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Ünnepi beszéd
a Reformátió évfordulóján október 31. 1897

ta r to tta  V o t i s k y  K á r o l y ,  tanár.

Uram te nékünk hajlékunk voltál minden időben. Minek 
eló'tte a hegyek lennének és formáltatnék a föld és e világ: 
öröktől fogva mind örökké te vagy erős Is te n ! Ki az em bert 
semmivé tészed és ezt mondod: Térjetek a földbe, embereknek 
fiai. M ert ezer esztendő te előtted mint a tegnapi nap, és az 
éjszakának negyed része. Mi pedig, kik az időben élünk, eltű
nünk mint az árnyék, mint a rétnek virága, mely reggel virág
zik és este elhervad. Gyorsan tűnik életünk mint a füst, mely 
a levegőben szétfoszlik, mint a felhő lebbenö árnya, mely a  ré
ten átsuhan! Engedd Uram! hogy nálad találjunk oltalmat, en
gedd, hogy oly kincseket gyüjtsünk, melyek megmaradnak. Adj 
erőt nékünk, hogy jól elkészülve legyünk azon órán, midőn elhivan- 
dasz minket. Vezess Uram minket és ne engedj eltérnünk Tőled, 
ki lakozol az örök világosságban, Amen. (90 Zsoltár.)

r
A lapigék: Zsoltár 118, 24— 27: Ez a nap, melyet az Ur 

rendelt; örvendezzünk és vigadjunk azon! Kérlek Uram, tarts 
meg most! Kérlek Uram, adj jó előmenetelt m ost: Á ldott a ki 
jö tt az Urnák nevében! áldunk titeket, kik az Urnák házából 
valók v a g y to k ! Az erős Isten az Ur, ki minket megvilá- 
g o sito tt! *)

*) Ü nnepi beszédünk, első részében a bevezetés után szólni fogunk azon á ta lak u 
lásokról, m elyek a reform átió folytán az egyházi, po litikai és társadalm i téren E uropa szerte  
lé tre  jö tte k ; a m ásodik részben a kath . és prot. egyháznak az állam hoz való viszonyáról 
fogunk röviden m egem lékezni ás k im uta tjuk , hogy ezen viszony csak term észetes folyo
m ánya a katho likus és protestáns erkölcsi és h itb e li felfogás kö z ti különbségnek.
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M é l y e n  t i s z t e l t  ü n n e p l ő  g y ü l e k e z e t !
Vannak benyomások, m elyeket a toll nem képes visszaadni; 

szárnyra kelnek lelkűnkben fenséges ideák, melyeket a lélek 
gyönyörrel ápol, de a melyek elhalnak az élő szóban. Az esz
me, mely a művész agyában megfogamzik, rendszerint véghet- 
lenül m agasztosabb mint a mü. A kép melyet lelkében egész 
fenségében m egalkotott, elhalványul, mig az ecset alá kerül. Ily 
helyzetben van a történetiró a reformatio századának eseményei
vel szemben. E dicső század az emberiség egész szellemi és 
társadalm i életét elsőben is m ozgásba hozta, azután teljesen át
alakította, uj eszmékkel és képekkel m egterm ékenyítette A 
gondolat hatalma és az értelmi erő uralma az, a mi ezen szá
zadot az előbbi századoktól megkülönbözteti. Az értelem  ereje 
döntötte le a papismus papirvárait. Legyen bár az iró a tör
ténetírásra hivatottság kellékeivel u. m. nagy értelemmel, ha
talmas imaginatióval és a kedély mélységéből vett meggyőző 
erővel megáldva, még is érezni fogja, hogy nem mindenkor si
került e nagy század nagy alakjainak képét úgy állítani lelki 
szemeink elé, a mint azt lelkében concipiálta. Nagy jellemek, 
nagy szenvedélyek, a végzet és az isteni gondviselés megm ér- 
hetlen utainak szemlélete oly rajzot igényelnek, mely mellett az 
emberi cselekmények pragmatismusának rajza teljesen elhalványul. 
Ily feladattal szemben Shakespeare-rel valóban elmondhatja az 
iró: »ezer s z í v  árad érzésektől kebelemben.« A nyelvezet sza
badon és könnyen szárnyal az eszmék véghetlen régióiban A 
gondolatok és képek oly erővel tódulnak az iró hatalmas kép
zelete elé, hogy a nyelv alig bírja azokat kifejezni. Luther fen
séges alakja, a mint a lelkiismeret szavára hallgatva a wormsi 
birodalmi gyűlésen szembe száll az egész keresztyén világ ha
talmasaival, vagy a hős Zwingli rokonszenves képe, a mint a 
lelki vigasztalás közben, melyet a harcz mezején a haldokló vi
téznek nyújtott, ő is halálra sebezve, az őt sirató híveihez imi
gyen szól: miért s irtok?  a te ste t megölhetik, de a lelket nem! 
V agy az üldözött németalföldi protestánsok m egragadó képe, 
a kik ezrenként, fegyveresen, zsoltárokat énekelve s szekér
váraik mögé vonulva Isten szabad ege a la tt hallgatják karddal
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övedzett prédikátoraik bátorító igéit, — vagy Cromwell hitbuzgó 
hős puritánjai, kiknek komor tekintete előtt m egrettent a világ 
legbátrabb hadserege, — vagy végül Bethlen Gábor és R á- 
kóczy vitézei, kik semmi akadályt nem ismerve s az ellent ma
gok előtt űzve, sietnek a Maros és Küküllő vidékéről a szőke 
Duna partjára, Bécs büszke falai alá, — mind ezek oly jelene
tek, melyeket csak a művész tolla képes méltólag lelki szemeink 
elé állítani! Oly művészé, kinek a  nagy események szellemétől 
m egihletett lelke bir a múlt idők teljes megelevenitésének ha
talmas adományával s az esem ényeket és szereplő egyéneket az 
érzelem inspiratiójával állítja élőnkbe s philosoph lélekkel ku
ta tja  az eseményeknek a néplélekből fakadó forrásait. Látjuk 
a cselekvő em bert a mint küzd és munkálkodik, behatolunk lei
kébe, látjuk a lelkek végtelen különféleségét és csodálatos szö
vevényét. S épen a történetírói művészet »ez alanyiságában 
van a legigazabb tárgyilagosság». így mondhatjuk joggal hogy 
korunkban a történelem épen úgy mint az állattan, m egtalálta 
a m aga ánatomiáját és pathologiáját. Herder, Niebuhr, a nagy 
philologus és historikus Müller Ottfried, a görög szellemi és mű
vészi világ tulajdonképi felkutatója, (e nagy szellem születésének 
100-dik évfordulóját épen a napokban ünnepelte meg a tudo
mányos világ) továbbá Carlyle, Grote, Saint-Beuve, Taine, 
Mommsen s. a. t. szakadatlanul működtek és működnek e tör
ténelmi felfogás javításán. S e felfogás érdeme egyúttal az is, 
hogy a történelem tanítása többé nem száraz krónika, hanem 
az emberi mivelődés fejlődésének szivet és lelket nemesitő, a 
gondolkodást ébresztő és az értelm et megvilágositó eleven képe. 
S minél m agasabb fejlődési fokon áll az ember, annál világo
sabban tekinthet a múltba, minél alantabb fokán áll a mivelt- 
ségnek, annál kevésbbé létezik számára történelmi tapasztalat 
és tanulság. Ez okból gátolja az ultramontán irány a  történel
mi ismeretek terjedését iskolában és társadalomban egyiránt, 
hogy azok közkincscsé ne váljanak. S ha a történelm i ism ere
tek  terjedését nem gátolhatja, akkor egyszerűen meghamisítja a 
történelm et, hogy a történelmi jellem ek képe eltorzítva, az ese
mények elferdítve jussanak a töm egek köztudatába, mert az 
ultramontán történetírás jó l tudja, hogy »ignoti nulla cupido«»
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Minden nemzet történetében vannak korszakok, midőn a szel
lemi és physikai erők hatalmas lüktetéssel uj életre kelnek, s azu
tán ismét hanyatlás áll be. De az erők »ezen nagy históriai ér- 
verése* egy nemzetnél se mutatkozik oly világosan és oly perio
dikus szabályosságban, mint a reformátió szülőföldén, a germán 
népfajoknál.*) A szellemi term ékenység korszakot alkotó tevé
kenysége után ismét ellankadás áll be, midőn a kimerült erőket 
kicsinyes pártharczok és alárendelt kérdések miatt tám adt viták 
emésztik fel. A mit a nemzeti géniusz hatalmas ösztöne, a fel
szárnyalás idején m egterem tett, az a reactio korszakában a Fer- 
dinandok és Leopoldok lelketlen aknarmunkajában ismét elpusz
tul vagy eltörpül.

Mig tehát egy ily korszakban Németországban a reformátió 
diadalmas útjában hirtelen feltartóztatva, nem lehetett képes az 
egész nemzeti é letet áthatni, és az egyházi, politikai és társa
dalmi élet organismusát teljesen uj alapokon szervezni, addig a 
távol északi népek ezen czélt szerencsésen elérték. A balti ten
ger keleti szélétől egészen azon partokig és szigetekig, melyeket 
az északi tenger hullámai mosnak a skandináv országokban, Ne
met alföldön, Angliában és Skótországban a reformátió egyúttal 
az egész állami és társadalm i életet is átalakitotta és uj erőkkel 
m egterm ékenyítette, és mig a reformátió szülőföldére Németor
szágra a reactio vaskeze nehezedett, az alatt ezen, a germán 
nyelvcsaládnak eddig kevés figyelemben részesült népei a re- 
formatióból m erített őserö segélyével hirtelen nagy hatalmi ál
lásra jutottak. A nemzeti Organismus, ezen átalakulását vezérlő 
fejedelmek, W asa Gusztáv, III. Keresztély, Orániai v ilmos és 
Erzsébet anr^ol királynő, világos értelme, hatalmas akaratereje 
és rettenthetlen bátorsága népeikre is átszállóit és ezen népek
nek elpusztithatlan erejét Róma és a reactio ellen vívott száza
dos harczokban győzelemre vezette. Miként a m agyar nemzet
nek századokon át az volt a történelmi missiója, hogy a nyű
göd keresztyénséget védje meg a török ellen: úgy a germán 
népeknek a Róma elleni harcz jutott a végzettől osztályrészül

*)  R anke: Z ur deutschen Geschichte. J . A. E ro u d e : History of E ngland etc.
J .  L  Motley : H istory of the  U nited  Netherlands.
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Germán légiók döntötték le egykoron a Caesarok birodalm át s 
századokon át a germán és angol-szász szellem, hatalom és ér
telem folyvást küzdött és protestált a pápai teljhatalom és te
kintély ellen. Minden más néptörzsnél a hol a reformátió gyö
keret akart verni, rövid idő alatt elnyomatott vagy az illető nép
törzs politikai és históriai fejlődésének nagy kárára tért vesztett 
p. o. a román népeknél, a kelta származású íreknél, a lengye
leknél, a francziáknál és hazánkban. De hogy a reformatiónak, 
a szellemi újjá születésnek nagy müve, mely teljesen átalakitá 
összes gondolkodásm ódunkat és érzelmeinket, épen a reformátio 
szülőföldén Németországban befejezetlen maradt, ez idegen erő
szak és beavatkozás müve volt.

M ert a felsorolt protestáns népek példája fényesen igazol
ja  azon históriai tapasztalatot, hogy csak azon nemzetek emel
kednek hatalomra, melyeknek tulajdonságai legjobban m egfelel
nek a kor viszonyainak és a haladás törvényeinek. S e histó
riai tanúságban nagy remény rejlik a protestantismus jövőjére 
nézve, m ert a haladás és fejlődés törvénye szerint a pro testan
tismus volna a jövő vallása.
*) De másfelől az is históriai és tapasztalati tény, hogy a mi 
világunkban, melynek egyfelől törhetlen reménye van a jöven
dőbe, de egyúttal kiolthatlan hajlama állandóan megmaradni a 
múltban: úgy kell a reformnak és a conservativ iránynak örökös 
harczukat folytatniok, a hogy tudják. S a régi intézmények sok
szor századokig fentartják magukat »kísérteties affektálásával az 
életnek« with a ghastly affectation of life —  mint Carlyle 
mondja, miután már minden élet és igazság kiveszett belőlük, 
annyira nem szeretik az emberek elhagyni régi utjokat és le
győzve a közönyt ujjal próbálkozni meg.

És az Urnák ezen napján, melyet sziveink m egszentelteté- 
sére és értelmünk megválágositására rendelt, véssük jól sziveinkbe 
az idvezitő tanításainak örök életű fenséges igazságait és a  re
formatio áldásait: emeljük fel sziveinket a Mindenhatóhoz, hogy 
lakozzék közöttünk Isten országa. H a feltűnnek lelki szemeink 
előtt a reformatio hős korának távlatában a reform átorok nagy

*) C arly le : The F rench  R evolution.



6

alakjai, áldozzunk lelki meghódolással dicső szellemük előtt. 
Lelki nagyságok és nemességük a szívből jüvő ragaszkodásnak 
az eszméknél erősebb kötelékével vonz bennünket, mert erkölcsi 
hatásában termékenyitő életűk m eleget áraszt sziveinkbe. A 
vallásos eszmék és az Isten országa iránt fagyos közünynyel 
viselkedő korunk gyengítő hatása ne érintse jellem ünket; jusson 
eszünkbe, mit nem lehet eléggé ismételnünk, hogy a reformatio 
nem a letűnt századoknak egy magában álló történeti eseménye, 
hanem nagy jövőre hivatott örök igazság, nem az ősöktől reánk 
m aradt históriai örökség, hanem az emberi nem uj történelmé
nek kezdete. Es a protestantismus — mint ezt Fricke oly szé
pen mondja — nemcsak mint az egyház külső formája létezik: 
ez nagyon kevéssé merítené ki annak fogalmát, a protestantis
mus áthatja  egész jelenkori miveltségünket. Nélküle visszaes
nénk Aquinói Sz. Tam ás idejébe, kinek világnézetét proclamálta 
13-dik Leo pápa az egyháznak és az egész keresztyén világnak 
követendő zsinórmértékül. És tagadhatlan, hogy a pápai csal- 
hatlanság proclamálása óta a római curia mindent elkövet hogy 
Aquinói Sz. Tamás pantheistikus világnézetének ismét érvényt 
szerezzen. Pedig ezen pantheistikus világnézet, miként ezt múlt 
évi reformatioi beszédünkben kifejtettük, midőn a protestáns és 
katholikus erkölcsi felfogás közti különbségről szülöttünk, a lelki
ism eretet és a lelkiismereti szabadságot teljesen ignorálja. Az 
egyház t. i. híveitől különösen az ész alárendelését kívánja. Az 
egyház gondolkodik az egyes hivök helyett. A hit tehát nem 
hat az egyén belvilágába, lelkiismeretébe s igy nem is irányítja 
akaratát és nem indítja erkölcsi cselekvésre. Ennek ellenében 
a protestáns egyház értelmezése szerint a hit belső tapasztalat 
az isteni léleknek belső megnyilatkozása az em berben; a lelki
ismeretnek és akaratnak teljes bizonyossága. A hit tehát lénye
gileg erkölcsi tény, m egragadja a lelkiism eretet és az által hogy 
akaratunkat folytonosan Istenre irányozza, fejlődik ki erkölcsi 
egyéniségünk.

Aquinói Sz. Tam ás nézetével m egegyezőleg a kath. egyház
nak az állami hatalm at illetőleg is teljesen más felfogása van 
mint a protestáns egyháznak. Katholikus felfogás szerint az ál-
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lam nem közvetlen isteni intézmény, hanem csak az egyház köz
vetítése folytán válik isteni intézménynyé. A kath. egyház két
ségbe vonja az önálló állami intézménynek és rendnek erkölcsi 
jellegét. Az egyházi jogot (jus canonicum) az állami joggal 
egyenértékűnek jelenti ki, szerinte az egyházi és állami hata
lom teljesen egyenjogú s az állammal mint állam teljesen 
egyenlő jogalapon kíván érintkezni, vele egyezm ényeket (con- 
cordatum) kötni. Ugyan ily értelemben szentesítette újra X. 
Leo pápa „Unam sanctam“ ez. bullájában VIII. Bonifácz pápá
nak 1302-ben kiadott csalhatatlan rendeletét ,,hogy t. i. minden 
emberi terem tésnek (creatura) üdve azt kívánja, hogy a római 
pápának engedelm eskedjék; Aquinói Sz. Tam ás pedig, kit —  a 
mint említettük —  a mostan uralkodó pápa sanctionált, azt ta - 
nitotta, hogy a világi fejedelmek a pápának alárendelve (subditi) 
legyenek. Ezen tannak csak természetes folyománya azon eset, 
hogy a pápa a világi fejedelmeket több Ízben letette vagy átok 
alá vetette, valamint azon jelenség, hogy a  kath. országok a 
forradalmak örökös színhelyei.

Ennek ellenében a prot. egyház —  s itt látszik az áthidal- 
hatlan felfogás a két egyház közt — a sz. irás világos intését 
követi. A sz. irás (Róm 13, 1) világosan azt tanítja: ,,Minden 
lélek a felső hatalmasságoknak engedelmes legyen: mert nincsen 
hatalm asság, hanem Istentől és a mely hatalm asságok vágynak, 
Istentől rendeltettek“ . A prot. keresztyén tehát engedelmes
kedik a világi törvénynek nem külső kényszerből, hanem fel
tétlenül, mivel ezt lelkiismeretbeli meggyőződése úgy parancsolja. 
Joggal mondhatjuk tehát —  mint azt a múlt évi reformatiói be
szédünkben is említettük — hogy a történelem  tanúsága szerint 
a protestantismus az igazi állam fentartó hatalom és a Protes
tantismus eiösbitése kiválólag állami és nemzeti érdek. Szeren
csés azon állam, mely felismeri a protestantismusban rejlő óriási 
szellemi erőt és azt felhasználja a modern állam valóban nagy 
és óriási nehézséggel járó  feladatainak m egvalósítására. A pro- 
testantismusnak jellemképző ereje, melynek m értéke mindig a 
tiszta erkölcs és a közérdek őszinte és bátor szolgálata, mint 
ezt a tisztán prot. államok virágzó anyagi és culturállapota
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mutatja, erőfeszítést parancsol a lélekre. Ez erőfeszítés neveli 
a nagy férfiakat, kiknek életében megvan a lelkesedésből faka
dó meggyőződésnek és cselekvésnek harmóniája. Ily férfiakat százá
val nevelt és nevel a protestantismus minden időben. A törté
nelem igazolja tehát Fricke azon állítását, hogy a protestantis
mus a m aga tiszta evangyéliomával a tulajdonképi nagyhatalom.

