalu, Szepes. 
Gundelünger Elemér, r. k.,Krompach,

Szepes.
Hovanyecz György, r . k., Új -Béla, Szpm.

Kilépett.
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Húsz Kornél, á. h., Poprád, Szepes. 
Jármy János, h. h., Eperjeske, Sza

bolcs.
Kéler Árpád, á. h., Tállya, Zemplén. 
Maiéter Róbert, á. h., Felka, Szepes. 
Páter János, á. h., Felka, „
Schwarz Fülöp, izr., Görgő, ,
Szakmáry Adorján, á. h. Lucsivna,„ 
Teltsch László, á. h., Felka, „ 
•fGroszbergLipót, izr., Belényes, Bihar.

Összesen 69.
II. osztály.

Alexy Dezső, á. h., Matheócz, Szepes. 
Babura László, r.k., Taksony, Pest. 
Bartalos Gyula, r. k., Leibitz, Szepes. 
Bayer Arthur, á. h., Késmárk. 
Bergsmann Lipót, izr., Késmárk. 
Demko János, á. h., Maldur, Szepes. 
Fábry Vilmos, á. h., Leibitz, „
Funk Bernát, izr., Svabótz, „
Gencsy Gábor, h. h., Tisza-Keszi, 

Borsod.
Germ Emil, á. h., Késmárk. 
Grodkovszky Gusztáv, á. h., Leibitz, 

Szepes.
Grün Emil, izr., Kamjonka, Szepes. 
Güklhorn Béla, r. k., Késmárk. 
Hensch Béla, á. h., Késmárk.
Herz Alfréd, izr., Poprád, Szepes. 
Herz Sándor, izr., Kamjonka, „ 
HoenelEde, á. h., Mühlenbach, „ 
Jachmann Béla, á. h., Béla,' „
Justh Samu, á. h., Késmárk.
Kailing Hugo, á. h., Dolha, Mármaros. 
Kazsimir Kornél, r. k., Késmárk. 
Kégel Árpád, r. h., Javorina. Szepes. 
Kéler Béla, á. h., Késmárk,
Király Kálmán, á. h., Liptó-Szent- 

Iván.
Kiss Gusztáv, á. h., Késmárk.
Koch Aurel, á. h., Durand, Szepes. 
Kórach Árpád, izr., Abrahámfalu, 

Szepes.
Krebsz Ernő, á. h., Leibitz, Szepes. 
Krivácsy László, r. k., Késmárk. 
Krsnyák Kornél, á. h., Késmárk. 
Kunsch János, r. k., Leibitz, Szepes. 
*Kürtz Vilmos, izr., N.-Lomnitz, Szpm.

*Lesch Béla, á. h., Késmárk. 
Leuchtág József, izr., Leibitz, Szepes. 
Liebermann Henrik, izr., Jakubjan, „ 
Linberger Albert, á. h., Késmárk. 
Lipter Kornél, á. h., Leibitz, Szepes. 
Loisch János, á. h., Leibitz, „ 
Loisch János, á. h., Mühlenbach, „ 
Loysch Ödön, á. h., Késmárk.
*Luby Miklós, á. h., Benedekfalva, 

Liptó.
Lumczer Gusztáv, á. h., Leibitz, Szepes. 
*Markovits Sámuel, izr., Lasztomér, 

Zemplén.
Mattyasovszky László, r. k., Késmárk. 
Mauks Vilmos, á. h., Vereskő, Gömör. 
Mayer Győző, r. k., Késmárk. 
Melfelber László, á. h., T.-Szt.-Márton 
Noszko István, á. h., Tiszolcz, Gömör. 
Novák Ferencz, r. k., Késmárk. 
Prúnyi Ottó, á. h., Margonya, Sáros. 
Purcz Ferencz, r. k., Késmárk.
Raab László, á. h., Holló-Lomnitz, 

Szepes.
Rácz Pál, r. k., Késmárk.
Rásó István, á. h.. Nádudvar, Hajdú. 
Róth Róbert, á. h., N.-Szalók, Szepes. 
Schmeisz Ágost, á. h., Béla, „ 
Stark Albert, á. h., Szepes-Szombat. 
Szalagyi Egyed, á. h., Topporcz, 

Szepes.
Szlabéczius Samu, á. h., Breznobánya, 

Zólyom.
Szmatek Oszkár, á. h., Német-Lipcse, 

Liptó.
j Szontágh Győző, á. h., Nálnesztó, Árva. 

Thinschmidt Rezső, á. h., Leibitz, 
Szepes.

Thinschmidt Tivadar, á, h., Rokusz,
| Szepes.
í **VojcsikHenrik, r.k.,Gnezda,Szepes. 

Waliczky Pál, r. k., Késmárk. 
M a g á n t a n u l ó k :

Altmann Adolf, izr., Hunfalu, Szepes. 
Herz Simon, izr., Lipnik, v
Langer Fülöp, izr., Mátyásfalu, „ 
Littinann Arthur, izr., Hunfalu, „ 
Messinger László, izr., Tótfalu, „ 
Rauchwerger Géza, izr., Haligócz, „

f  Miniszteri eugedélylyel a II. osztály tantárgyaiból is magán vizsgát tett. 
* Kilépett. ’ ** Elluildetett.
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Bartsch Ákos, á. h., Sztrázsa, Szepes. 
Beck Sándor, á. h., Késmárk.
Bohus Róbert, á. h., Béla, Szepes. 
Boross Sebő, r. k., Tállya, Zemplén. 
Csiszár Mihály, h. h., Runya, Gömör. 
Debreczenyi Barna, h. h., Szt.-Péter, 

Borsod.
Engländer Simon, izr., Krigli, Szepes. 
Faigei Armin, á. h., Késmárk. 
Farnady Dezső, r. k., Késmárk. 
Fodor Zoltán, h. h., Miskolcz, Borsod. 
Főldessy Gyula, r. k., Nyiregyháza, 

Szabolcs.
Freitág Ernő, á. h., Felka, Szepes. 
Genersich Tivadar, á. h., Késmárk. 
Goldberger József, izr., Almás, Szepes. 
Gréser Alfréd, á. h., Leibitz, „ 
Grexa György, á. h., Lucsivna, „ 
Grün Mór, izr., Kamjonka, „ 
Guhr Mihály, á. h., N.-Kzalók, „ 
Gürtler Nándor, á. h., Leibitz, „ 
Habzsuda István, á. h., Nyiregyháza, 

Szabolcs.
Halmy Károly, h. h., Sepsi, Abauj- 

Torna.
Havran Dániel, á. h., Ratkó, Gömör. 
**Hermann Otto, á. h., Késmárk. 
Jánószky Jenő, á. h., Nyiregyháza, 

Szabolcs.
Janovicz Gyula, izr., Lubló, Szepes. 
Jóny Lajos, á. h., Budapest. 
Keresztessy Gyula, r. k., Királytelek, 

Szabolcs.
Kiss Nándor, á. h., Késmárk. 
Klopsch Oszkár, á. h., Késmárk. 
Loysch Andor, á. h., Késmárk. 
Marczy Aurel, á. h., Szepes-Szombat. 
Marko Kálmán, á. h., Miskolcz, Borsod. 
Markovics Miksa, izr., Késmárk. 
Müller Fülöp, izr., Késmárk.
Nauer Róbert, á. h., Késmárk.
Palúr Zsigmond, h. h., Nyir-Gebe,

. zatmár.
Papp János, r. k., Szatmár, Szatmár. 
Pasiuth Árpád, r. k., Késmárk. 
Petravich Aladár, r. k., Eger, Heves. 
Pivko Gusztáv, á. h., Bénicz, Túrócz. 
Pivko Vladimir, á. h., Túr.-Szt.-Márton. **

III. o sz tá ly . Prámer Béla, á. h., Miskolcz, Borsod. 
Schiller Lajos, r. k., Bécs, Alsó- 

Ausztria.
Scholtz Gusztáv, á. h., Vichodna, 

Liptó.
Schwarz Sándor, izr., Késmárk. 
Schweitzer Mihály, á. h., Hunfalu, 

Szepes.
Sperling Gyula, á. h., Ruszpolyána., 

Mármaros.
Szlaby Győző, r. k., Lubló. Szepes. 
Thinschmidt Márton, á. h., Rokusz, 

Szepes.
Vitális Pál, á. h., Hlinik, Liptó. 
br. Wildburg György, r. k., Késmárk, 
br. Wildburg Lipót, r. k., Késmárk. 
Winter Lajos, á. h., Jassy, Moldva. 

Ma g á n t a n u ló k :
Friedmann Arnold, izr., Szepes-Szom

bat.
Riegelhaupt Adolf, izr., Lemberg, 

Gácsország.
Stotter Adolf, izr., Mátyásfalu, Szepes.