De az evangyéliom csak úgy lehet nagyhatalom, ha azt 
sziveinkbe befogadjuk, ha oltárt építünk sziveinkben Isten or
szágának, ha megtisztul a belső ember, ha nem hasonlítunk többé 
a lengő nádhoz, melyet a közvélemény vagy a divat szele ide- 
oda hajlít, ha meggyőződésünk, melyet az élet vihara megérlelt, 
szilárd és az igazságtól senki kedveert el nem állunk, szóval ha 
protestánsok vagyunk a szó valódi értelmében. Mert a protes
tantismus életelv, s nem az a protestáns, a ki csak külsőleg 
tartozik a prot: egyházhoz, hanem aki protestáns szellemben él. 
érez, gondolkodik és cselekszik. De hányán vannak, kik semmi
féle meggyőződést nem ismernek, kik nem éhezik és szomjuhoz- 
zák az igazságot. A lelkiismeret volt a reformatio forrása, a 
személyes kritika joga  pedig a reformatio legnagyobb vívmánya, 
de gyakoroljuk e kritikát először önmagunkon, tekintsünk saját 
lelkiismeretünkbe s látni fogjuk, hogy sziveinkben nincs otthona 
Isten országának. Rossz időket é lünk! Vissza kell varázsolnunk 
a szivekbe a vallásos meggyőződés m elegét; fogékonynyá kell 
tennünk testvéreinket a belmissio és az ily ünnepélyek czéljai 
iránt, mint a mai nap ünnepe, miként más országokban is napi
renden van és áldásosán működik a belmissio munkája.

De különösen az ifjúság vallás-erkölcsi nevelésére legyen 
fögondunk, mert csak a tiszta lélek képes a tiszta igazságot fel
fogni. Az leszen próbaköve a részekre szakadozott protestan
tismus életerejének a nagy m egpróbáltatás idején, beékelve egy
felől a csalhatatlan Róma egységes hatalma, másfelöl korunk 
réme, a materialismus nyomában járó  hitetlenség közé, melynek 
mérge halált hoz a szivekre, hogy a jövő nemzedéket mennyire 
já rta  és já rja  át az evangyéliom tiszta igazsága. Mert csak a 
hit, remény, szeretet vallása kelthet magasztos hangulatot, csak 
ennek befolyása a latt tisztulnak meg a kedélyek a hétköznapi
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élet zavaros eszméinek hatásától, csak ez képes némileg ellen
súlyozni az önző, rideg közönynek, mely csak az élvezetre gon
dol, generatiókat m egrontó m é rg é t! Oldozd le a te saruidat lá
baidról, m ert a hely, hol állasz, szent föld! Ez égi szózat zendüljön 
meg sziveinkben, ha az evangyéliom hirdetésének szent mezejére 
lépünk, ha „az ártatlan szivek tavasz kertében“ a vallást öntöz- 
getjük, azokat imádko/ni tanítjuk és Istenhez vezéreljük. Az Ur
nák ezen napján kérjük tehát az U rat, hogy világosítson meg 
bnnnünket; m ert a kik félik az U ra t és bíznak az Urban, azok
nak segítségük és paizsok az Ur, mondja a zsoltár, Amen.



é r t e s í t é s  a  t a n i n t é z e t r ő l .
I.

Lyeeum i tisztviselők.
Helybeli felügyelő: Dr. Tátray Gergely
Vidéki felügyelők: Görgey Kornél, Spóner Andor és Wieland Arthur.

II.

A ly eeá lis  iskola-tanács tagjai.
A) Hivatalból:

Dr. Tátray Gergely, lyeeumi felügyelő.
Linberger István, esperes, a helybeli ev. egyház lelkésze. 
Kéler Pál, a helybeli ev. egyház egyház-felügyelője. 
Zvarinyi Sándor, lyeeumi igazgató 1898. márcz. 11-éig. 
Lumtzer Károly, lyeeumi ügyész.
Kertscher Sándor, lyeeumi gondnok.
Loysch Mátyás, egyházi gondnok.
Kiszelly Ervin, az iskola-tanács jegyzője.

B) Választott tagok a pártfogóság részéről:
Beck G. Ede,
Demiány Albert,
Koromzay Viktor,
Kottlár Samu,
Marczelly Albert.

C) Választott tagok a tanári kar részéről: 
Bruckner Károly,
Grósz Ernő, helyettes igazgató 1898. márczius 12. óta. 
Scholcz Frigyes,
Weber Pál.
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Az isk ola  fegyelm i széket
a középiskolai rendtartás 20-ik §-a értelmében a tanári testület az iskola- 
felügyelővel együtt s annak elnöklete alatt képezi.

III.

IV.

Tanári kar.
Baltazár Gábor, rendes tanár, tanit 1826 óta. Tanította a latin 

nyelvet az V., a görög nyelvet a VI., VII. és VIII. osztályban egész éven 
át, hetenként 20 órában és a harmadik harmadban a vallástant az V. osz
tályban hetenkint 2 órában. A gyorsiró-körnek, a dal- és zeneegylet
nek elnöke. Az V. osztály főnöke.

Bruckner Károly, rendes tanár, tanit 1889 óta. Tanította a rajzoló- 
mértant az I., II., III. és IV., a német nyelvet a VII. és a physikai föld
rajzot a III. osztályban, egész éven át, hetenként 15 órában; az első har
madban a német nyelvet az I. és V. osztályban, hetenként 5 órában; a 
második és harmadik harmadban a német nyelvet a VI. osztályban, he
tenként 3 órában és a harmadik harmadban újból a német nyelvet az V. 
osztályban, hetenként 3 órában. Az I osztály főnöke. Könyv- és levél
tárnok. A német önképzőkör elnöke.

Gretzmacher Gyula, rendes tanár, tanit 1871 óta. Tanította a latin 
nyelvet a III. és IV., a német nyelvet a IV. osztályban, egész éven át, 
hetenként 16 órában; az első harmadban a német nyelvet és a szépírást 
a II. osztályban, hetenként 3 órában. A IV. osztály főnöke.

Grósz Ernő, helyettes igazgató, 1898. márcz. 12. óta, rendes tanár, 
tanit 1872 óta. Tanította a latin nyelvet a VI., VII. és VIII. osztályban, 
egész éven át, hetenként 17 órában; az első harmadban a német nyelvet 
a VI. osztályban, hetenként 3 órában és a harmadik harmadban a vallás
tant és bölcsészeteta VIII. osztályban, hetenként 5 órában. A VIII. osz
tály főnöke, a convictusnak gondnoka.

Karácsonyi Zsigmond, helyettes tanár, tanit 1898. január óta. Ta- 
nitotta a második és harmadik harmadban a magyar nyelvet az I., II., V. és 
VI. osztályban, a görög nyelvet az V. osztályban, hetenként 21 órában.

Kiszelly Ervin, rendes tanár, tanit 1866 óta. Tanította a mennyiségtant 
az I., II., III. és IV. osztályban, a magyar nyelvet a III. osztályban, egész éven 
át, hetenként 16 órában; az első harmadban a német nyelvet a III. és szép
írást az I. osztályban, hetenként 2 órában, a második és harmadik har
madban szépírást a II. osztályban, hetenként 1 órában és a harmadik
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harmadban vallástant a III. osztályban, hetenként 2 órában. A 111 osz
tály főnöke, a lyceális iskola-tanács jegyzője.

Klein Pál, rendes tanár, tanít 1874 óta. Tanította a mennyiségtant 
az V., VI., VII. és VIII. osztályban, a természettant VII és VIII. osz
tályban, egész éven át, hetenként 20 órában. A VI. osztály főnöke. A 
természettani muzeum őre.

Scholcz Frigyes, rendes tanár, tanít 1858 óta. Tanította a magyar 
nyelvet és irodalmat a VII. és VIII. osztályban, a német nyelvet és iro
dalmat a VIII., a történetet a VI. és VIII. osztályban, egész éven át, he
tenként 14 órában; az első harmadban történetet az V. osztályban, heten
ként 3 órában, a harmadik harmadban vallástant a VII. osztályban, he
tenként 2 órában. A VII. osztály főnöke.

Dr. Szelényi Károly, rendes tanár, tanít 189ó óta. Tanította a ter
mészetrajzot a IV., V. és VI., a politikai földrajzot a VII. osztályban, egész 
éven át, hetenként 10 órában; az első harmadban a. magyar nyelvet az 
I. és II. osztályban, hetenként 10 órában; a második és harmadik harmad
ban a földrajzot az I. és II., a német nyelvet és szépírást az I. 
osztályban, hetenként 10 órában. Tanárérteke'deti jegyző, a természet
rajzi muzeum őre.

Topperczer Iiezsö, okleveles fögymnasiumi tornatanitó. Tanítja 1886 
óta a tornát mind a nyolcz osztályban, hetenként 10 órában. A torna
kor és vívókor elnöke.

Votisky Károly, rendes tanár, tanít 1863 óta (Késmárkon 1874 óta). 
Tanította a történetet a III. és IV., a magyar nyelvet a IV. osztályban 
egész éven át, hetenként 14 órában; az első harmadban a magyar és 
görög nyelvet az V. osztályban, hetenként 8 órában; a második harmad
ban a német nyelvet az V. osztályban, hetenként 3 ólában; a második 
és harmadik harmadban a történetet az V. osztályban, hetenként 3 órá
ban; a harmadik harmadban vallástant a IV. és V. osztályban, hetenként 
4 órában. A magyar önképzőkör elnöke.

Weber Pál, rendes tanár, tanít 1874 óta. Tanította a latin nyelvet 
az I. és II. osztályban, egész éven át, hetenként 13 órában; az első har
madban földrajzot az I. és II osztályban, hetenként 7 órában; a második 
és harmadik harmadban a német nyelvet a II. és III. osztályban, heten
ként 4 órában; a harmadik harmadban a vallástant az I. és II. osztály
ban, hetenként 4 órában A II. osztály főnöke. Az algymnasiumi könyv
tár őre. Az alumneum gondnoka.

Zvarínyi Sándor, igazgató, 1898. márcz. 11-éig, rendes tanár, tanít 1874 
óta. Tanította az első és második harmadban a vallástant mind a nyolcz 
osztályban, a Vili. osztályban bölcsészetet, hetenként 19 órában.

Blcha Márián, róm kath. segédlelkész, tanította a róm. kath nö
vendékeknek a vallástant mind a nyolcz osztályban, hetenként 8 órában.
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Gaál István, állami szövőipari szakisk. rajztanár, tanította a szabad
kézi rajzot, hetenként 2 órában.

Kintzler Béla, evang. népiskolai tanító, tanította az éneket az alsó 
négy osztályban, hetenként 2 órában.

Kernhäuser Simon, izr. népiskolai tanító, tanította az izraelita val
lásit növendékeket mind a nyolcz osztályban a vallástanban, hetenként 
2 órában.

V.
T a n t á r g y a k .

I. o sz tá ly .
O sztályfőnök : Bruckner Károly.

Vallástan, hetenként 2 óra. A tiz parancsolat. Biblia történet. Ó-szö
vetség. Kk. Pálffy János és E. C. Brünnert.

Latin nyelv, hentenként 7 óra. Alaktan a hangejtéstöl kezdve a verba 
deponentia h ijlitásáig kellő fordítási gyakorlatokkal. A főnevek ejtegetései, 
a melléknevek ejtegetése és fokozása. Számnevek. Névmások. Az igehatá
rozók képzése és fokozása. A segéd ige, cselekvő és szenvedő igék haj- 
litása. írásbeli dolgozatok. Kk. Dr. Holzweiszig, Székely Ferencz.

Magyar nyelv, hetenként 5 óra. Prózai és költői olvasmányok alapján 
a helyes kiejtés, olvasás és helyes irás gyakorlása. A költemények könyv- 
nélkiil való tanulása. A nyelvtanból a hangtan legfontosabb részei. Az 
egyszerű mondat, a mondatrészek, a beszédrészek ismertetése mondattani 
alapon. Kéthetenként iskolai dolgozat. Kk. Szinnyei J. Iskolai magyar 
nyelvtan I. és Kalmár Elek Magyar olvasókönyv I.

Német nyelv, heténként 2 óra. Szóalaktan mondattani alapon. Prózai 
és költői olvasmányok, az olvasmányok értelmezése és tartalmuk elmon
dása. Költemények elemzése és emlékelése. Kk. Harrach J. olvasókönyve 
I. rész és Fleischhacker-Kárpáti német nyelvtana.

Földrajz, hetenként 3 óra. Magyarország és Európa többi részének 
leírása; az európai államok s főbb városok, a fontosabb föld s kőzetnemek, 
ásványok, jellemző növények és állatok ismertetése. Térképrajzolás. Kk. 
Körösi Albin: »Földrajz a gymnasiumok I. osztálya számára«.

Mennyiségtan, hetenként 3 óra. A tizedes rendszer. Római számok. 
A négy alapművelet egész számokkal. A mértékek megismertetése. Több 
nemű számoknak felbontása és visszavezetése. A számok oszthatósága. 
Törzs-számok. Mérték és többszörös. Alapműveletek többnemü számokkal. 
A négy művelet közönséges és tizedes törtekkel. Kézikönyv: Moönik: 
dr Schmidt Ágoston.

Rajzoló mértan, hetenkint 3 óra. Test, lap, vonal, pont. A pont és 
vonal keletkezése. A vonalok nemei. Egyenes vonal irányai. Távolságok.
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Műveletek távolságokkal. Egyenes vonalok kölcsönös helyzete. A körvonal 
iv, ivmérés. Műveletek ivekkel. Az egyenes és a kör. Szög, szögmérés, 
szögpárok; mellék-, csúcs-, váltó- és társszögek. Műveletek szögekkel. 
Síkidomok. A háromszögek és négyszögek alaptulajdonságai és osztályo
zása. Sokszögek; szabályos sokszögek. Három-, négy- és szabályos sok
szögek szerkesztése. Az idomok összeillősége, hasonlósága és symmetriája. 
A területszámitás elemei. Megfelelő rajzgyakorlatok. Kk. dr. Gerevich 
Emil: Rajzoló geometria I. rész Planimetria

Torna, hetenkint 2 óra. Tananyag: Egyszerű szabadgyakorlatok 2 és 
4 ütemben. Katonai és tornázó rendgyakorlatok: állások, sorképzés, for
dulatok, kanyarodások, járás és futás. Szergyakorlatok • ugrás, mászás, 
hosszú lengökötél, körhinta, gyakorlatok a korláton, nyújtón, vízszintes és 
rézsútos létrán, bakon és gyürühintán. Játékok, korcsolyázás.

Szépírás, hetenkint 1 óra. Eolyó magyar és német irás.
Énele, hetenként 1 óra. Egy, két és d szólamu dalok éneklése. Egy

házi énekek.
II, o sz :ály.

Osztályfőnök : Wéber Pál.
Vallás, hetenkint 2 óra. Mi atyánk. Biblia történet. Uj-szövetség. 

K. k. Pálffy J. és E. C. Brünnert.
Latin nyelv, hetenkint 6 óra. Alaktan a szókötésig. A törzsalakot 

rendhagyólag képező fontosabb igék áttekintése Verba deponentia és semi- 
deponentia A főnév alaktanának kiegészítése. Nemi szabályok. A mel
léknév alaktanának kiegészítése. Nemi szabályok. A melléknév alakta
nának kiegészítése. Számnevek. Névmások. Rendhagyó igék. Hiányos 
igék. Személytelen igék. Határozók Elöljárók. Accusativus cum Infini- 
tivo. Participium conjunctum. Ablativus absolutus. Fordítások, tagla
lások, emlékelés, írásbeli dolgozatok. Kk. Holzweiszig-Székely Ferencz.

Magyar nyelv, hetenként 5 óra Prózai és költői olvasmányok, tar
talmuk elmondatásával az értelmes előadás gyakorlása. A költemények 
szavalása. A határozók részletes ismertetése. Az összetett mondatok. Több
szörösen összetett és körmondatok. Kéthetenként iskolai dolgozat. K. k. 
Szinnyei J. Iskolai magyar nyelvtan 11. Kalmár E. magyar olvasókönyv. II.

Német nyelv, hetenkint 2 óra. Szóalaktan, mondattan, iskolai és 
házi dolgozatok. Helyesírás, szépirás. Prózai darabok és költemények 
elemzése, megtanulása és szavalása. Kk. Fleischhacker-Kárpáthy: német 
nyeltan és Harrach József olvasókönyve II. kt.

Földrajz, hetenkint 4 óra. Ázsia, Afrika, Amerika és Oczeania 
földrajzi helyzete és körrajza, hegy- és vízrajzi viszonyai, éghajlata, ásvá
nyai, növény- és állatvilága, népei. A főbb országok, városok és gyar
matok ismertetése. Térképrajzolás. Kk. Körösi Albin. Földrajz a gymna- 
siumok II. osztály számára.
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Mennyiségtan, hetenkint 3 óra A négy alapművelet közönséges és 
tizedes törtekkel ismételve. A különféle tizedes törtek megismertetése és 
azoknak átalakítása közönséges törtekké. Egyszerű viszonyok és arányok. 
Hármas szabály. Nevezők eltávolítása. Vonalmódszer. Egyszerű kamatszá- 
mitás, Olasz gyakorlat Számtani műveletek korlátolt pontossággal. Műveleti 
rövidítések. Kk. Moőnik ; dr. Schmidt Ágoston.

Rajzoló mértan, hetenkint 3 óra. A sik. A sik a térbeli egyenes 
ezek kölcsönös helyzete. A hajlásszög. A síkok kölcsönös helyzete A test
szöglet. Szabályos testszögletek. A test. A koczka előállítása és leírása, há
lója A négyzetes oszlop. A hasábos testek és a henger. A gúlák és a kúp. 
A szabályos testek különböző metszetei. A gömb és részei. A testek sym- 
metriája, összeillősége és hasonlósága. Felszín- és köbtartalomszámitás. Meg
felelő rajzgyakorlatok. Kk. Dr. Gerevich Em il: Rajzoló geometria Ií. r. 
Stereometria.

Torna, hetenkint 2 óra. Tananyag: ugyanaz mint az I osztályban.
Szépírás, hetenkint 1 óra. Magyar és német folyóírás.

Ének, hetenkint 1 óra. Lásd az I. osztály tananyagát.

III. osztály.
Osztályfőnök. Kiszelly Ervin.

Vallás, hetenkint 2 óra A keresztyén egyház története, a reformátio és 
a magyar protestáns története. Kk Csisko János Egyháztörténelmi korrajzok.

Latin nyelv, hetenkint 7 óra. Mondattan: Esettan. A város nevek 
szókötése. Melléknév Névmás. Az idők használata Consecutio temporum. 
Imperativus. Infinitivus. Supinum. Acc. és Norn, cum infinitivo Kk. Schultz 
F. Kiss L. és Dávid J. Irálygyakorlatok, fordítások latinra. Corn. Nepos- 
ból elemezve olvastatott és emlékeltetett: Miltiades, Cimon, Conon, Ti
motheus. Phaedrus meséiből. Siebelis »Tirocinium poeticuma« szerint 15 
mese elemezve és emlékeltetve.. Corn. Nepos Vass J. és Dr. Ring M. 
kiad. szerint.

Magyar nyelv, hefenkint 4 óra A szótan rendszeresen Mondattan. 
Olvasmányok és egyes válogatott költemények elemzése és emlézése u. 
m. Szibinyáni Jánk. A hamis tanú. Téli esték. Téli zöld. Pató Pál. Hu
nyadi. A búvár kund, Az obsitos. A székelyek. Ki a szabadba ! Búcsú 
írásbeli dolgozatok. Kk. Makláry-Pap Miklós olvasókönyve. Töpler G. E. 
Leitfaden.

Német nyelv, hetenkint 2 óra. Mondattan. Költemények és olvasmá
nyok elemzése és megtanulása. Erlkönig. Der Sänger. Die drei Zigeuner. 
Der Glockenguss zu Breslau Das Lied vom braven Mann. Die Bürg
schaft. Das Gebet während der Schlacht. Die Theilung der Erde. írásbeli 
dolgozatok Kk. Schwicker Sprachlehre. Harach József német olvasó
könyve III. kötet.
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Phisikai földrajz, hetenkint 2 óra. A természettan feladata. Anyag, 
test, tömeg. A testek különös és általános tulajdonságai, Tömeg és 
tömegvonzás. Erő és mozgás. A munka. Az egyszerű gépek. A folyadé
kokról. A levegőről A hőtünemények. A hang és fénytünemények. A 
magnesség és elektromosság. A kosmographia elemei. Kk Dr. Bozóky 
Endre: Physikai földrajz.

Történet, hetenkint 4 óra. Magyarország története 1867-ig, különös 
tekintettel a 3 utolsó század és 3 jelen század első felének korszakalkotó 
eseményeire Politikai földrajz: Magyarország a jelenben. Magyarország 
rövid földrajzi és politikai ismertetése Kk. Török István: Magyarország 
története. Történeti térképek.

Mennyiségtan, hetenkint 3 óra. Egyszerű és összetett arányok. Ka
matszámítás Olasz gyakorlat Egyszerű és összetett társaságszabály. Ve- 
gyitésiszabály. Lánczszabály. Hatványozás, gyökvonás, a ludolfi szám, va
lamint annak alkalmazása. Kk. Moőnik dr Schmidt Ágoston

Rajzóló mértan, hetenkint 2 óra. A mértan gyakorlati alkalmazása 
Pont, irány és távolság; kisebbített mérték. Távolságok, azok egyenlősége 
és arányossága. A hosszmérésre szolgáló eszközök megismertetése és hasz 
nálata. Alapmiveletek távolságokkal. Szög, szögmérés és másolás. Alap- 
miveletek szögekkel. Háromszögek, négyszögek és sokszögek alaptulajdon
ságai és ezen idomok szerkesztése adott alkatórészekböl. összillőség, ha
sonlóság és symmetria. Másolás. A földrész felmérése: a coordináták és 
tria' gulatió módja szerint. Helyszinrajzolás. A kör. Egyenes és a kör. Kö
zépponti és kerületi szög. A négyszög és a kör. Beirt és körülirt szabályos 
sokszög szerkesztése A körök relatív helyzete. Érintők szerkesztése Nivel- 
lázás fogalma, műszerei, módja, egyenlő magasságú pontok. A sikitás Kk. 
Fodor-Wagner: Constructiv planimetria

Torna, hetenkint 2 óra. Tananyag: az előbbi osztály szabadgyakor- 
latáinak ismétlése és bővítése 6 - 8 ütemig. Ugyszinte ismétlése és bőví
tése a katonai és tornázó rendgyakorlatoknak, kettős rendek képzése. Szer
gyakorlatok: a megkezdett gyakorlatok ismétlése, tekintettel a szabatos 
kivitélre. Gyakorlatok a lovon, mászás a kötélen, kötélhúzás, Játékok és 
korcsolyázás.

Ének, hetenként 1 óra. A vonalrendszer, hangjegyek Írása, ezek 
megnevezése. Magasság és idötartan. Szünjegyek. Két- és háromszólamu 
dalok és egyházi énekek begyakorlása.

IV. o sz tá ly .
Osztályfőnök: Gretunachnr Gyula

Vallas, hetenkint 2 óra. Evangyéliumi hit- és erkölcstan. K. k. Mayer 
Endre : E. Hit- és erkölcstan

Latin nyelv, hetenkint 6 óra. Szókötés, mondattan folytatása; jelző
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és conjunctionális mondatok; part. conj., abl. abs. Kk. Schultz — Kiss L. 
és David J. Irálygyakorlatok: fordítások latinra. Olvastatott Corn. Nepos- 
ból: Epaminondas, Pelopidas, Agesilaos, Timoleon. Szó- és hangmértan, 
Ovidiuson begyakorolva. Olvastattak és emlékeltettek Siebelis tirociniu- 
mából: Az idő hatalma. A tavasz. Az évszakok és az élet kor d. A 
falusi élet örömei. Vulgus amicitias utilitate probat A birvágy. Árion 
Busiris és Phalaris. Arany korszak. Mindezek magyarázva, elemezve és 
emlékeltetve Corn. Nepos Vass J. és dr. Ring M. kiadásai szerint.

Magyar nyalv, hetenkint 4 óra. A nyelvről általában, az irály tu
lajdonságairól, az irály fajairól Verstan: ó-klaszikai, modern és magyar 
nemzeti versformák Az irály tulajdonságait feltüntető prózai olvasmányok 
az ó-klassikai, modern és magyar nemzeti versformákhoz. Kk. Góbi Imre: 
Irálytan. Arany J. »Toldija.« Toldi meséje, szerkezete, személyeinek 
jellemzése, elöadásbeli formái, nyelve és verselése. Az egyes énekek 
nyelvi, tárgyi és tartalmi magyarázata. Kk. Toldi, magyarázta Lehr 
Albert.

Német nyelv, hetenkint 3 óra. Mondattan, verstan, ügyiratok, olvas
mányok, írásbeli dolgozatok. Kk. Névy József és dr. Heinrich Gusztáv : 
Verslehre és Lesebuch II.

Történelem, hetenkint 3 óra Az ó-világ földrajzi áttekintése, külö
nösen a földközi tenger mellékeinek részletes ismertetése. Az ó-kori né
pek története rövid áttekintésben, a görög félsziget, a görög szigettenger 
és a görög gyarmatok ismertetése. A görögök története az alexandriai 
korszakig részletesen, főtekintettel a görögök mivelődési állapotára az 
egyes korszakokban. Az alexandriai korszak miveltsége. Az itáliai fél
sziget ismertetése, a rómaiak története a köztársaság bukásáig. Kk. Kiss 
Lajos: Ó-kor. Történeti képek és térképek.

Mennyiségtan, hetenkint 3 óra. A négy művelet ellentett mennyi
ségekkel : alapműveletek egész és tört algebrai kifejezésekkel. Közönsé
ges és algebrás mennyiségek hatványozása. Négyzet és köbgyök. Első
fokú egyenletek egy ismeretlennel. Kk. Moénik—Klamarik.

Rajzoló mértan, hetenkint 2 óra. A kúpmetszetek. Az ellipszis, 
hyperbola és parabola származása, fötulajdonságai és szerkesztése. A pro- 
jectio. Az orthogonális projectio vízszintes és függélyes síkra. A pont 
távolság, vonalok és síkidomok projectioja egy és két síkon. Testek pro- 
jectioja két síkon. Épülettervek. Alap-, homlokrajz és metszetek rövid 
ismertetése, gyakorlati fölvételek. A főbb épitési stylusok tárgyalása. 
Kk. Fodor-Wagner: Constructiv planimetria.

Természetrajz, hetenkint 3 óra. Ásványtan vegytannal kapcsolatban. 
A főbb chemiai tünemények a közönségesebb természeti testek alapján. 
A nevezetesebb ásványok szemléltető ismertetése. Asványrendszer. A 
föld szilárd kérgét alkotó kőzetek, tekintettel használhatóságukra. A föld
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életében szerepet játszó erők, főleg hatásaikban, működésűkben ismertetve 
Geológiai korszakok. K. k. Dr. Szterényi Hugó: »Ásványtan«.

Torna, hetenkint 2 óra. Tananyag: lásd a III. osztályt.
Énele, hetenkint 1 óra Tananyag: lásd a III. osztályt

V. o sz tá ly ,
O sztályfőnök : Baltazár Gábor.

Vallás, hetenkint 2 óra. Bevezetés az ó- és uj szövetségbe. A 
hegyi beszéd és a parabolák magyarázva és betanulva. Kk. Zsarnay L.

Latin nyelv, hetenkint 6 óra. Prózai olvasmány: Livius XXI. könyve 
annak tárgyi és tartalmi magyarázata. Livius stílusa; a tárgyalt korra 
vonatkozó régiségtani ismeretek. Az olvasmányok alapján szóbeli gya
korlatok a nyelvtani szabályok ismétlésére s a mondattan gyakorlására. 
Költői olvasmány: Ovidius müveiből (Metamorphoseon 1. P'asti. Tristium 1.) 
válogatott olvasmányok. A metrikai alapismeretek ismétlése s a verstan 
bővebb tárgyalása. Kéthetenkint írásbeli iskolai dolgozat az olvasmányok 
köréből. Kk. Livius XXL és XXII. könyve. Bartal-féle kiadás. Ovidii 
carmina selecta ed. Veress.

Görög nyelv, hetenkint 5 óra Az attikai alaktan elemei: névrago
zás, melléknevek, névmások, számnevek, igehatározók; az w-végii igék ra
gozása, begyakorlásuk megfelelő olvasmánynyal. Szóbeli és Írásbeli fordí
tási gyakorlatok. Kk. Dávid J. Görög nyelvtan és Dr. Maywald Görög 
olvasókönyv.

Magyar nyelv, hetenkint 3 óra. Az Írásművek szerkesztésének álta
lános szabályai prózai olvasmányok, nép- és müballadák, (különösen Arany 
balladái) továbbá válogatott lyrai költemények alapján. Havonként egy 
házi dolgozat. Kk. Góbi Imre Szerkesztéstan Tones G. és Lósz J. köl
tői olvasmányok.

Német nyelv, hetenkint 3 óra. A stilisztika és szerkesztéstan főbb 
vonásaiban. Prózai és költői olvasmányok. Válogatott részek Herder 
Cidjéből; e monda történeti alapja. Költemények emlékeltetése. A ha
ladókkal havonként egy önálló házi dolgozat, kezdőkkel iskolai dolgozatok, 
még pedig fordítások magyarból németre, vagy a tárgyalt olvasmányok 
rövid tartalmát német nyelven. Kk Heinrich Gusztáv: Német tan- és 
olvasókönyv I. r. és Herder Cid románczai.

Történet, hetenkint 3 óra. A római császárok története rövid átte
kintésben. A középkor története: a népvándorlás kora, a középkori in
tézmények fejlődésének kora, ez intézmények virágzásának vagy a keresz
tes háborúk kora, a középkori intézmények bomlásának kora. K. k. Kiss 
Lajos: Középkor.

Mennyiségtan, hetenkint 4 óra. Számtan: Kéttaguaknak magasabb 
positiv, egész hatványai. Pascal-féle háromszög. Számtani haladvány.
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Négyzetgyök és az ismeretlenek kiszámítása másodfoka egyenletekben. 
Köbgyök. Számolás gyökjelekkel. Elsőfokú egyenletek két és három is
meretlennel. Mértan. A planimetria főtételei. Kk. Moénik-Klamarik- 
Wagner.

Természetrajz, hetenkint 2 óra. Növénytan. Az őszi flóra alapján 
a növények külső tagoltsága kiváló tekintettel a biológiára A növény 
belső szerkezete és életjelenségei. A virágtalan és virágos növények főbb 
csoportjainak képviselői. Növényrendszerek. Herbáriumok készítése, ki
rándulások. Kk. Dr. Szterényi Hugó: »Növénytan«.

Yl. osztá ly .
Osztályfőnök : Klein Pál.

Vallás, hetenkint 2 óra. A keresztyén anyaszentegyház története. 
A reformátió története. Kk. Pálfy J . : A kér. anyaszentegyház története

Latin nyelv, hetenkint 6 óra. Nyelvtani ismétlések; a »quum« kü
lönböző fajai; — a feltételes és óhajtó mondatok; — Oratio obliqua; — 
a participiumok használata, Gerundium. Gerendivum. Supinum s. a. t. — 
Olvasmány: Sallustius Crispus »De conjuratione Catilinaria«. Hindy Mi_ 
hály kiadása szerint. — Ciceronis »Oratio pro Archia poéta. — Virgilii 
Aeneidos liber 1. 1—33 vers. — liber II és liber VI. Kk, Némethy Geyza. 
Mind ezek magyarázva, fordítva és részben emlézve. Hetenkint irály
gyakorlatok.

Görög nyelv, hetenkint 5 óra. Az attikai alaktannak teljes átismét
lése után az igeragozásnak befejezése. A mondattan kiválóbb szabályai. 
Olvasmányul Xenophon Anabasisa a tankönyv átdolgozása szerint. Vá
logatott részletek Xenophon Memorabilíáiból. Kéthetenkint iskolai Írásbeli 
dolgozat. Kk. dr. Maywald József görög olvasókönyvének II. része és 
Dávid J. görög nyelvtana.

Magyar nyelv, hetenkint 3 óra. A prózai műfajok elmélete. A tör
ténetírás és szónoki beszéd elmélete s történeti fejlődése a görög, latin 
és magyar irodalomban Olvasmányok; Poroszló ostroma. Hunyadi János. 
Mátyás király. Perikies beszéde az athéni népgyülésen. Védelem P. J. 
számára. Perikies halotti beszéde. Demosthenes. Cicero. Egy pillantás 
a magyar politikai szónoklat történetére. Shakespeare Julius Caesarjának 
olvasásával kapcsolatban a tragoedia tárgya, tartalma, tragikuma, szerke
zete. A drámai jellemek. Havonkint egy Írásbeli dolgozat. Kk. Góbi 
Imre Rhetorika. Shakespeare-Petöfi Julius Caesar, magy. Névy L.

Német nyelv, hetenkint 3 óra. Poétika. Az epikai, lyrai és drámai 
költészet elméletének főbb tételei olvasmányok alapján. Részletesen pedig 
a balladák és románczok értelmezése, vers és költészettani magyarázata 
részben emlékeltetése. A német ballada története, különös tekintettel 
Bürger, Herder, Goethe és Schillerre. Nagyobb olvasmányok: Schiller,

2*
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„Wilhelm Teil“ . A haladókkal havonkint egy önálló házi dolgo z at, kezdők
kel iskolai dolgozatok, még pedig fordítások magyarból németre és a tár
gyalt költői olvasmányok rövid tartalma német nyelven. Kk. Heinrich 
Gusztáv: Német tan és olvasó könyv II. rész és német balladák és román- 
czok I. és II. rész

Történet, hetenkint 3 óra Az újkor története. A renaissance, a re
formatio kora. A korlátlan királyságnak időszaka. A forradalmi időszak, 
a szent szövetség megalkotásáig. Kk. Szilágyi S.

Mennyiségtan, hetenkint 3 óra. Számtan : A hatványozás általánosítása. 
Negativ kitevők és alkalmazások a tizedes számrendszerben. Törtkitevők. 
Brigg-féle logarithmusok. Műveleti szabályok. Logarithmusok kiszámítása 
és számítás logarithmusokkal. M é r t a n :  Sikháromszögtan: A hegyes szög 
függvényei kapcsolatban a derékszögű háromszög kiszámításával. A szögfügg
vények értelmezése tetszőleges szögekre. Szögek összegének és különbségének 
függvényei. Ferdeszögii háromszögek. Stereometria: Azon bevezető fogalmak 
és tételek sora, melyek a felszín és köbtartalom kiszámítására szükségesek. 
Szögletes testek mérése (a prismatoid kizárásával). Kk. Moönik-Klamarik 
Wagner.

Természetrajz, hetenkint 3 óra. Állattan. Az állat életműködései 
általában; az állatok és növények közti különbség. Az állatok szervei. 
Az állatok rendszeres csoportosítása. Az egyes osztályok nevezetesebb 
képviselőinek leírása, különös tekintettel hazánkra. Kk Dr. Róth-Vángel: 
»Az állattan alapvonalai.«

Torna, hetenkint 2 óra. A tananyag ugyanaz, mint az V. osz
tályban.

VII. o sz tá ly .
O sztályfőnök: Scholcz Frigyes.

Vallás, hrtenkint 2 óra. A magyarhoni protestáns egyház története 
a legújabb időig. Kk. Pálffy J.

Latin nyelv, hetenkint 6 óra. A nyelvtani ismeretek ébrentartása 
mellet olvastatott: »Ciceronis oratio pro Sexto Roscio Amerino« és »de 
imperio Pompeji.« Kk. Köpesdy Sándor: Virgilii »Aeneidos liber III.« 
Kk. Némethy Geyza: Horatii Flacci ódáinak első, második, harmadik és 
negyedik könyvéből 24 óda. Kk. Gyurits Antal. M Tullius Cicero válo
gatott leveleiből 12 levél. Kk. Köpesdy H. Sándor. Mind ezek elemezve, 
magyarázva, fordítva és részben emlézve. Hetenkint irálygyakorlatok.

Görög nyelv, hetenkint 5 óra. Az attikai alaktannak rendszeres át
ismétlése és gyakorlása. Az ión dialactus alaki különbségei összehasonlító 
alapon. Olvasmány: Homeros Odysseia-ja Az I. és IV. ének. Az Odys- 
seia tartalma és szerkezete. Az epikus költészet a görögöknél; a homerosi 
költészet és világnézet jellemzése. Különösen nyelvi szempontból olvas
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tattak Herodotos válogatott fejezetei De Arione citharoedo. De crocodilo. 
Cheops, pyramidum maximae aedificator. De pugna Salaminia. A régiség
tanból: A vallás Homerosban. A Perikies korabeli mythologia. Mythos 
és erkölcs. Mysteriumok és tisztulások. Papok, áldozatok és ünnepek. Jósok 
és jóshelyek. A görög dráma. Színház és színészek. Két hetenként Írás
beli iskolai gyakorlat. Kk. Homeros Odysseia-ja Dr Csengeri János 
Herodoti Epitome Steph. David. A görög vallás és művészet. Dr. Geréb 
József.

Magyar nyelv, hetenkint 3 óra. A magyar irodalom története 1711-ig. 
Kk. Beöthy Zsolt. A drámai, epikai és lyrai költészet. Kk. Névy L. 
írásbeli dolgozatok. Olvasmányok.