IV. osztály.
Berzeviczy József, á. h., Késmárk. 
Buszek László, r. k., Bártfa, Sáros. 
Danhauser Sándor, á. h., Szepes- 

Szombat.
Doroghy József, r. k., Tarczal, Zemplén. 
Frenyo Lajos, á. h., Kövi, Gömör. 
Gencsy Géza, h. h., Budapest.
Gréb Gyula, á. h., Béla, Szepes. 
Grósz Árnold, izr., Szeghalom, Békés. 
Halász Gábor, h. h., Alsó-Dabas, 

Pest.
Happich Gyula, r. k., Késmárk.
Herz Adolf, izr., Kamjonka, Szepes. 
Hunfalvy Béla, á. h., Késmárk.
Justh Géza, á. h., Ménhard, Szepes. 
Kótsch Mihály, á. h., Holló-Lomnitz, 

Szepes.
Krieger József, izr., Késmárk. 
KrompecherOttó, á. h., Felka, Szepes. 
Kurzweil Károly, r. k., Poprád, Szepes. 
Luczy Gusztáv, á. h., Poprád, „ 
Mattyasovszky Béla, r. k., Késmárk. 
Melczer Kornél, á. h., Késmárk. 
Pazár Béla, á. h. Nyiregyháza, Szabolcs.

** Elldildetett.
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Peschko Zsigmond, á. h., Poprád, 
Szepes.

Pilisy Béla, h. h., Kazsu, Zemplén. 
Prokópy Imre, á. h., Késmárk. 
Reszegi Kálmán, h. h., Nánás. Hajdúm. 
Ribiczey Miklós, r. k., Lubló, Szepes. 
Róth László, r. k., Késmárk.
Schiff Izidor, izr., Hunfalu, Szepes. 
Stark Dezső, á. h., Szepsi-Szt.-György, 

Háromszék.
Szopko Sándor, á. h., Késmárk. 
Vozáry Miksa, á. h., Ófalu, Szepes. 
Werner Gyula, á. h., Szepes-Szombat. 

Magántanulók:
Friedmann Miksa, izr., Szepes-Szom

bat.
*Neufeld Ede, izr., Matheócz. Szepes. 
fSéra Dezső, r. k.,PIarkány, Zemplén.

V.  osztály.
Baller Jenő, r. k., Losoncz, Nógrád. 
Bartsch Arnold, á. h., Felka, Szepes. 
Bereczky Andor, h. h., Tass, Pestm. 
Breznay Ernő, r. k., Ungvár, Ungm. 
Budaházy Szilárd, h. h., Sámson, 

Hajdúm.
Durst Ervin, á. h., Leibitz, Szepes. 
Ercsey Béla,h. h., Hajdú-Böszörmény. 
Faix Mihály, á. h., Forberg, Szepes. 
*Gombos Kálmán, r. k., Budapest. 
Hajts Samu, á. h., Béla, Szepes. 
Herskovits Arthur, izr., Lubló, Szepes. 
Herskovits Miksa, izr., „ „
Huszágh Gyula, á. h., Hajnik, Zólyom. 
Klein Pál, á. h., Mühlenbach, Szepes. 
Kottler Vincze, r. k. Késmárk. 
Kozlik Ottó, r. k., Pittau, Stájerorsz. 
Langer lgnácz, izr., Matyásfalu, Szép, 
Neumann Gyula, izr., Turdosin, Árva. 
Paur Géza, r. k., N.-Várad, Bihar. 
Nyíry Aladár, izr., Debreczen, Hajdú. 
Péchy Sándor, h.h., N.-Károly, Szatm. 
Plenczner Lajos, á. li.,Lucsivna, Szép. 
Sárándy Ferencz, h. h., Gsenger-Uj- 

falu, Szatmár.
Stark Vilmos, á. li., Szepes-Szombat. 
Unterberger Izidor, izr., Öfalu, Szepes. 
Winkler Ödön, r. k., Késmárk. 

M a g á n t a n u l  ó :
Färber Ede, izr. Szafláry, Gácsorsz.

* Kilépett, f  Meghalt.

YI. osztály .
Bibó György, h. h., Sámson, Hajdúin.
Bicskey Gábor, h. h. Tápio-Bicske, 

Pestm.
Broschko Adolf, á. h., Béla, Szepes.
Csemiczky Gyula, á. h., Csemicze, Liptó.
Fried Jenő, izr., Sámson, Hajdúm.
Gocsó Gusztáv, á. h., Kövi, Gömör.
Grosz Armin, izr., Szeghalom, Békés.
Gunyecz István, á. h., Niregyháza, 

Szabolcs.
Hajts Pál, á. h., Béla, Szepes.
Halász Elemér, h. h., Mező-Keresztes, 

Bihar.
Herz Rezső, izr., N.-Lipnik. Szepes.
*Iszkray Gyula, r. k., Ófalu, Szepes.
Kovács József, h. h., Debreczen, 

Hajdúm.
Littmann Sándor, izr., Alsó-Laps, 

Szepes.
Lukácsy István, h. h., Hajdú-Böször

mény.
Mauksch József,h.h., Losoncz, Nógrád.
Medgyessi Géza, r. k., Gnezda, Szepes.
Neogrády Jenő, r. k., Vacs-puszta, 

Pestm.
Polereczky Kálmán, r. k.,Eger, Heves.
Riszdorfer Béla, á. h., Béla, Szepes.
Róth Sándor, izr., Késmárk, ,,
Schmeisz Róbert, á. h., Béla, „
Stefanko András, á. h., Breznobánya, 

Zólyom.
Stieglicz Márkusz, izr., Kalnás, Páros.
Szelényi Oszkár, á. h., Késmárk, Szpm.
Teichengräber Kornél, á. h., Késmárk, 

Szepesm.
Venetianer Jakab, izr., L.-Szt.-Miklós.

M a g á n t a n u l ó :
KubinyiMih., á. h., Felső-Kubin, Árva.

YII- osztály .
Bakóczi István, h. h., Hajdú-Böször

mény.
Balogh Gábor, h. h., Hajdú-Böször

mény.
Biró Ferencz, h. h., Sámson, Hajdúm.
Bobrovniczky Miklós, á. h., András- 

falu, Liptó.
Bolvánszky Péter, á. li., Hibbe-Liptó.
Boross Mihály, r. k., Tállya-Zemplén_
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Buday Endre, h. h., Gáva, Szabolcs. 
Diamant József, izr., Vág-Besztercze, 

Trencsén.
Duchaj János, á. h., Blatnicza, Túrócz. 
Duleba Miksa, r. k., Plavnicza, Sáros. 
Fábry Pál, á. h., Hunfalu, Szepes. 
Filló János, á. h., Breznobánya, Zólyom. 
Gál Pál, á. h., Kokova, Gömör. 
**Halászy Aladár, h. h., Losoncz, No- 

grád.
Hodossy Béla, r. k., Párád, Heves. 
Jasinszky Vincze, r. k., Lőcse, Szepes. 
Jónap Ferencz, izr., Homrogd, Abauj. 
Kalix Béla, á. h., Durand, Szepes. 
Kiss Endre, h. h., Tarczal, Zemplén. 
Klein Mór, izr., Ófalu, Szepes. 
Kovács Ágoston, r. k., Kis-Újszállás, 

Jász-N.-Kún-Szolnok.
♦Kovács Ferencz, h. h., Hajdú-Böször

mény.
Kugyelka József, r. k., Óhegy, Zólyom. 
Lichvár Jusztin, g. k., Ófalu, Szepes. 
Liebhardt Antal, r. k.,Predajna,Zólyom 
Lumczer Győző, á. h., Leibitz, Szepes. 
Magi Imre, h. h., Hajdú-Böszörmény. 
Miskolczy Lajos, h. h., Felső-Bánya, 

Szatmár.
Moser Bobért, ág. h., Durand, Szepes. 
Monus Ferdinand, h. h., Tisza-Ujlak. 
Papp Dezső, r. k., Szatmár, Szatmárm. 
Peschko László, ág. h.,Poprád, Szpes. 
Pollnisch Lajos, á. h., Matheócz, „ 
Purr Lajos, á. h., Ménhard, ,, 
Raísz Miksa, á. h., Béla, „
Rosenzweig Mór, izr., Vág-Besztercze, 

Trencsén.
Róth Sándor, á. h., Rokusz, Szepes. 
Ruttkay Pál, gör. k., Sásvár, Ugocsa. 
Simák János, r.k., N.-Halász, Szabolcs. 
Sóhalmy János, á. h., Tállya, Zemplén. 
Szakmáry Zoltán, á.h., Lucsivna, Szpm. 
Szelényi Károly, á. h., Késmárk, „ 
Szeremley Barna, h. h., Tisza-Dob, 

Szabolcsin.
Szunyogli Kálmán, h. h., Uj-Fehértó, 

Szabolcsm.
Teltsch Gusztáv, á. h., Felka, Szepes. 
Uray Árpád, h. h., Csenger-Újfalu, 

Szatmárm.