Német nyelv, hetenkint 3 óra. Goethe „Hermann és Dorothea“ , Schiller, 
„Das Lied von der Glocke-1 und Wallensteins Ermordung. A német irodalom 
története főbb vonásokban a hajdankortól Klopstockig. Megfelelő olvasmá
nyok. Nagyobb olvasmány: Schiller-Wallenstein Trilogie. A haladókkalhavon- 
kint egy házi dolgozat, kezdőkkel iskolai dolgozatok, még pedig fordítások 
magyarból németre A haladók azonkívül olvasmányi naplót vezettek a 
magánolvasmányokból, mely naplóba az olvasott német müvek rövid tartalmát 
és jellemzését bejegyezték; ezen naplót havonta egyszer szintén beadták. 
Kk. Heinrich Gusztáv: Német tan- és olvasókönyv III. rész.

Politikai földrajz, hetenkint 2 óra. Európa jellemzése. Az egyes 
európai országok történelmi alakulása, természeti viszonyai, politikai, társa
dalmi és gazdasági állapota. Európai hatalmak és gyarmatosítások a többi 
világrészekben. Amerika szabad államai. Kk. Varga Ottó politikai földrajza.

Mennyiségtan, hetenkint 3 óra. S z á m t a n :  A másodfokú egyenletek 
teljes elmélete. A geometriai haladványok és alkalmazásuk (pl. töke-, lakos
ság felszaporodás, szabad esés). A végtelen geometriai haladvány, különös 
tekintettel a szakaszos tizedes törtekre. M é r t a n :  A pont coordinátai. Két 
pont távolsága. Egyszerű algebrai kifejezések graphikai ábrázolása. A ste- 
reometria befejezése. A gömb K. k. Moőnik-Klamarik. Wagner.

Természettan, hetenkint 4 óra. Bevezetés. Mechanika. Akusztika és 
Optika. Kk. Czógler Alajos.

Torna, hetenkint 2 óra. Tananyag: Szabadgyakorlatok súlyzókkal, rö
vid bottal és rúddal Súlyemelés, súlydobás, rúdugrás, kötélhúzás. A ka
tonai rendgyakorlatok befejezése. Szergyakorlatok a rendelkezésre álló sze
reken. Játék és korcsolyázás. Menetgyakorlatok.

Y III, o sz tá ly .
O sztá ly főnök : Grósz Ernő.

Vallás, hetenkint 2 óra. Hit és erkölcstan. Kk. Batizfalvy J.
Latin nyelv, hetenkint 5 óra. A mondattan fontosabb részeinek is

métlése mellett olvastatott: Ciceronis: »de officiis liber III. egész terjedel
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mében. Horatii Flacci: Satirarum liber I. 1. 4. 6. 9. Horatii Flacci: 
»Epistolarum liber I. 1. 2. 10. 16. 20. — Liber II. 1. 2. és »De arte 
poetica. — Horatii Flacci »Carminum liber III. 1. 2. 3. 4. 5. Kk. Gyurits 
Antal. — Coraelii Taciti »Germania és Agricola.« — Kk. Ring Mihály. — 
A római irodalom történetének vázlata. — Hetenkint irálygyakorlatok

Görög nyelv, hetenkint 4 óra. Áz attikai és homerosi alaktan teljes 
átismétlése és gyakorlása. Olvasmányul az Iliás I. és VI. éneke. A homerosi 
eposok tartalma és szerkezete, a költői előadás módja Homerosnál. A 
homerosi kérdés. Platótól Sokrates védelme. Ezzel kapcsolatban a görög 
bölcsészet fejlődése a legrégibb kortól Soktatesig. Sokrates, Plato és 
Aristoteles bölcseleté. A görög irodalomból tárgyaltatott: A klassikus 
korszak a legrégibb időtől Nagy Sándorig. I. Költészet, a) Lantos köl
tészet. b) Dráma. II. Próza, a) Történetírás, b) Bölcsészet, c) Szónoklat- 
Kéthetenként Írásbeli iskolai gyakorlat. — Kk. Homeros Iliasa Dr Csengeri 
János. Plato Sokrates védelme. Horváth Zsigmond. Görög irodalom tör
ténet Schill Salamon.

Magyar nyelv, hetenkint 3 óra. Magyar irodalomtörténet Bessenyeitől 
a jelen korig. Kk. Beöthy Zsolt. Olvasmányok, szavalmányok. írásbeli 
dolgozatok.

Német nyelv, hetenkint 2 óra. Német irodalomtörténet Klopstocktól a 
jelenkorig. K k.: Heinrich Gusztáv: »Deutsches Lehr- und Lesebuch.« 
Olvasmányok, szavalmányok. írásbeli dolgozatok.

Történet, hetenkint 3 óra. Magyarország oknyomozó története. Kk. 
Varga Ottó és Horváth Mihály.

Természettan, hetenkint 4 óra. Chemiai alaptörvények. Hőtan. Elek
tromosságtan és a Kozmographia elemei. A VII. osztály penzumának átis
métlése. Kk Czógler Alajos.

Bölcsészeti elötan, hetenkint 3 óra Psychologia és Logika. Kk. dr. 
Beck-Greguss.

Mennyiségtan, hetenkint 2 óra Combinátiók és binominálás együttha
tók. Permutátiók és variátiók A mathematika legfőbb tanainak ismétlése 
Kk, Moénik-Klamarik-Wagner.

Torna, hetenkint 2 óra. A tananyag ugyanaz mint a VII. osztályban.

Nem köte lezett tantárgyak.
Franczia nyelv, a kezdőkkel hetenként 2 óra. Kk. Charles Ploetz: 

Cours élémentaire de grammaire francjaise. Etude de la grammaire par 
la langue. Tanitotta: Votisky Károly.

Szabadkézi rajz, hetenként 2 óra; résztvett 24 tanuló. A kezdöcso- 
portban (1., II. és III. osztály) tömegtanitás utján stylizált levelek, továbbá 
román és görög stylü, síkbeli díszítmények rajzoltatása és két színnel való 
kidolgozása. A haladó csoportban (IV.—Vili. osztály) egyéni oktatás ké-
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pen görög és renaissance stylü, díszesebb lapos ékítmények rajzoltatása és 
festése után, irónnal való árnyékolás gyakorlása illetve ornamentalis és 
figurális rajzlapok kidolgozása Tanította: Gaál István, állami szakiskolai 
rajztanár.

Zongora- és orgonatanitds, a leendő néptanítók számára. Tanítja 
Bayer K. Samu ev. néptanító.

írásbeli dolgozatokul feladott tételek  a m agyar és
ném et nyelvből.

A) A m a g y a r  n y e l v b ő l :
Az V. osztályban Hogyan töltöttem a vakácziót. Szülőföldem. Sa

lamon. Az ősz. A nevelés és műveltség haszna Az idegen nyelvek tanu
lásának haszna. A balladáról. Arany János V. László ez. balladájának 
szerkezete.

A  VI. osztályban. História est magistra vitae. Caesar meggyilkol
tatásának előzményei. Brutus tragikuma. Sylvester estéje. Párhuzam 
Hunyadi János és Mátyás király között. (Olvasmány alapján.) Perikies ha
lotti beszéde. (Tartalom és magyarázat.) A magyar politikai szónoklat. 
(Olvasmány alapján.) Szabad dolgozat. Kisebb alkalmi beszéd készítése.

A VII. osztályban. II. Fülöp spanyol király. Szülőföldem természete 
és lakossága. A vallásháború Francziaországban, a párizsi vérmenyegző. 
Balassa Bálint Az én barátom A gézengúz. A tanulóifjú. Fordítás 
németből: „Konradins Ende“ von Fr. Raumer. „Murányi Venus“ prózá
ban. Szabad tárgy.

A V III. osztályban Őszi gondolatok. Kirándulás Lengyelországba. 
Mit tanultunk eddig a hazai történelemből Fordítás németből : »Volks
dichtung« von L. Uhland. Kölcsey Ferencz »Zrínyi dalá«-nak aesthetikai 
méltatása. A költők hatása a népekre. Fordítás németből: »Ueber den 
Charakter des Teil« von L. Börne. Otven év előtt. Szabad tárgy.

B) A n é m e t  n y e l v b ő l :
Az V. osztályban. Mein elterliches Wohnhaus. Das Eisen. Mein Va

terland. Johann Hunyadi. Freuden und Leiden des Winters. Hannibals 
Zug über die Alpen. Die Kunst jeden Tag glücklich zu werden. Meine 
Osterferien. Woran erkennt man den guten Styl und wie kann man sich 
denselben aneignen.

A  VI. osztályban. Steter Tropfen höhlt den Stein. Ueber den Nutzen 
des Thierreiches. Die Zunge als wichtigstes und verleblichstes Glied des 
Menschen. Weihnachten und Ostern. Der Frühling. Lenore: Inhalt, Grund
idee und Eigenschaften dieser Ballade.
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A VII. osztályban. Kleider machen Leute. Die Licht- und Schatten
seiten des Landlebens. Vergleich zwischen „Luise“ von Vosz und „Her
mann und Dorothea“ von Goethe. Kein Prophet gilt in seinem Vater
lande. Charakter des Pfarrers und Apothekers in Goethes „Hermann und 
Dorothea“. Die Folgen der Kreuzzüge. Jugendzeit, Freundschaftszeit. 
Inwieferne ist das Theater eine Culturstätte. Der Nutzen der Pressfreiheit. 
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Charakter des Wallenstein und 
der beiden Piccolomini in Schillers „Wallenstein“. Welchen Nutzen bringt 
uns das Sprachstudium.

A V III. osztályban. Forditás magyarból: „Zikhem az atyjának“ 
Báróczi Sándortól. Forditás magyarból: „Ludas Matyi“-ból Fazekas Mi- 
hálytól. Aus meinem Kindesalter. Vor gethan und nach gedacht, hat 
manchen in gross’ Leid gebracht. Forditás magyarból: „A magyar köl
tészet századunkban“ Toldy Ferencztöl. Forditás magyarból: „Párhuzam 
Hunyadi János és Mátyás király között“ Salamon Ferencztöl. Wie man 
säet, so wird man ernten. Forditás magyarból: „A vár és a kunyhó“ Br. 
Eötvös Józseftől. Freies Thema.



25

VI.

Az 1897 98. tanévben követett tanterv átnézete a heti
óraszámot tekintve.

Fo
ly

ó 
sz

.

Tantárgyak
O s z t á l y

ös
sz

eg

I. ír. III. IV. V. VI, VII. VIII.

1 Vallástan . . . 2 2 2 2 2 2 2 2 16
? Latin nyelv . 7 6 7 6 6 6 6 5 49
3 Görög nyelv . — — — — 5 5 5 4 19
4 Magyar nyelv 5 5 4 4 3 3 3 3 30
5 Német nyelv . . . 2 2 2 3 3 3 3 2 20
6 Történelem . . . — — 4 3 3 3 — 3 1(5
7 Földrajz . . . 3 4 2 — — — 2 —

118 Mathematika . 3 3 3 3 4 3 3 2 24
9 Természettan. . . — — — — — — 4 4 8

10 Természetrajz — — 3 2 3 — — 8
11 Rajzoló geometria . 3 3 2 2 — — — — 10
12 Bölcsészeti előtan . — — — — — — — 3
13 Szépírás . . . 1 1 — — — — —

2
14 T o r n a ..................... 2 2 2 2 2 2 2 2 16
15 Ének . . . . . 1 1 1 1 — ' — — - 4

29 29 29 29 30 30 30 30 232



VII. to

Statisztikai kimutatás a tanulók létszáma, anyanyelve, vallása és koráról.

Osztály

Beirt
tanulók Anyanyelvre Vallásra nézve
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Életkor a tanév elején
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„
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„
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„
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„
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„
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t
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1
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tv
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ev
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re
f.

ró
m

. k
at

h.

gö
r. 

ka
th

.

gö
r. 

ke
l

iz
ra

el
ita

életévet betöltötte

i. 45 2 15 26 6 — 30 3 7 — — 7 — 4 43 2 22 16 6 — 1 — — — - 47

ii. 48 2 21 24 5 — 22 8 8 — — 12 — 1 4 • - 6 19 12 12 1 — — — 50

in. 41 1 18 21 3 — 23 5 7 — 7 — 42 — 5 24 6 5 1 1 — 42

IV. 28 — 16 8 4 — 12 7 4 — 5 — — 28 — - — — 13 6 8 1 — — — — 28

V. 40 1 19 16 6 — 21 7 9 — — 4 — 1 40 — 1 4 12 13 7 4 — — — 41

VI. 27 1 14 11 3 — 12 9 4 — — 3 — 1 27 — — — — — 1 12 1 . 3 - 1 28 !

VII. 43 1 25 17 2 _ 15 9 13 — — 7 — 1 43 •- — — — 120 0 8 3 2 44 i

VIII. :  28 — 17 8 3 — 10 10 3 3 — 2 — 1 27 — — — — — —■— 5 15 4 4 28

300 1  8 145 131 32 — 145 58 55 3 47 — 9 | 299 | 2 28 40 42 35 25|24 41 30 26' 7 7 308
Összesen 308 308 308 308 308
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VIII.

Statisztikai kimutatás a tanulók illetőségéről 
(megyék) szerint.

Osztály I. ii. in. IV. V. VI. VII Vili.

ös
sz

e
sen

Abauj-Torna . . . . 3 3 4 1 í i
A r a d ............................... — — _ - 1 _ 1 2
Á r v a ............................... — — _ _ _ 1 1
B á c s ............................... — — _ — _ — 1 1
Bars . . . . . . — — — __ _ 1 1
Békés ............................... — 1 _ — _ _ 1 1 3
B ih a r ............................... 1 — 1 — 1 1 1 5
Borsod............................... — 1 _ — _ _ _ _ 1
Csongrád ......................... — — — — 1 — _ _ 1
Fehér ............................... — — _ — _ — 1 _ 1
Gömör-Kishont 1 2 4 — 2' 2 l 2 14
H ajd ú ............................... — 3 1 1 1 — 4 4 14
H ev es............................... — — ~— 1 2 2 1 3 9
Jász-N.-K.-Szolnok — 1 — 1 — 1 1 1 5
Liptó ............................... 3 3 4 4 5 2 3 1 25
Mármaros......................... — _ 2 1 _ _ 1 _ 4
Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun . 3 2 2 1 1 1 2 _ 12
Pozsony . . — — — — — 1 1
S á r o s ............................... __ _ _ 1 _ 1 1 3
Somogy . . . . .-- — _ 1 — 1 2
S z a b o lc s ......................... 1 1 — — 3 2 3 2 12
Szathm ár......................... 1 1 1 — 1 1 1 _ 6
Szepes............................... 26 18 14 7 12 6 9 6 98
T o ln a ............................... 2 1 3
T o ro n tá l ......................... — 1 _ — _ - - _ 1
Trencsén . _ _ _ _ _ 1 1
Turócz............................... --- 1 — 1 1 _ _ 3
Z e m p lé n ......................... 1 4 3 5 2 1 l 1 20
Zólyom . . . . 2 1 l — 1 _ 2 1 8
Gácsország . . . . — — 1 — __ _ 1 _ 2
Késmárk város 5 10 5 1 6 5 5 1 38

Összesen 47 50 42 28 41 28 44 28 308
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A tanulók szülei közt polgári állásra nézve volt:

IX.

Osztály
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, 
sz
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ás
 i

ly
en

Összesen

tisztviselő

L 8 22 1 4 11 1 47
II. 12 15 5 4 14 50

Ill 9 15 3 10 4 1 42
IV. 12 6 — 7 3 28
V. 8 12 3 5 9 4 41

VI. 8 6 3 2 9 28
VII. 6 12 4 5 15 2 44

VIII. 4 12 2 2 4 4 28

Összesen 67 100 21 39 69 12 308

x.
Ifjúsági egyesü letek .

A magyar Önképzőkör 34 taggal a VII. és VIII. osztály tanulóiból 
a tanév elején megalakult. A kör működésének ellenőrzésével, valamint 
a kör örvendetesen gyarapodó könyvtárának felügyeletével a tanári kar 
Votisky Károly tanárt bízta meg. A kör tartott rendes és rendkívüli 
gyűléseket. A rendes gyűléseken felolvasott munkák és bírálatok összes 
száma 46. A kör tagjai azonkívül 3 felolvasást is tartottak, e felolvasá
sok közül kettő dicséretet nyert. A müvek közül dicséretet nyert kettő, 
méltánylást 5, a többi tudomásul szolgált. 8 szavalat dicséretben része
sült, 5 méltánylásban. A költemények felfogására, széptani méltatására, 
azok előadására, valamint ennek megfelelöleg a szavalatok bírálatára vo
natkozólag a kör működésének ellenőrzésével megbízott elnök nézeteit és 
útmutatásait tájékozásul és vezérfonalul írásba foglalta.

Az október 6-iki gyűlés az aradi vértanúk emlékének volt szentelve 
Ez alkalommal Makai Márton VIII. o. t. emlékbeszédet mondott, Káldi 
Imre Vili. o. t. az »aradi vértanúk albumából« »Az utolsó órák« czimü 
rajzot olvasta fel és Vajó Sándor VIII o. t. Ábrányi Emilnek október 6-án
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czimű költeményét szavalta. A reformatio ünnepén, október 31-én, Vajó 
Sándor VIII. o. t. Sántha Károlynak »Reformátió ünnepén« czimü köl
teményét szavalta.

A márczius 15-iki jubiláns évfordulót a városi összes tanintézetek 
együttesen ünnepelték me.í. A közös ünnepen körünk egy tagja, Vajó 
Sándor, Bartók Lajosnak »A mariseli czigányok« ez. költeményét szavalta.

Márczius 20-án körünk Kossuth Lajos halálának évfordulóját ünne
pelte meg, mely alkalommal Nyíri Dániel VIII. o. t. imát mondott, Makai 
Márton VIII. o. t. emlékbeszédet tartott, Vajó Sándor Vili o. t. pedig 
Pósa Lajosnak »Éjjeli látomás« czimü, Kossuth Lajosra vonatkozó költe
ményét szavalta.

A kör által felajánlott 15 koronás jutalomdijakra az elnök a magyar 
irodalom köréből 5 kérdést tűzött k i:

1. A kuruez balladák története és jellemzése. Bevezetésül a Thö- 
kölyi-Rákóczy korszak rövid mivelödéstörténeti ismertetése és jellemzése

2. irodalmunk a magyar renaissance korszakban a nemzeti átalakulás
korában 1825 49. Ezen korszak általános jellemzése, az irodalom össze
függése a közélettel.

3. Kisfaludy Károly és az Aurora kör. A romanticismus jellemzése. 
Kisfaludy Károly mint drámairó, mint vígjáték iró, mint lyrikus (dalai, 
elegiái, balladái) Kisfaludy Károly követői röviden megemlítve és jelle
mezve.