Waisz Armin, á. h., Béla, Szepes.
Vásárhelyi József, r. k., Arad, Aradm.

YIII. osztá ly .
Bakóczi János, h. h., Mike-Pircs, 

Hajdúm.
Barak Imre, h. h., Hajdú-Böszörmény.
Berancsek János, r. k., Besztercze- 

bánya, Zólyom.
Berger Károly, r. k., Edelény, Borsód.
Billnitzer Ernő, á. h., Leibitz, Szepes.
Busch Aladár, á. h., Sztrázsa, Szepes.
Bund Árpád, r. k., Arad, Aradm.
Chovan János, á. h., Maluzsina, Liptó.
Dövényi Károly, á. h., Nyíregyháza, 

Szabolcs.
*Emericzy Kornél,á. h., Leibitz, Szép.
Erdélyi Vincze, izr., Kis-Várda, Sza

bolcs.
Gál György, á. h., Kokova, Gömör.
Galambos Fülöp, r. k., Eger, Fleves.
Gara Sándor, izr., Nyíregyház^ Sza

bolcs.
Glück Dezső, izr., Jólsva, Gömör.
Grecsner Károly, á. h., Bártfa, Sáros.
fGyalogay Béla, r. k., Eger, Heves.
Hadházy László, h. h., Hadház, 

Hajdúm.
Hámoraik Gyula, r. k., Krompach, 

Szepes.
Hebrony Kálmán, r. k., Andornak, 

Borsód.
Hoffmann Alajos, r. k., Teplicska, 

Trencsén.
Honti Rezső, r. k., Selmeczbánya, 

Hont.
Hozák József, r. k., Eger, Heves.
Hrubos Árpád, r. k., Dédes, Borsód.
Hruska János, á. h., Nyústya, Gömör.
Huszár Kornél, r. k., N.-Várad, Bihar.
Kállai László, h. h., Nánás, Hajdúm.
Karsa Elemér, h. h., S.-A.-Ujhely,
Kául Jakab, á. h., N.-Szalók, Szepes.
Kohúth Milán, á. h., Túrócz-Szent- 

Márton.
Kovács Ferencz, á. h., Nyíregyháza, 

Szabolcs.
Krajcsy Bertalan, r. k., Vereskő, 

Gömör.
* K ilépett, f  Meghalt.
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KubinaIgnácz,r.k.,Prédáján, Zólyom. .
Kvaszna József, á. h., Alsó-Malatin, 

Liptó.
Lehoczky Sándor, á. h., Besztercze- 

bánya, Zólyom.
Lingsch iános, á. h., Béla, Szepes.
**Lipcsey Lajos, h. h., Szolnok, Jász- 

N.-Kún-Szolnokm.
Lövenbein Oszkár, izr., Göllnitzbánya, 

Szepes.
Magi Kálmán, h. h., Hajdú-Böször

mény.
Melczer Árpád, á. h., N.-Lomnitz, 

Szepes.
Németh László, gör. k., N.-Szőllős, 

Ugocsa.
t  Oláh Gábor, h. h., Hajdú-Böször

mény.
Pákli Albert, á. h., Pohorella, Gömör.
Péczely Ákos, h. h., Vértes, Bihar.

Elküldetett, f  Meghalt.

Pétermann Keresztély, á. h., Nagy- 
Rőcze, Gömör.

Petrikovich Ede, á. h., Radvány, 
Zólyom.

Rokiczky Miklós, gör k., Ladomér, 
Sáros.

Scherffel Nándor, á. h , Poprad, Szép.
Séra Géza. r. k., Harkány, Zemplén.
Szendrey János, r. k , Karczag, Jász- 

N.- K un-Szolnokm.
Stipula József, r. k., Árok-Szállás, 

Jász-N.-K un-Szolnok-megye.
Szuchy Géza,á.h.,Zólyom,Zólyomra.
Technovszky Ede, á. h., Zólyom- 

Lipcse.
VályiFerencz,r. k., Szeged, Gsongrád.
Varga Emil, h. h., Debreczen, Hajdú.
M i n i s z t e r i  e n g e d é l y l y e l  é r e t t 

s ég i  v i z s g á t  t e t t :
Kotrba Nándor, r. k., Eger, Heves.