4. Vörösmarty Mihály mint az Aurora kör legnagyobb költője és a 
reform korszak legkiválóbb képviselője. Vörösmarty által a romantikus 
irány irodalmunkban nemzeti alapon győzelemre jut. Vörösmarty költésze
tének gazdagsága, az általa miveit műfajok sokfélesége. Vörösmarty 
nyelvezete

5. Bajza József mint az Aurora kör lyrikusa, polemikusa és kritikusa. 
Bajza mint lapszerkesztő.

Beérkezett összesen 4 pályamű; az első számú tételre egy, a Ill-ik 
számúra egy. a 4-ik és 5-ik számúra egy-egy Jutalmat nyert az első 
számú tétel megfejtője Loisch János VIII. o t . ; a harmadik számú jutal
mat nyert pályamű szerzője Bruoth János VIII. o. t . ; a IV-ik számú terje
delmes pályamű dicséretet nyert; szerzője Makai Márton VIII. o. tanuló.

A kör könyvtára ez évben vétel utján a következő müvekkel gyarapodott:
Ballagi Aladár: A nemzeti államalkotás kora 1815 —1848. 2 kötet.
Szalay-Baróti: A magyar nemzet története. 3 köt.
Gracza György: A magyar szabadságharcz története. 4. és 5. köt.
Varga O tto : Magyarország története. 2 köt.
Toldy Ferencz: A magyar irodalom története. 5 k.
Kálnay László : Magyarország legrégibb drámairodalma. I k.

,, Az aristokraták.
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Jókai Mór: Népvilág. 1 k.
„ „ Tarka élet. 1 k.
„ „ Vadon virágok. 1 k.
„ „ Milyenek a nők? 1 k.
„ „ Gazdag szegények. 1 k.
„ „ Frater György. 5 k.

Verne Gyula: Keraban a vasfejü. 1 k.
„ „ A föld központja felé. 1 k.
„ „ A Robinsonok iskolája. 1 k.
„ „ Úszó sziget.

b. Jósika Miklós: A csehek Magyarországon. 2 k.
Kempf József: Homeros Odysseája. 1 k.
Fekete és Hevesi: Magyar Salon. 4 k 
Nagy Miklós: Képes folyóirat. 3 k.
Tolnay Lajos: Tompa költészete. 1 k.
Mikszáth Kálmán: Tisztelt Ház
Dr. Masznyik Endre: Pál apostol élete. 1 k.
Bodnár Zsigmond: Példák. 1 k .
Daudet Alfons: Királyok a száműzetésben. 1 k.
Tolstoj L eo : Ur és szolga. 1 k.
Ajándék utján:
dr. Kenedi Géza: A Dunától a Quarneroig. 1 k 
Danzer F. Alfonz: Dembinszky Magyarországon, 
dr. Heinrich Gusztáv: A német irodalom története. 1 k 
Fekete és Hevesi: Magyar Salon. 6 k.
Csiky Gergely: Elektra.
Várady Antal: Kisebb költeményei. 1 k 

„ „ Az aradi vésznapok. 1 k.
Pálfy Albert: Az Ítélő mester leánya. 1 k 
Thackeray M W .: A hiúság vására (Vanity fair). 1 k.
Ábray Károly: Múltak képei. 1 k.
Eördögh Lajos: Köny és mosoly.
A magyar tudományos Akadémia könyvkiadó vállalatának »Irodalmi 

sorozatából“ (1897 illetmény).
E. de Laveley: A tulajdonjog és kezdetleges alakja, ford. dr. Bartha 

Béla. 1 k.
Croiset M .: A görög éposz története, ford. Kempf József. 1 k. 
Gregorovius F. Hadrian császár, ford. Pászthory János. 1 k.
Puszkin: Velencze kövei. 11. k., ford. Geöcze Sarolta.
A kör ez évben a következő lapokat és folyóiratokat járatta: Vasár

napi Újság, Képes folyóirat.
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Német önképzőkör. A német önképzőkör ezen iskolai évben szept 
8-án alakult meg 53 taggal Bruckner Károly tanár elnöklete alatt. Tiszt
viselői voltak : Loisch János VIII. o. t. alelnök; Wünschendorfer Aladár 
VIII. o. t. főjegyző; Kopper Adolf VIT. o. t. aljegyző; Fiedler Rezső 
VIII. o. t. főtitkár; Herz Fiilöp VII. o. t. és Messinger Armin VI.
0. t. altitkárok; Kiszelly Géza VIII. o. t. főkönyvtáros; Walter Elek 
VII. o. t. alkönyvtáros ; Húsz Ödön VIII. o. t. pénztáros; Kelemen Mihály 
Vili. o. t. ellenőr.

A kör ez évben tartott összesen tizenöt gyűlést, még pedig egy 
alakuló, egy bizottsági, 12 rendes és egy zárógyülést. Beadatott 16 mü: 
egy prózai, 15 költemény; az utóbbiak között 6 fordítás, 9 eredeti. Dicsé
retet nyert 4, méltánylást 10, 2 tudomásul vétetett. Minden müvet 2 —2 
tag bírálta, tehát felolvastatott 30 bírálat, melyek közül 1 megdicsértetett. 
Loisch János alelnök azonkívül egy felolvasást tartott »Lessing theo- 
logiai álláspontjá«-ról, mely jegyzőkönyvi dicséretet nyert. A 20 szavalat 
közül 7 megdicsértetett, ! 2 méltánylást nyert, tudomásul vétetett 1.

A kör ez évben a következő pályamüvekre tűzött ki dijakat:
1. Valamely nevezetesebb német regény aesthetikai méltatása.
2. Fordítás Arany János valamely nagyobb müvéből.
3. Szabadon választott tárgy.
4. Bruckner Károly tanár mint elnök szintén díjat (10 koronát) tűzött 

ki a következő kérdésre: »Luther érdemei a német irodalomban.«
Beérkezett 1 pályamű: Fordítás Arany János »Buda ha!álá«-nak VIII. 

énekéből A mü elnyerte a kitűzött 2 sz. jutalmat (10 koronát, mely 
könyvekben adandó). Szerzője Loysch János VIII. o. b. t.

Szavalatokra két díjat tűzött ki a kör: Az első díjat (10 koronát, 
könyvekben) elnyerte Herz Fülöp VII. o. t . ; a második dijat (6 koronát, 
könyvekben) elnyerte Kovalszky Róbert VII. o. t . ; az elnök által 
adományozott harmadik dijat »Geibel újabb költeményeit Kopper Adolf 
VII. o. t. nyerte el.

A kör könyvtára az év elején 439 kötetből állott; a tanévfolyamán 
48 kötettel szaparodott és igy a kötetek száma az év végével 486-ra 
emelkedett.

Lyceumi gyorsírókor. A gyorsíró kör ez évben szeptember 15-én 
alakult meg. Az elnökséget, mint a múlt évben is, Baltazár Gábor tanár 
vállalta el. Az alakuló gyűlésen a kör tisztviselőivé lettek: Alelnök és
1. előadó: Kálmánchey Endre VIII. o. t . ; II. előadó: Kiszelly Géza VIII. 
o. t . ; jegyző: Herz Ármin VIII. o. t . ; pénztárnok: Paksy Károly VIII. 
o t.; ellenőr: Vrchovszky József VIII. o. t . ; titkár : Húsz Ödön VIII. o t.; 
könyvtárnok: Kelemen Mihály VIII. o. t. A kör tagjainak száma 51 volt. 
Ezek kezdők és haladók voltak s a Gabelsberger-Markovics-féle gyorsírást 
tanulták, még pedig a kezdők hetenként 2, a haladók hetenként egy órá-
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ban. Tankönyvül a kezdők Forrai Soma »Levelező irás«-át, a haladók 
pedig ugyanezen szerzőnek „Vitairását“ használták. A kör ez évben elő
fizetett a »Budapesti gyorsiró«-ra és a «Soproni Gyorsiró«-ra. Mint min
den évben, úgy most is, az év végén, május 22-én, a kör a gyorsírásban 
tett előmenetel ellenőrzése czéljából gyoisiróversenyt rendezett Baltazár 
Gábor elnök vezetése mellett az összes tisztviselők jelenlétében. Ez alka
lommal a kitűzött dijakat a következők nyerték : I. A haladók közül az 
első dijat (5 koronát) Paksy Károly VIII. o. t., a második dijat (3 koronát) 
Herz Ármin VIII. o. t., II. A kezdők közül az első dijat (5 koronát) Vieszt 
Iván VI. o. t., a másodikat (4 koronát) Genersich Andor VI. o. t., a har
madikat (3 koronát) Szirák János VI. o. t , a negyediket (2 koronát) 
Kiszelly József V. o. t , az ötödiket (1 kor.) Strausz Izidor VII. o t., a 
hatodikat (1 kor ) Beniács János V. o. t. A május hó 26-án tartott zár- 
gyülés alkalmával az alelnöknek 50 koronát, az előadónak 40 koronát 
szavazott meg a kör a gyorsírás tanítása körül kifejtett fáradságukért

Az ifjúsági dalegylet szeptember elején alakult meg 30 taggal. Tagja 
volt a VIII. osztályból 10, a VII. osztályból 14, és a VI. osztályból 6 
tanuló. Elnöke volt Baltazár Gábor tanár; alelnöke és karnagya Sauer 
Jenő VIII. o. t. Az iskolai ünnepélyek alkalmával a dalegylet mindig ki
váló szép sikerrel működött közre. Működése alatt betanult 2 indulót, 
2 egyházi éneket, 1 gyászéneket, 4 hazafias dalt és számos magyar 
népdalt.

Ifjúsági zenekar. A lyceumi zenekar szeptember havában alakult 
meg 11 taggal. Tagjai voltak a Vili. osztályból 5-en, a VII. 4-en s a 
VI. és V. osztályból egy-egy tanuló. Elnöke volt Baltazár Gábor tanár, 
alelnöke és karmesterre ifj. Grósz Ernő VII o. t.; első prímása Medzih- 
radszky Lajos VII. o t ; Iskolai ünnepélyeken és más alkalmakkor a 
zenekar előadott: 1 operai egyveleget, 7 indulót, több tánczdarabot és 
számos magyar népdalt.

Vivőkor. A vívókor a tanév elején alakult meg Topperczer Rezső 
tornatanitó elnöklete alatt 42 taggal. Tisztviselői voltak: alelnök és vivó- 
mester Nyíri Dániel VIII. o. t., alvivómester Rokiczky Kornél VIII. o. t . ,  
pénztárnok Vajó Sándor VIII. o, t., szertáros Streimelvöger Mihály VII. o. 
t., jegyző Blcha Mihály VIII. o. t.

A vivóórák úgy a haladók, mint a kezdőkkel hetenként kétszer tar
tattak ; és mig a haladók magukat a csel- és elövágásokban, a párvivás- 
ban és manchettevivásban gyakorolták, addig a kezdők az iskolát, vágá
sokat és védéseket tanulták. Márczius 15-én, valamint május 19-én a torna- 
vizsga alkalmával a közönség előtt is szép sikerrel mutatta be a vívást.

Tornakör. A  lyceumi ifj. tornakör ez éven is megalakult a négy 
felső osztály tanulóiból. A körbe, melynek elnöke Topperczer Rezső to r
natanitó volt, 41 tag iratkozott be a tanév elején. Tisztviselői voltak:
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Alelnök Puky Pál VIII. o. t., előtornászok Húsz Ödön VIII. o. t. és 
Streimelvöger Mihály VII. o. t., pénztáros Czeglédy János VIII. o. t ,  
Zászlótartó Sauer Jenő V ili o. t., kürtösök Kónya Károly VII. o. t. és 
Prepeliczay Albert V ö t

A kör hetenként 2 tornaórát tartott. Márczius 15-én az ifjúsági 
zenekar közreműködésével nagy számú előkelő közönség jelenlétében igen 
szépen sikerült disztornázást rendezett az intézeti tornacsarnokban. Május 
19-én a tornavizsgával egybekötve ugyancsak disztornázást tartott szintén 
szépszámú közönség jelenlétében; ez alkalommal a szatmári kerületi tor
naversenyre felránduló mintacsapat, mely szintén a tornakor tagjaiból 
állott, mutatta be a versenygyakorlatokat.

A kör tagjai egyenruhát viseltek. Fekete posztóból készült huszár 
sapkát K. T. K. (késmárki tornakor) felirattal ellátott rózsával. Ugyan
olyan blúzt és nadrágot. A blúz hajtókája bordóbársonynyal volt diszitve 
és rajta egy-egy aranyfonásu keresztbe fektetett súlyzó volt felvarrva, 
mint a kör jelvénye A vállon, valamint az ujjakon aranydiszités, a nad
rágon pedig oldalt bordó bársony betét volt. Ezen egyenruha mellett 
minden tagra kötelező volt még egy fehér tornaing, egy kék őr és torna- 
czipő. A kör tulajdonát képezi: Egy szekrény, egy 50 klos és egy 
32 klos súlyzó, két kürt, egy a tornacsarnokban kifüggesztett alapszabály
zati tábla, egy bélyegző, továbbá jegyzőkönyv, pénztári könyv, egy napló 
és a tornagyakorlatok kézikönyve.

Olvasókör. Az ifjúsági olvasókör szept. hó elején alakult meg 60 taggal 
Zvarínyi Sándor igazgató-tanár elnöklete alatt. Tisztviselői voltak : Alelnök 
Vrchovszky József VIII. o. t., pénztárnok Rokiczky Kornél VII. o. t., ellenőr 
Bruoth János VIII. o. t,, jegyző Vajó Sándor VIII. o t. A kör 4 szépiro
dalmi, 6 politikai napilapot, 2 hetilapot, 3 élez- és 1 egyházilapot járatott.

XI.
Tanszerek.

A könyvtár ez évben következő müvekkel gyarapodott:
7. Ajándék utján:
A nm. magy. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztériumtól: Jókai 

Mór összes müveinek e tanévben megjelent kötetei. Bolanden Konrád 
összes müvei 29 ktben. — Magyarország külön czimerének leírása és rajza. 
— Dr. Szendrei János: Magyar Történelmi Emlékek.—Hivatalos Közlöny.

A nm. magy kir. földmivelési minisztériumtól: A magyar korona 
országainak mezőgazdasági statisztikája. — Mezőgazdasági statisztika. — 
A földmíveiési miniszternek az 1896. évi működéséről szóló jelentése.

Nagyságos Dr. Filárszky Nándor egyetemi m. tanár úrtól, a Dr. Ju
rányi Lajos volt egyetemi tanár által neki hagyományozott könyvtárból, 
300 kötetet ajándékozott a lyceumnak.

3
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Méltóságos Berzeviczy Egyed úrtól: Briefe Gregor von Berzeviczys. 
— Methodus docendi et discendi.

Tek. Dr. Tátray Gergely lyceális felügyelő úrtól: Az Egészségtan 
utolsó évfolyama.

özv. Berzeviczyné szül. Engel Irma úrnő O Nagyságától: Ausführ
liches Lehrgebäude der Religion; 2 k.

Tek. Scholcz Frigyes lyceumi tanár úrtól: Egy régi czéhlevél.
Tek. Fuszgänger Gyula, helybeli kereskedő úrtól: Religionsgespräche 

zwischen einem Katholiken und Protestanten.
Nagytiszteletü Jedlicska Pál esperes úrtól (Felső-Diós, Pozsony m.)5 

mint szerzőtől: Adatok erdödi báró Pálffy Miklós, a győri hősnek életrajzához 
és korához.

Tek. Nyíri Elek úrtól, mint szerzőtől: Népszerű bölcsészet
Tek. Sauter Pál nyomdatulajdonos úrtól: a „Karpathen-Post“ utolsó 

évfolyama.
Nagyságos Dr. Bolemann István úrtól, mint szerzőtől: Balneologiai 

tanulmány.
A magyar képzőművészeti társulattól: Az 1896 ezredéveá országos 

kiállítás képzőművészeti osztály képes tárgymutatója és az 1897. tavaszi 
nemzetközi kiállítás katalógusa

A következő tanintézetek megküldték iskolájuk történetét (csere- 
példányképen):

A szepsi-szent-györgyi Székely Mikó collegium, a lőcsei kir, kath. 
főgymnasium, a bécsi csász. kir Ferencz József gymnasium, a debreczeni 
áll. főreáliskola, a szebeni gymnasium, az iglói közs. polg. fiúiskola, a ke
gyes tanitórend kecskeméti főgymnasiuma és pozsony-szent-györgyi gym- 
nasiuma, az esztergomi káptalaniskola és gymnasium.

Ezen történetek részint külön kötetekben, részint értesítőkben jelen
tek meg.

2. Vétel utján (a Schwartner Márton és Jóny Tivadar alapítványok, 
valamint a felszerelési alapból).

a) Folyóiratok: A magyar tudományos akadémia összes folyóiratai. 
Természettudományi közlöny és pótfüzetek. Chemiai folyóirat Plgyet. phi- 
lologiai közlöny. Erdélyi muzeum. Ethnographia. Mathematikai és physikai 
lapok. Középiskolai math, lapok. Magyar paedagogia. Országos tanáregye
sületi közlöny. Protestáns egyházi és iskolai lapok. Evangélikus egyház és 
iskola. Sárospataki lapok. Nemzeti iskola. Hajnal.

b) Füzetes vállalatok: Szarvas Simonyi: Nyelvtörténeti szótár. Aka
démiai értekezések és emlékbeszédek. Rein: Enzyklopädisches Handbuch 
der Pädagogik. Osztrák-magyar monarchia. Szinyei: Magyar Írók élete 
és munkái. Gracza: A szabadságharcz története. Magyar történelmi élet
rajzok. Magyarország vármegyéi # és városai.
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c) Müvek: A ndrée: In Nacht und Eis. — Dr. Martin Luther: Kir
chenpostille. — Ballagi Mór: A magyar nyelv teljes szótára. - Fogarasi
S .: Magyar német és német magyar szótár. — Vajda János kö teményei
— Bánóczi J . : Kisfaludy Károly müvei és élete. — Silberstein Bortók: 
Karpathenlieder. — Vargyas E . : A magyar szabadságharcz története. — 
Dr. Banyák Endre: A Magyarorsz. középisk. 1850—g5 megjelent összes 
programmértekezéseknek repertóriuma. — Bedöházi János: A két Bolyai.
— Barczay Oszkár: A heraldika kézikönyve. — Petrik Géza: Magyar- 
ország bibliographiája. — Straub Sándor: A gyakorlati elektrotechnika 
kézikönyve. — Köstlin: Luthers Leben. — Jahrbuch der Naturwissen
schaften.

Az érem tár a kővetkező ajándékok által gyarapodott:
Tek. Vrchovszky Sándor telekkönyvvezetö úrtó l: 3 darab török 

papírpénz.
Lám Frigyes VII. o t.-tól: 12 drb régi réz és 4 drb. régi ezüst 

érem. Gretzmacher György II. o. t.-tól: egy régi rézérem.
A természetrajzi szertár a lefolyt tanévben a kővetkező tárgyakkal 

gyarapodott:
a. ) A j á n d é k  ú t j á n :  Greisiger Irma VI. osztályú magántanulótól: 

egy 5 dobozban elhelyezett, gonddal összeállított herbarium ; Szép Rezső 
pozsonyi lyceumi tanár úrtól: egy 28 fajból álló csigagyüjtemény; Zva- 
rínyi Andor úrtól: egy száraz úszó és lopó tök, Martynia proboscidea 
termése, Phytolacca decandra (alkörmös) termése; Bruckner Károly tanár 
úrtól: 4 mármarosi gyémántkristály, Bergsmann Gyula V. oszt. tanulótól : 
Talpa europaea.

b. ) V é t e l  ú t j á n  a következő tárgyakat szereztük be: Apis melli- 
fica fejlődése, a méhek élete, a hazai czikádák, Phylloxera vastatrix (mik- 
roskopi praeparatuml, nyers chinai selyem, Bombicilla garrula, Ortygo- 
metra porsana, összesen 17 frt 90 kr értékben Dr. Muhr »Die Mund- 
theile der Insecten« (5 fali tábla), a Pieris brassicae szervezetét s a Phyl
loxera vastatrix fejlődését feltüntető fali tábla (Leuckart Nitscheféle).

Végül Gréb Gyula VI. oszt. tanuló két fali táblát készített, melyek 
a bibortetüt (Coccus cacti), másik a Salvia pratensis beporzását tünteti fel 
Kanta Sándor VI. oszt. tanuló pedig a mimicry nehány esetét ábrázoló 
fali táblát rajzolt a természetrajzi szert r számára.

A természettant szertárba vétel utján beszereztetett: Gőzgép minta» 
álló gözhengerrel Gőzmozdony szekérrel és sinnel. Hero forgó gőzhen
gere. Kryophor. Acolopila. Légtüzszerszám üvegből, állványon. Davy- 
féle biztositó lámpa. Newton-szingyürüi készülék. Elektromos harangjá
ték öt haranggal. Szikrázó cső. Szikrázó tábla. Emelő szivattyú.

A beszerzett tárgyak ára 159 frt 71 kr.
Vegyi szerekre kiadatott 17 frt 39 kr.

3»



A b ú t o r z a t  gyarapodott két nagy új szekrény nyel 156 írt 80 krnyi 
érték ben-

A nm. vallás és közoktásügyi minisztérium részéröl intézetünk a 
kővetkező történelmi iskolai fali térképeket kapta ajándékba :

Az ókorból: 1. Graecia. 2. A római birodalom legnagyobb kiter
jedése korában.

A közép korból: 1. Europa a népvándorlás korában.
2. Európa a keresztes hadjáratok idejében.
3. Európa a renaissance és Mátyás korában.
Az Újkorból: 1. Európa a reformatio korában.
2. Európa a 18. század elején.
3. Európa a franczia foradalom és Napoleon korában.
Azonkívül Magyarországra vonatkozó térképek:
1. Magyarország Szent István halálakor.
2. Magyarország I. Mátyás király halálakor
3. Magyarország 1683-ban, a török uralom legnagyobb kiterjedése idején.
4. Magyarország a pragmatica sanctió előtt 1720-ban.
5. Magyarország 1847-ben.
A földrajz tanításához, ugyancsak a nm. vallás és kozokt. minisz

térium ajándékozott nagy glóbust. — Azonkívül vétel utján szereztettek 
b e : Afrika, Ausztrália, Osztrák-Magyar monarchia és Németország térképe.

36

XII.

Alumneiim és Convictus.
Az alumneum jótéteményét (ebédet) ez isk. évben 54 tanuló élvezte.
Az egész évi dij — mely félévenként előre fizetendő — 20 frt.
A lelkészek, tanárok és tanítók fiainak a rendes díjból 4 —4 forint 

engedtetett e l; ezen rovatba tartozott: Grátz Emil, Linczényi Pál, De
meter Béla, Nitsch Sándor. Beniács Brúnó, Paulinyi Ernő, Bartsch Aurél, 
Linczényi Lajos, Beniács János, Klimó Péter, Bévárdy József, Gréb Gyula, 
Klimó Ladomér, Kajcsa László, Király László, Meflzihradszky Lajos.

A néhai Stenczel Hugo- és Paulina-féle alapítvány kamatjaiból ingyen 
élelmeztetett Loisch János és Bézi Ferencz A kegyes hagyományozok 
emlékére azonkívül január 25-én és márczius 27-én az összes alumnisták- 
nak egy-egy beneficium adatott.

A Lehoczky Márton-féle alapítványból élelmezést nyert Lehoczky 
Lukács; az Ambrozy János-féle alapítvány jótéteményét Király László él
vezte; a Sólyomi József-féle alapítványra felvétettek Beniács János és Kajcsa 
László ; a Pongrácz Imre-féle alapítvány jótéteményét élvezték Linczényi 
Pál és Linczényi Lajos; a Buchholtz-Palugyai-féle alapítványét Klimó Péter, 
Klimó Ladomér és[_Szokolik Ede; a dr. Szelényi Károly-féle alapítvány
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kamatait megkapta Gréb Gyula s végre a Steiner Samu-féle alapítványét
Gyöngyössy Dezső.

A «senior» valamint három «portáns» ingyenes élelmezésben részesült.
Az egész elengedés ezen isk. évben 296 irtot tesz.
Minthogy azonban egy-egy tanuló élelmezése az intézetnek átlag 

32 írtba került, úgy a fentebb említett kedvezményeken kívül a lyceum 
az alumneumi alapból még minden tanuló után ráfizetett 12 irtot, illetőleg 
annyi elengedésben részesítette, a mi 54 tanuló után kitesz 648 irtot; e sze
rint az összes kedvezmény 944 frt.

A convictusban étkezett a folyó 1897/98. tanévben két ingyenes senior, 
négy ingyenes portáns és egy ingyenes jótéteményes beszámításával 94 
tanuló; ezek közül 61 járt ebéd és vacsorára 7 csak ebédre és 20 csak 
vacsorára.

Ebédre adatott három tál étel és pedig: leves, hús, vastagétel és 
személyenként egy negyedrész kenyér. A levesben volt vasárnaponként 
tészta, hétfőn csütörtökön rizskása, kedden és pénteken búzadara, szerdán 
és szombaton árpadara. Vacsorára adatott hetenként háromszor pecsenye 
burgonyával vagy káposztával, egyszer túrós- vagy káposztás galuska, 
egyszer tejbe főzött rizskása vagy búzadara czukorral és fahéjjal, kétszer 
más vastag étel és személyenként egy-egy negyedrész kenyér.

Convictusi ebéd- és vacsoráért fizettek az illető tanulók egész évre 
66 forintot; — csupán ebédért 44 forintot; — csupán vacsoráért 33 frtot 
még pedig félévi részletekben. ,

Lehet ebédet az Alumneumban és vacsorát a Convictusban fogadni.
Az Alumneumba és a Convictusba felvétetik minden tanuló vallás- 

különbség nélkül.

XIII.

Tandíj a jövő iskolai évre.
A pártfogási közgyűlés határozata értelmében a tandíj félévenként előre 

fizetendő. Tandíj fejében minden tanuló félévenként 10 frtot fizet; azonkívül 
fizet még minden tanuló beiratási dij, felszerelési alap, értesítő és országos 
tanári nyugdíj fejében a beiratás alkalmával 8 frtot. Az izraelita tanu
lók még az említett fizetéseken kívül 10 frt járulékot fizetnek ugyancsak 
a beiralás alkalmával. A magántanulók vizsgadija a rendes tandíjon kí
vül 30 frt. A bizonyítvány kiváltása alkalmával az intézeti pecsétért és 
a bizonitványra szükséges bélyegért 1 frt 15 kr. fizetendő

A helybeli ev. lelkész, gymnasiumi tanárok és prot. elemi tanítók 
fiai, tandijat, járulékot és beiratási dijat nem fizetnek, csak az országos 
tanári nyugdíjalapra tartoznak beiratás alkalmával 3 frtot fizetni.
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H elyi viszonyok.
Magánházaknál élelmezés lakással, fűtéssel, világítással, mosással és ki

szolgálattal kapható havonként 20 — 40 írtért
Csupán lakásért fűtéssel, világitással, mosással, reggelivel, uzsonnával 

és kiszolgálattal különféleképen fizetnek 6 írttól 12 írtig.
Vasúti állomás: helyben.

XIV.

XV.

Tandijelengedésben részesültek a következő tan u lók :
I, Az egész tandíj és a többlet elengedtetett.

I. Kornhauser Géza . . II. oszt. tanulónak: 30 frt
II . Az egész tandíj elengedtetett

2. Petrik Lajos . . . .  II. oszt. tanulónak: 20 fit
3. Tóth József . . . .  III. „ „ 20 „
4. Bartsch Aurél . . . IV. „ „ 20 „
5. Beniács János . . . V „ „ 20 „
6. Klimo Péter . . . . V. ,, „ 20 „
7. Kajcsa László. . . . VI. „ „ 20 „
8. Klimo Ladomér . . .  VI. „ „ 20 „
9. Kreiger Ferencz . . VI. „ „ 20 „

10. Bézy Ferencz . . . VII. „ ,. 20 „
II . Varga Antal . . . .  VII. „ „ 20 „

200 frt

III . A féltandij elengedtetett.
12. Kremusz Róbert . . .  II. oszt. tanulónak 10 „
13. Beniács Bruno . . . .  III. „ „ 10 „
14. Schleifer Albert . . .  IV. „ „ 10 „
15. Szokolik Ede . . . V. „ „ 10 „
16. Greb G yula....................VI. „ „ 10 „
17. Fiedler Rezső . . . .  VIII. „ „ 10 „
18. Gyöngyössy Dezső. . VIII. „ „ 10 „
19. Loisch János . . . .  Vili. „ „ 10 „

80 frt

IV . Az izraelita tanulói által fizetendő többlet elengedtetett.
20. Lövy Armin.................V. oszt. tanulónak 10 frt
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V. Egész tandíj, beiratási dij és járulék elengedésben részesülték még mint 
a helybeli ev. lelkész, tanárok és tanítók fiai:

21. Gretzmacher György . II. oszt. tanulónak 25 írt
22. Klein P á l .......................... II. „ „ 25 „
23. Votisky Árpád . . .  II. „ „ 25 „
24. Grosz Alfréd . . . .  III. ,. „ 25 „
25. Kiszelly József . . . V. „ „ 25 „
26. Votisky Zoltán . . . V. „ „ 25 „
27. Grosz E rn ő ...................VII. „ „ 25 „
28. Wéber P á l ...................VII. „ „ 25 „
29. Kiszelly Géza . . . .  V ili. „ „ 25 „

225 frt
Végre még Korenko György II. oszt. tanuló részesült 5 frt elen

gedésben.
Az egész elengedett összeg te h á t .............................  550 frt.

XVI.

Érettségi vizsgák.
Az érettségi vizsgára összesen 28 tanuló jelentkezett.
Az Írásbeli vizsgálatok május hó 23-tól május hó 27-éig tartattak.
Az egyes tantárgyakból kővetkező tételek tűzettek k i:
A m a g y a r b ó l :  1. A népies elem jelentősége a nemzeti költészet

ben. 2. Erdély szerepe a magyar alkotmányért és vallásszabadságért 
folytatott küzdelmekben 3. Embernél a munka, — Istennél az áldás!

A l a t i n  n y e l v b ő l :  Fordítás magyarból latinra: Miben áll az 
igazi barátság.

A g ö r ö g  n y e l v b ő l -  Fordítás görögből magyarra: Homerosból 
— Andromache siralma férje holtteste felett. 21 sor.

A n é m e t  n y e l v b ő l :  Forditás magyarból németre; Mátyás Bécs- 
ben — Jókai »Regényes rajzok« czimű müvéből 29 sor.

A m e n n y i s é g t a n b ó l :
t. Az  a l g e b r á b ó l :  9 szám geometriaihaladványtképez, az utolsó 

ötnek az összege 87 296, az első ötnek az összege 341, melyek e 
számok ?

2. A g e o m e t r i á b ó l :  Valamely üres vasgolyó, melynek vastag
sága 1 cm. a vízben úszik, a vas fajsúlya 7*5. Mekkora a golyó átmé
rője.

Az írásbeli munkák alapján egy tanuló vettetett vissza, a többi 27
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a f. é. junius hó 16, 17 és 18 napjain Nagytiszteletü Strauch Béla felkai 
lelkész, mint egyházkerületi biztos és elnök, valamint Tek. Góbi Imre bu
dapesti ág. h. ev. fögym. igazgató úr, mint kormány képviselő jelenlété
ben tartott vizsgára bocsáttatván, közülök 6 jeles, 6 jó, 11 elégséges ered
ménynyel te tte  le a vizsgát, 4 pedig a 2 hónap múlva teendő pótvizsgára 
utasittatott.

XVII.

Szorcralom- és pályadíjak, jutalom  és egyéb segély .
Az 1897—98. tanév végén a következő dijak osztattak ki:
1. A Heiner János György-féle lyceumi szorgalomdij. Megkapta az

I. osztályból 2 tanuló 10—10 írttal: Broschkó Róbert és Fiedler Sándor ; 
a II. osztályból 2 tanuló 15—15 írttal: Kremusz Róbert és Petrik Lajos: 
a III osztályból 2 tanuló 20—20 írtta l: Chodász Géza és Weisz Károly;
a IV. osztályból 2 tanuló 25—25 írttal: Bartsch Aurél és Breuer János;
az V. osztályból 2 tanuló 31)—30 írttal: Beniács János és Klimó Péter;
a VI. osztályból 2 tanuló 35—35 írtta l: Genersich Andor és Kreiger Cor-
nél; a VII. osztályból 2 tanuló 40—40 írttal: Lám Frigyes (mint rokon) 
és Wéber Pál; a VIII. osztályból 2 tanuló 45 —45 ír t ta l: Wünschendorfer 
Aladár (mint rokon) és Kiszelly Géza.

2. A Wéber Mihály-féle lyceumi szorgalomdíj 4 algymnasiumi tanuló
nak egyenként 5 írttal. Megkapták : Lipták Pál I., Sauter Tivadar II., 
Beniács Brúnó III és Schleifer Albert IV. oszt. t.

3. A  Dr. Stenczel Sándor-féle lyceumi szorgalomdíj egy fel- és egy 
algymnasiumi tanulónak egyenként 23 írttal. Megkapták: Gretzmacher 
György II. és Kiszelly József V. oszt t.

4. A Demeter Sámuel és Julia-íéle 5 frtos jutalomdíjat, melyet a 
helybeli evang. egyház évenként adományoz, elnyerte Klein Pál II. oszt. t.

5. A Koller Károly-íé\e 10 frtos ösztöndíjat: Kmetty Károly IV. 
oszt. t.

6 A Palcsó István-féle 10 frtos ösztöndíjat: Sörés János VI. oszt. t.
7. A Weisz Vilmos és Amália-féle lyceumi szorgalomdij egy tanuló

nak 8 írttal. Megkapta: Groszmann Bertalan I. oszt. t.
8. A  Napravszlcy Zsuzsanna-féle lyceumi szorgalomdij 6 felgymnasiumi 

tanulónak adományoztatott egyenként 16 írttal. Megkapták: Koch István 
V., Votisky Zoltán V., Klimó Ladomér VI., Fiedler Rezső, Húsz Ödön és 
Loysch János VIII. oszt. t.

9. A  Clementisz István-féle lyceumi jutalomdíj 2 felgymnasiumi, gömör- 
megyei tanulónak egyenként 15 írttal. Megkapta: Vieszt Iván VI. és Kell
ner Viktor VIII. oszt. t.
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10. A Horváth Borbála-féle lyceumi jutalomdíj 16 írttal egy oly fel- 
gymnasiumi német- vagy tótajkú tanulónak, ki magát a magyar nyelvben 
kitüntette. Megkapta: Bruóth János Vili. oszt t

11 . A z  Ujházy Dániel-íé\e lyceumi szorgalomdíj 5 felgymnasiumi tanú* 
lónak egyenként 6 írttal. Megkapták: Demiányi Ervin V., Genersich Rezső 
V., Gotthardt Kornél V , Gréb Gyula VI. és Szirák János VI. oszt. t.

12 A Jóny Tivadar-féle két 9 frtos lyceumi pályadíj a zárünnepély 
alkalmával fog kiosztatni.

13. A Péczelij József-féle frtos lyceumi szorgalomdijra, magyar 
nyelven irt tudományos pályamunkára pályázat hirdettetett. Pályáztak 
ketten Bruoth János és Makai Márton VIII. oszt. tanulók. Á bírálóbizottság 
a díjat a két pályázó közt megosztotta.

14. Az Éhn Károly-féle 50 frtos ösztöndíj oly tanuló számára, k’ a 
magyar, német és tót nyelvet teljesen jól beszéli és írja. Megkapta: 
Fiedler Rezső VIII. oszt t.

15. A Bozmány Rezső-féle 500 frtos alapítvány kamatai (19 frt) egy 
ág. hitv. vagy ev. ref vallásu szegény, de jeles elömenetelü tanulónak 
adatnak. Előnyben részesülnek az abauj-szántói születésű ifjak, vagy azok, 
a kik Antal József és neje, szül. Kiss Herminnel rokonságban vannak Meg
kapta : Tóth József Ii/. oszt. t

16 . A  Róth-Teleki) Johanna-féle szorgalomdíjat 2 tanuló kapta meg 
ez évben: Húsz Ödön VIII. és Wünschendorfer Aladár VIII. oszt. t.

17. Dr. Posevitz Tivadar úr, a tanári kar által el nem fogadott 20
frt vizsgadíjat fölajánlotta azon czélra, hogy e en összeget azon IV. oszt. 
tanuló kapja jutalmul, ki a latin nyelvben leginkább kitűnt. A tanári kar 
ezen praemiumot Bartsch Aurél IV. oszt. tanulónak ítélte oda.

18. Bruckner Károly tanár úr, a Tek. Lábay Gyula úr által fölaján
lott 10 irtot, egyenlő félben két VI. oszt magyarajku és a német 
nyelvben jeles előmenetelt tanúsított tanulónak, névszerint Kajcsa László 
és Pálur Miklós-nak adta át.

A nm. vallás és közoktatásügyi ministerium részéről küldött Millen
nium czimü jutalomkönyveket következő tanulók kapták:

Az I. osztályban Hankó Béla, Lipták P 1, Nyíri István, Reich Béla
és Szöllösy Pál; a II. osztályban Cziener Géza, Herz Miksa, Löw Alfréd,
Oszvald Albert, Peschko Ernő és Them Alfréd; a 111. osztályban Klug 
Gyula, Paál István, Szifert Adolf és Takács Gyula; a IV. osztályban Cse- 
ley Antal, Szmatek Ervin és Kracz Béla.

XVIII.
Adatok a lefo lyt tanév történetéhez.

A  tanév kezdete és lefolyása. A  tanári kar a tanév megkezdése előtt,
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augusztus 30-án, tanácskozmányt tartott, melyen a tanév megkezdésére, 
órarend- és tankönyvekre, valamint a tanítás, nevelés, és fegyelemre 
vonatkozó megállapodások történtek, az egyes osztályok főnökei, úgy 
szintén az alumneumi és convictusi ingyenes portások jelöltettek ki és az 
alumneumi szabad és ingyenes állomások szegény de szorgalmas tanulóknak 
a dományoztattak.

Szeptember első négy napja a beiratások felvételi- pót- és magán
vizsgákra fordittatván, 5-én a tanári testület és a tanuló ifjúság a nagy 
hallgató-teremben összegyűlt, a hol is az új tanév a lyceumi felügyelőség 
jelenlétében ima, igazgatói beszéd és az intézet fegyelmi szabályainak 
felolvasásával ünnepélyesen megnyittatott és ugyanazon napon kezdetett 
meg a rendes előadás, mely szakadatlanól folyt a tanév végéig.

A lefolyt tanévben 300 rendes és 8 magán, összesen tehát 308 ta
nuló lett beírva és pedig 145 ágost. hitvalású; 56 helv hitv.; 56 róm. 
kath.; 3 gör. kath. és 47 izraelita.

A tanári kar megértve és felfogva magasztos feladatát, oda hatni 
igyekezett, hogy a tanulók lelki tehetségei tapintatos és szakavatott ok
tatás valamint öntevékenység által is kifejlesztessenek, tudományos isme
reteik köre mindenoldalulag 'tágittassék, tiszta erkölcsük megóvassék s 
egyszersmind azok kedély élete, vallásos érzelme, szüleik iránti kegye
lete és hazánk iránti szeretete ápoltassák és fejlesztessék.

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 elmaradtak, vagy a kik magukról meg
feledkezve az illedelem és a fegyelmi szabályok ellen vétettek, tanáraik 
által buzditattak, megintettek, fedettek és fenyitettek, egy pedig eltaná
csoltatok.

Tanterv. Tanintézetünk a lefolyt tanévben is minden tekintetben az 
»állami tanterv«-hez alkalmazkodott.

Kegyelet. Nagyméltóságú l’écsujfalusi Péchy Tamás, egyházkerületi 
nagyérdemű felügyelő úr múlt 1897. évi szeptember hó 17-ik napján 
történt sajnos kimúlása a késmárki evangélikus lyceum pártfogóságát, 
felügyelőségét és tanári karát is megilletödéssel illette meg és lyce- 
umunk a boldogult iránti hálájának, elismerésének és kegyeletének ez 
által is adott kifejezést, hogy az Alsó-Kázsmárkon történt temetése 
alkalmával Grósz Ernő és Wéber Pál lyceumi tanárok által képviseltette 
magát. Áldott legyen az ö emléke.

Jubileum. Kedves kötelességet rovunk le, midőn megemlékezünk aszept. 
25-én, tehát mindjárt a tanév elején tarto tt negyedszázados tanári jubi
leumról, mely jóllehet, — ismerve a derék jubiláns Tekintetes Grósz Ernő 
tanár úr szerénységét és idegenkedését mindenféle ünnepeltetés és kitün-
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téstől — a tanárikar azt csak a maga szűk körében mint családi ünnepélyt 
szándékozta megtartani, akaratlanul is nem csak az egész tanulóifjúság, 
hanem egyúttal a város egész intelligentiájának ünnepévé vált. A mennyi
ben e kiváló tanférfiunak s kitűnő paedagogusnak megünneplésében nem 
csak tanártársai, hanem egykori és mostani tanítványai, a többi városi 
tantestületek és az egész városi közönség részt kért és vett. Ki szóban 
ki Írásban sietett a szeretet, ragaszkodás, hála és tisztelet érzelmeit és jó 
kívánságait tolmácsolni a kedvelt és érdemekben gazdag férfiúnak. Az 
ünnepeltnek lakásán egymásután jelentek meg az üdvözlő küldöttségek, 
köztük elsőnek a lyceum egész tanári kara élén az igazgató és felügyelő
vel az ev. egyház küldöttsége, a helybeli ev. nép- és polgári leányis
kola, az állami polgári fiú- és felsőbb kereskedelmi iskola stb. Dr. Tát- 
ray Gergely lycealis felügyelő a lyceumi pártfogóság nevében, Zvarínyi 
Sándor, lyceumi igazgató, a tanári kar nevében, Kéler egyházfelügyelő, 
és Linberger esperes az ev. egyház nevében, Kertscher Sándor igazgató 
a nép- és polgári leányiskola és Rátskay István tanár, az állami polgári 
és felső kereskedelmi intézet nevében üdvözölték szép, meleg szavakban, 
egyúttal méltatva Grosz kiváló és számos érdemeit, melyeket hosszú 25 
éves lankadatlan működése alatt szerzett. Meghatva válaszolt a jubiláns 
az egyes szónokoknak, Ígérve, hogy ezután is, mint eddig egész erejét a 
lyceumnak, a nevelésügynek fogja szentelni és kérve a megjelenteket, 
hogy az iránta tanúsított barátságot és szeretetet ezentúl is tartsák meg 
számára.

Este 7 órakor a lyceumi tanuló ifjúság fáklyászenével ünnepelte sze
retet tanárát. Vajó Sándor VIII. o. t. adott kifejezést az ifjúság érzel
meinek, mire Grósz szép beszédet intézett az ifjúsághoz, őket szorgalomra, 
a tanárok iránti tiszteletre és hazaszeret'e buzdítva és serkentve. Nyolcz 
8 órakor az ünnepelt részére, rendezett társasvacsoránál megjelent a város 
színe java, az összes tanférfiak, számos volt tanítványa és a kedélyes va
csora alkalmával számos pohárköszöntőben méltatták Grosz érdemeit. 
Ugyanakkor olvastatott fel Zelenka. Pál püspök úr ö méltóságától ezen 
alkalomra küldött üdvözlő levél, melyben a meleg elismerés hangjával 
emlékezik meg a jubiláló tanár sikerekben gazdag működéséről.

Midőn ezen szép ünnep lefolyását itt rövid és halvány szavakban el
mondottuk azon hő fohászszal fejezzük be jelentésünket: Vajha a Minden
ható, derék kartársunkat intézetünk számára még sokáig, sokáig megtar
taná és teljesítené mind ama jó kívánságokat, melyek jubileuma alkalmával 
elhangzottak.

Végre pedig köszönettel tartozik intézetünk, tanári karunk mindazok
nak, kik ezen ünnep alkalmával újból bebizonyították, hogy intézetünk iránt j 
ragaszkodásuk és szeretetük, tanáraik iránti tiszteletük és hálájuk mélyen
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be van vésve szivükbe és így intézetünk mindenkor számíthat jóakaró tá
mogatásukra és védelmükre.

Iskolai ünnepélyek: A tanév ünnepélyes megnyitásán kivül még 
több ünnepélyünk volt a lefolyt tanévben.

Királyunk ö felsége névnapja alkalmával október 4-én tartott isteni 
tiszteleten teljes számban vett részt a tanuló ifjúság a tanárokkal együtt.

Főigazgatói látogatás. Nagyságos Dr. Dunay Ferencz kir. tanácsos úr 
a beszterczebányai tankerület főigazgatója október hó 13-án tisztelte meg 
hivatalos látogatásával tanintézetünket és két napon keresztül látogatta 
meg az egyes tanárok előadásait, megszemlélte a könyvtárakat, a leltárakat 
és szertárakat. A látogatást befejező értekezleten általánosságban teljes 
megelégedésének adott kifejezést a látottak és hallottak föllött szakavatott- 
ságot tanusitó modorban és tapintatosan közölte észrevételeit és javaslatait.

Mint minden évben, úgy a lefolyt tanévben is október 31-én ünne
pelte meg lyceumunk a reformatio évfordulóját a következő műsorral:

1. »Erős várunk nekünk az isten.« Énekelte a tánulóifjusági dalkör.
2. »Reformatio ünnepén«, költemény Sántha Károlytól, szavalta Vajó 

Sándor VIII. oszt. tanuló.
3. »A 90-dik zsoltár, korái. Énekelte az ifjúsági dalkör.
4. Ünnepi beszéd. Tartotta Votisky Károly tanár.
5. »Erős várunk nekünk az isten.« Énekelte az ifjúsági dalkör.
A márczius 15-ének megünnepléséről már fentebb emlékeztünk meg
April 3-án a lyceum felügyelősége, az iskolatanács tagjai és a tanári 

kar, az esős idő daczára, kivonult a helybeli temetőben nyugvó néhai 
Jóny Tivadar sírjához, hogy halála évforduló napján tanintézetünk legna
gyobb jótevője iránt ezen évben is lerójjak a kegyelet adóját. A sírnál 
Grósz Ernő, helyettes igazgató, rövid beszédben felelevenítette a boldo
gul tnak emlékét, ecsetelte intentióit. törekvéseit, czéljait, hazafias buzgal
mát és protestáns egyházunk és tanügyünk iránti lelkesedését és áldozat- 
készségét. Utána nagytiszteletü Linberger István helybeli evang. lelkész 
úr megható és szívhez szóló imát mondott és megáldotta Jóny Tivadar
nak a sírban porladozó hamvait. Nyugodjék békében

April 23. A t. ötven évvel azelőtt 1848. április 11-én szentesített 
31. t ez. emlékére rendezett iskolai ünnepélyt a közbejött húsvéti vakátió 
miatt április 23 án tartottuk meg, a tanári kar, tanuló ifjúság és iskola- 
tanács jelenlétében.

A hazafias ünnepély következőkép folyt le : A lyceumi ifjúság dalár
dája nyitotta meg az ünnepélyt a Hymnus éneklésével: erre Vajó Sándor 
Vili. o. t. hatással szavalt megfelelő alkalmi költeményt, majd Grósz Ernő h. 
igazgató mondotta az ünnepi beszédet. Lelkes, szépen átgondolt beszédben 
emelte ki a 48. törvények jelentőségét. Elismerés és dicsérettel emlékezett 
meg ama nagy idők férfiai és tetteiről, kik által Magyarország egész Európa
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sympathiáját megnyerte és egy csapásra modern állammá lett. Megkapó 
példákban ecsetelte az ifjak előtt a népnek és az egész országnak nyo
morát a 48 előtti időszakban és ugyancsak hatásos példákban ismertette 
a legnevezetesebb'törvénvczikkek jelentőségét. Sikerült beszédét azon intés
sel fejezte be. hogy kövessük az ősök dicső példáját, kik a hazáért és királyért 
éltek, haltak. Miután Herz Fülöp VII. o. t. ugyancsak nagy sikerrel 
szavalt alkalmi költeményt, az ünnepély a szózat eléneklésével, melyet az 
egész gyülekezet, mint a hymnust állva hallgatott végig, befejezést nyert.

Gyászrovat. Lyceumunk a lefolyt tanévben két lelkes pártfogót veszí
tett, az egyik, Nagyméltóságú görgei és toporczi Görgey Kornél, nyugal
mazott császári és királyi altábornagy úr, a késmárki evang. lyceum 
egyik vidéki felügyelője, múlt évi deczember 26. Budapesten meghalt; a 
másik Payer Hugó úr, a lyceumi tanács és iskolaszék buzgó tagja folyó 
1898-ik évi márczius 13-án szenderiilt jobb létre. Köszönetét mondunk e 
helyen is a két boldogult szellemének, tanintézetünk felvirágzása körül 
szerz ett bokros érdemeiért. Áldott legyen mind a kettőnek emléke.

Úrvacsora. A lefolyt tanévben a tanári kar és a protestáns tanulók 
közül azok, a kik már confirmáltattak, kétszer járultak az úr asztalához, 
és pedig október 31-én és junius 5-én.

Szemvissydlat. Tekintetes Dr. Tátray Gergely városi főorvos úr két 
Ízben jelent meg tanintézetünk összes osztályaiban, és pedig október hó 
22-én és május 3-án és egyenként megvizsgálta összes tanulóink szemeit, 
de hála Istennek, semmiféle elkülönitő intézkedésekre nem volt szükség.

Védhimlőoltás. Az újraoltásra 61 tanulónk volt kötelezve, a kiken 
Dr. Klein Ármin városi orvos úr az ujraoltást október 21-én foganatosította, 
egy-kettőnek kivételével, a kik betegség miatt meg nem jelenhettek.

Kirándulásaik. Szept. hó 10., 11. és 12. napjain, Baltazár Gábor, Klein 
Pál és Dr. Szelényi Károly lyceumi tanárok vezetése és felügyelete alatt 
73 lyceumi tanuló kirándulást tett a Galicziában fekvő »Szczavnicza« 
nevű fürdőbe. A csapat szept. 10-én a délelőtt 11 órai vonattal Podo- 
linig, onnan a hegyeken keresztül, gyalog a ruzsbachi és folytatólag 
Szmerdsonka fürdőbe ment, a hol meghált; másnap reggel a kirándulók 
folytatták útjokat és pedig egynéhányan gyalog, a Dunajecz partján, a 
többiek pedig, hogy ezen vadregényes vidék minden bájaiban gyönyör
ködhessenek tutajokon tették meg az utat a Dunajecz vizén, majdnem 
Kroscsenka nevii faluig, a hol partra szállva és sorakozva Alsó és Középső- 
Szczavniczán keresztül, délelőtti tiz órakor bevonultak Szczavnicza für
dőbe, a honnan az egész társaság ugyan az nap gyalog tért vissza 
Szmerdsonkára éjjeli szállásra, és onnan harmad napon Szepes-Béláig 
gyalog, SzepesdBélától pedig a vonattal Késmárkig tért vissza, fáradtan 
ugyan, de teljes épségben.

Október hó 2-án és 3-án Klein Pál lyceumi tanár úr vezetése és
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felügyelete alatt 36 tanuló rándult ki a Kárpátokba az úgynevezett »Vas
kapuig«, a fehér és zöld tóhoz.

Tornaverseny. A folyó évi május hó 29-én Szathmáron megtartott 
kerületi tornaversenyre 37 tanulónk ment el Baltazár Gábor és Topperczer 
Rezső tanár urak vezetése alatt. A csapat Debreczenben szállt ki és néhány 
óráig ott időzött, megtekintette a várost és annak minden nevezetességeit, 
megnézte Csokonay emlékszobrát, betért a collegiumba és megszem
lélte a könyvtárt és a múzeumokat. Nem hagyhatjuk felemlités nélkül, 
hogy a debreczeni reform, főgymnásium igen tisztelt tanárai tanulóinkat 
mint vendégeket fogadták és megvendégelték. Fogadják e helyen is köszö- 
netiink kifejezését.

Szathmáron ifjaink épen oly szívélyes fogadtatásban részesültek mint 
Debreczenben. Tanulóink a Kárpát fenyveseiből fenyügaly koszorút vittek 
magukkal, melyet a tornaversenyt megelőzőleg Kölcseynek Szathmár városa 
föpiáczon álló emlékszobrának talapzatára tettek le, mely alkalommal 
Makai Márton Vili. oszt. tanuló ünnepi beszédet tartott, Vajó Sándor, 
ugyancsak VIII. oszt. tanuló pedig alkalmi költeményt szavalt. Ezen 
ünnepélyen nagyszámú tanuló ifjúságon kiviil Szathmár város közönsége 
is résztvett.

A tornaversenyen kiosztott jutalmakra és kitüntetésekre nézve a kés
márki tanulók következő eredménynyel tértek vissza: A lyceum elismerő 
oklevelet, a sikerült katonai rendgyakorlatokért pedig külön oklevelet kapott. 
Az egyéni versenyben Sztik Károly VIT. oszt. tanuló a súlydobásban 
ezüstérmet, Káldy Imre VIII. oszt. tanuló szintén a súlydobásban, Puky 
Pál pedig a függezkedésben oklevelet nyertek.

Fogadja a szathmári tanintézetek tanári kara, a város tekintetes ható
sága és a város közönsége hálás köszönetünket fiaink és tanulóink szívélyes 
fogadtatásáért.

Dr. Szelényi Károly úr, a természetrajz tanára, tanítványaival több
ször ment ki botanizálni az u. n. »Langer Waldba« és »Goldsbergbe.«

Szabad lyceum. A Késmárkon mégalakult szabad lyceumban a lyceumi 
tanárok közül előadást tartottak: Klein Pál: «Azelektromosságról« kísér
letekkel. Február 20-án. Dr. Szelényi Károly; »A rovarok szerepe a ter
mészet és az ember háztartásában.« Márczius 6-án. — BaPazár Gábor: 
Felolvasott a szepesi tanári körnek Lőcsén április 24-én tartott gyűlésén: 
»A középiskolák elnevezéséről.« -  Bruckner Károly, a helybeli lapnak a 
»Karpathen-Post«-nak fömunkatársa.

Egészségi viszonyok. Egészséges vidékünk és égaljunk következtében 
az egészségi viszonyok kielégítők voltak ugyan, de mégis 4 tanuló vörheny- 
ben és 4 tanuló kanyaróban betegedett meg; hála istennek mind felépült.

Jótékonysági mozzanatok. A  rozsnypi árvaház javára a tanulók ada
koztak: Az I. osztály 4 frt 90 kr., a II. oszt. 4 'f r t  30 kr., a III. oszt.
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2 frt 76 kr., a IV. oszt. 4 írt., az V. oszt. 4 frt 63 kr., a VI. oszt. 4 frt 
70 kr., a VII. oszt. 6 frt 10 kr., a VIII. oszt. 6 frt 60 kr. Összesen 
37 frt 99 kr.

Tekintetes Posevitz Tivadar orvos úr 20 frtot adományozott oly 
kívánsággal, hogy ezen összeg jutalmul adassák azon negyedik osztálybeli 
tanulónak, ki a folyó tanévben a latin nyelvből leginkább ki fog tűnni. 
Megkapta Bartsch Aurél IV. oszt. tanuló.

Havi krajczárok fejében adakoztak a tanulók mintegy 90 frtot.
Fogadják az illető adakozók a tanári kar köszönetét.
Változás a tanári karban. I 'r  Pröhle Vilmos tanár úr még a folyó 

tanév kezdete előtt tanári állomásáról leköszönvén, az ő helyére Karácsonyi 
Zsigmond tanárjelölt úr lett nagy szótöbbségei egyenlőre ideiglenes minő
ségben megválasztva, a ki a tanszékét f. é. január hó első hetében el is 
foglalta. Legyen áldásos tanári működése.

A tanév ünnepélyes befejezése junius 25-én délelőtt 10 órakor a 
lyceum dísztermében fog megtartatni.





XIX.

A  t a n u l ó k  n é v je g y z é k e .

I. osztály.
Alexy Béla, ág ev., Ruszkin, Szepes m. 1886. jul. 10.
Alexy Jenő, ág. ev., Sztrázsa, Szepes m. 85 jun. 20.
Altmann Gyula, izr, Hunfalu, Szepes m. 86 febr. 8.
Benne Bruno, ág. ev., Leibicz, Szepes m 87 jun. 9 

5 Böszörményi Károly, ev. ref.. Pettye, Szatmár m. 86 jul. 7. 
Broschko Robert, ág ev., Szepes-Béla, Szepes m. 85 jun. 5. 
Divald Dezső, r. k , Késmárk, Szepes m. 87 jun. 20.
Fidler Sándor, ág. ev., Tállya, Zemplén m. 85. okt 15. 
Gergelyi Kálmán, ág e v , Nagy-Lipnik, Szepes m. 87 jan. 10. 

10 Goldmann Fülöp, izr., Topporcz, Szepes m. 87 ápr. 4.
Göczel Tihamér, ág ev., Szepes-Remete, Szepes m. 87 feb. 6. 
Gratz Emil, ág. ev., Maldur, Szepes m. 87 feb. 9.
Groszmann Bertalan, izr., Méhéz, Abauj-Torna m 87 feb. 20. 
Hanko Béla, ág. ev., Poprád, Szepes m. 86 jul 5.

15 Holló Aladár, ág. ev., Budaoest, Pest m. 87 jan. 30.
Hopko Gyula, ág. ev., Hibbe, Liptó m. 86 jul. 14.
*Kaveczky Gábor, r. k , Ó-Lubló, Szepes m. 87 aug. 21. 
Kozák Károly, ág ev , Késmárk, Szepes m. 85 nov. 4.
Kreiger Róbert, ág. ev , Felka, Szepes m. 85 febr. 4.

20 Linczényi Pál, ág ev., Király-Lehota, Liptó m. 86 febr. 7. 
Lindtner Gyula, ág ev., Leibicz, Szepes m. 87 ápr. 3.
Lipták Pál, ág ev., Felka, Szepes m 87 jun. 29 
*Littmann Zeno, izr., Nagy-Lomnicz, Szepes m 87 máj. 4. 
Neupauer Gergely, ág. ev., Szepes-Béla, Szepes m. 87 jan. 21. 

25 Nyiri István, ev. ref., Berettyó-Ujfalu, Bihar m. 87 okt. 8. 
Palencsár Rezső, r. k., Késmárk, Szepes m. 87 ápr. 16. 
*Pitonyák Ágost, r. k„ Zsdjár, Szepes m. 85 aug. 28. 
*Pivarcsek Lajos, ág. ev., Tót-Belsőcz, Zólyom m. 83 feb. 9. 
Pivarcsek Pál, ág. ev., Tót-Pelsőcz, Zólyom m. 85 jan. 12.

*) K ilépett.
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30 Plenczner Ferencz, r. k., Kassa, Abauj-Torna m. 86 aug. 15 
Prepeliczay Sándor, ág ev , Késmárk, Szepes m. 87 aug. 27. 
Reich Béla, izr., Szikszó, Abauj-Torna m 85 jun. 22.
Roth Oszkár, izr, Leibicz, Szepes m. 87 máj. 27 
Rumancsik Kálmán, r. k., Késmárk, Szepes m. 86 okt. 30.

35 Rusznák Aladár, ág. ev., Matheócz, Szepes m. 86 aug. 23. 
Schmidt Rezső, ág. ev , Késmárk, Szepes m 86 okt. 25. 
Schmőr Hugó, ág. ev., Szepes-Szombat, Szepes m. 86 decz. 8 
Scholcz Dezső, ág. ev., Leibicz, Szepes m. 86 ápr. 30.
Scholcz László, ág. ev., Leibicz, Szepes m, 86 márcz. 24.

0 Schönwiesner Rezső, r. k., Leibicz, Szepes m 86 máj. 23. 
Szlabej Lajos, ág. ev., Tiszolcz, Gömör m. 86 feb 22.
Szöllösy Pál, ev ref., Raád, Szabolcs m. 87 feb. 19. 
Záhorszky Ernő, ág. ev., Felka, Szepes m. 86 decz. 26. 
Zipser Jenő, izr., Leibicz, Szepes m 87 aug. 4.

45 Zufa Milán, ág. ev , Verbicza-Szt.-Miklós, Liptó m 87 máj. 5. 
M a g á n t a n u l ó k :

Báró Prónay Gábor, ág. ev., Tápió-Ságh, Pest m. 88 ápr. 14. 
Báró Prónay György, ág. ev., Tápió-Ságh, Pest m. 87 márcz. 21.

II. osztály.
Bészler Zoltán, ev. ref., Debreczen, Hajdú m. 1886. márcz. 4 
Bugsch László, ág. ev.. Felka, Szepes m. 84 julius 2.
Ghottek Leander, r. k , Alsó-Lehota, Zólyom m. 85 febr. 24. 
Cziener Géza, izr., Alsó-Erdőfalu, Szepes m. 84 nov. 22.

5 Demeter Béla, ág. ev., Turcsok, Gömör m, 85 márcz. 30. 
Fehér Tivadar, izr., Budapest 86 márcz. 2.
Genersich Oszkár, ág ev., Késmárk, Szepes m. 86 junius 18. 
Glück Miksa, izr., Varannó, Zemplén m. 86 jun. 3. 
Gretzmacher György, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 86 szept. 14. 

10 Grünstein Sándor, izr., Király-Lehota, Liptó m. 85 decz. 14. 
Herz Miksa, izr., Poprad, Szepes m 86 máj. 4.
Homola Zsiga, ág. ev., Murány-Hutta, Gömör m. 86 ápr 30. 
Jeszenszky Ferencz, ág. ev., Felső-Jeszen, Turócz m. 84 máj. 25. 
Kirz Gyula, izr., Nagy-Lomnicz, Szepes m. 86 január 6.

15 Kiss Károly, ev. ref., Budapest, 86. márcz. 15.
Klein Pál, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 85 szept. 6.
Rolling Árpád, r. k., Ó-Bessenyő, Torontál m. 86. decz 28. 
Korenko György, ág. ev., Svábócz, Szepes m. 83. febr. 26. 
Kornhauser Géza, izr., Késmárk, Szepes m. 85 okt. 30.

20 Kornhäuser Jakab, izr., Késmárk, Szepes m. 85. jun. 5.
Kövér Kálmán, ev. ref., Böszörmény, Hajdú m. 86 jan. 13.
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Kremusz Róbert, ág. ev., Felka, Szepes m. 84 jul. 2.
Kunsch Antal, r. k., Leibitz, Szepes ni. 84 jul. 2.
Lang Ede, r. k., Mühlenbach, Szepes m. 84 szept. 30.

25 Lehoczky Lukács, ág. ev., Király-Lehota, Liptó m. 85. okL 25 
Lövy Ödön, izr., Kaczvin, Szepes m 86 okt. 23.
Löw Alfréd, izr., Ó Lubló, Szepes m. 85 febr. 1.
Milotai Jenő, ev. ref., Nagy-Kűrű, J.-N.-K.-Szolnok m. 84 okt 19. 
*Neufeld Gyula, izr., Poprád, Szepes m. 86 máj. 9.

30 Nitsch Sándor, ág. ev., Bussócz, Szepes m. 85. decz. 25. 
Oszvald Albert, ág. ev., Mühlenbach, Szepes ni 84 szept. 9. 
Paszternák András, ág. ev., Stola, Szepes m. 84 aug. 2. 
Peschko Ernő, ág. ev., Felka, Szepes ni. 84 febr 27.
Petrik Lajos, ág. ev., Ózd, Borsod m 85 aug. 25.

35 Piseld Pál, ág. ev., Maluzsina, Liptó m. 85 márcz 12.
Polgár Pál, izr., Füzes-Gyarmat, Békés m. 86 jun. 15.
Pollagh Ferencz, r. k , Ruszkinócz, Szepes m. 84 máj. 6 
Prepeliczay Oszkár, ág ev , Késmárk, Szepes m. 86 jan. 11. 
Ringelhann Zoltán, ág. ev , Szegimalom, Zemplén m. 86 okt. i 6. 

40 Roth Géza, r. k , Késmárk, Szepes m. 86 márcz. 26.
Sauter Tivadar, ág. ev., Késmárk, Szepes m 86 aug. 15. 
Szeniczey Ödön, r. k., Bodrog-Olaszi, Zemplén m. 86 jun. 12. 
Szentniiklóssy András, ev. ref., Szakoly, Szabolcs m. 86 febr. 20. 
Them Alfréd, ág ev. Késmárk, Szepes m. 86 febr. 10.

45 Tóth Kálmán, r. k. Alsó-Tátrafüred, Szepes m. 85 jun. 27. 
Tóth László, ev. ref., Szoboszló, Hajdú m 84 ápril. 19.
Veres György, ev ref., Ér-Endréd, Szatmár m. 86 feb. 27. 
Votisky Árpád, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 86 szept. 2. 

M a g á n t a n  u l ó k :
Esztel József, ág ev., Ófalu, Szepes m. 85 decz. 8.
Zombori Gyula, ev. ref., Megyaszó, Zemplén m. 86 nov. 9.

III. osztály.
Achácz Béla, ág. ev., Durand, Szepes m. 86 ápr. 5.
Appel József, izr., Neumarkt, Galiczia m. 83 ápr. 9.
Balás Imre, ev. ref.; Sajó, Máramaros m. 84 okt. 19.
Beniács Brúnó, ág. ev., Német-Lipcse, Liptó m. 83 okt. 17.

5 Bergsmann Árpád, izr., Késmárk, Szepes m. 85 jun. 6. 
Brunmayer Béla, r. k., Késmárk, Szepes m. 85 jun. 6.
Chodász Géza, ág. ev., Poprád, Szepes m. 84 márcz. 1.
Csink János, ág. ev., Sátoralja-Ujhely, Zemplén m. 84 szept. 24. 
Erpf Ede, ág. ev., Hísznyóvíz, Gömör m. 85 febr. 22.

f) Kilépett.
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10 Fábry Győző, ág. ev., Leibicz, Szepes m. 84 decz. 23.
Gábriel Sándor, ág. ev., Szepes-Béla, 84 márcz. 23.
Gáspárdy Lajos, r k., Ér-Mihályfalva, Bihar m 85 ápr. 29. 
Genersich István, ág. ev., Hozelecz, Szepes m. 85 aug. 21. 
Gergelyi György, ág. ev., Landok, Szepes m. 84 máj. 1.

15 Grósz Alfréd, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 85 ang. 26. 
Hajtmanszky Gyula, ág. ev., Szántó, Abauj m 85 febr. 19. 
Kéler Tibor, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 85 máj. 7.
Klein Jenő, izr., Késmárk, Szepes m. 85 decz. 13.
Klug Gyula, ág. ev., Durand, Szepes m. 84 jan. 1.

20 Kovács Ferencz, ev. ref., Tállya, Zemplén m. 85 jan. 3.
Kratz Ágost, r. k., Dragomérfalva, Máramaros m. 85 okt. 15. 
Lányi Artur, ág. ev., Király-Lehota, Liptó m. 84 nov. 1.
Lauf Géza, ág. ev., Nagy-Lomnicz, Szepes m. 83 ápr. 20.
Lévai Kálmán, ev ref., Debreczen, Hajdú in. 85 jan. 29.

25 Littmann Bertalan, izr., Nezsitháza, Liptó m. 85 febr. 3. 
Madarassy Géza, ev. ref, Pátyod, Szatmár m 85 jul. 7. 
Nürnberger Ármin, izr., Podolin, Szepes m. 85 decz. 29.
Paál István, ev. ref., Szabadszállás, Pest m. 85 nov. 17. 
Paulínyi Ernő, ág. ev., Tót-Pelsőcz, Zólyom m. 81 febr. 24. 

30 Polsz Rezső, ág. ev., Leibicz, Szepes m. 84 nov. 4. 
Reichberger Vilmos, izr., Olaszi, Szepes m. 85 okt. 2.
Roman Jenő, r. k., Leibicz, Szepes m. 83 jul. 9.
Seifert Adolf, ág ev., Nagy-Szaláncz, Abauj m. 83 febr. 20. 
Simkovic Fedor Iván, ág. ev., Tarnócz, Liptó m. 85 máj. 1. 

35 Suha Bertalan, r. k., Svábolka, Gömör m. 84 nov. 28.
Takács Gyula, ág. ev., Nyústya, Gömör m. 85 jan. 3. 
Tischberger Artur, izr , Nagy-Lomnicz, Szepes m. 84 okt. 9. 
Tóth József, ág. ev., Szántó, Abauj m. 82 jan. 16.
Vaniek Dezső, r. k., Nagy-Rezső, Gömör m. 85 máj. 24.

40 Weisz Károly, ág ev., Leibicz, Szepes m 83 febr. 13.
Záborszky Zoltán, ág. ev., Rákos-Keresztúr, Pest m 85 febr. 24. 

M a g á n t a n u l ó  :
br. Maillot de la Treille Nándor, r. k., Tállya, Zemp. m. 84 jun. 26.

IY. osztály.
Atlasz Lajos, izr., Tót-Raszlavicza, Sáros m. 1883. febr. 25. 
Bartsch Aurél, ág. ev., Sztrázsa, Szepes m. 82 május 8. 
Bindfeld Gyula, izr., Hatvan, Heves m. 84 márcz. 5.
Breuer János, ág. ev., Izsákfalu, Szepes in. 82 április 12.

5 Cseley Antal, ev. ref., Cselej, Zemplén in. 84 július 11.
Dönsz György, ág. ev., Budapest, Pest m. 84 január 15.
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Fay László, ev. ref.. Felső-Fügöd. Abauj-Torna m. 84 máj. 20. 
Flosz Lajos, r. k., Árokszállás, J.-N.-K.-Szolnok in. 81 ápr. 10. 
Glück Ferencz, izr., Varannó, Zemplén m. 83 október 5.

10 Görgey Lajos, ev. ref., Pelejte, Zemplén m. 82 márcz. 2. 
Hegedűs István, ev. ref, Debreczen, Hajdú m. 84 aug. 8.
Herz József, izr., Kreigh, Szepes m. 84 márczius 20.
Ignatovics Károly, r. k., Ó-Lubló, Szepes m. 83 január 28. 
Kirchhofer Kálmán, ev. ref., Czekeháza, Abauj m. 84 május 2. 

15 Klein Győző, izr., Késmárk, Szepes m. 84 április 1.
Kmetty Károly, ág. ev., Poprád, Szepes m. 82 június 22. 
Kraez Béla, r. k., Dragomérfalu, Mármaros m. 84 július 14. 
Linczényi Lajos, ág ev.. Király-Lehota, Liptó m. 84 május 4. 
Nagy József, ev. ref., Abauj-Buzitán, Abauj in. 83 június 14. 

20 Papczun Gyula, r. k., Szucsány, Turócz m. 82 szept. 23.
Polsz Ernő, ág. ev., Leibicz, Szepes m. 82 november 27. 
Ringelhann Béla, ág. ev., Szegimalom, Zemplén m. 84 szept. 19. 
Schleifer Albert, ág. ev., Szepes-Béla, Szepes m. 84 nov. 11. 
Szentiványi József, ág. ev., Szmrecsány, Liptó m. 84 nov. 15. 

25 Szmatek Ervin, ág. ev., Német-Lipcse, Liptó m. 83 aug. 16. 
Szutórisz Kálmán, ág. ev., Szielnicz, Liptó m. 82 decz. 29. 
Varga Pál, ev. ref., Szászfa, Abauj-Torna m. 82 aug. 6. 
Winter Andor, ág. ev.. Mád, Zemplén m. 83 június 8.

V. osztály.
Alexy Márton, ev. ref., Pelejte, Zemplén m. 83 nov. 11. 
Altmann Adolf, izr., Proszék, Liptó m. 82. ápr. 4.
Beniács János, ág. ev., Német-Lipcse, Liptó m. 82 ápr. 29. 
Bergsmann Gyula, izr., Késmárk, Szepes m. 83 jan. 22.

5 Borsos Imre, ev. ref., Csongrád, Csongrád m. 83 decz. 5. 
Böszörményi László, ev. ref., Pettyén, Szathmár m. 82. decz. 29. 
Cseh János, ág. ev., Nagy-Rőcze, Gömör m. 82 nov. 15. 
Demiányi Ervin, ág. ev., Leibicz, Szepes m. 82 nov. 24.
Erpf Károly, ág. ev., Chisnyóvíz, Gömör m. 83 aug. 21.

10 Genersich Rezső, ág. ev.. Késmárk, Szepes m. 83 aug. 4. 
Gotthardt Kornél, ág ev., Leibicz, Szepes m. 81 aug. 28. 
Gózon Aladár, ev. ref., Kiüti, Somogy m. 82 febr. 18. 
Gretzmacher Andor, ág. ev., Hunfalu, Szepes m. 81 márcz. 24 
Kiszelly József, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 82 jun. 27.

15 Klein Andor, izr , Késmárk, Szepes m. 84 decz. 30.
Klimacsek Sándor, ág. ev., Mosócz, Turócz m. 82 ápr. 9. 
Klimo Péter, ág. ev., Jamnik, Liptó m. 82 ápr. 9.
Koch István, ág. ev., Kis-Pereg, Arad m. 83 okt. 9.



*Kormos Gyula, ág. ev., Magyar-Jesztreb, Zemplén m. 82 máj. 9. 
20 Kredátusz Tivadar, r. k., Késmárk, Szepes m. 81 szept. 7. 

Kulmann Károly, ág. ev., Rokusz, Szepes m 83 ápr. 3.
Löwy Ármin, izr, Ófalu, Szepes m 83 jan. 14
Nagyváthi Ferencz, ev. ref., Keék, Szabolcs m. 82 márcz. 14.
Németh Béla, r. k. Mező-Tárkány, Heves m 81 márcz 19.

25 Nozdroviczky Pál, r. k., Óntelek, Szabolcs m. 82 máj. 20. 
Payer Pál, ág. ev , Felka, Szepes m. 82 jun 29.
Piger Miksa, ág. ev., Svedlér, Szepes m 83 aug. 25 
Prepeliczay Béla, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 83 jun. 30. 
Puky Miklós, r. k , Száraz-Beő, Heves m. 83 aug. 13.

30 Repper Tivadar, r. k , Leíbicz, Szepes m. 81 márcz. 10. 
Rusznyák Győző, r. k., Leibicz, Szepes m. 81 okt. 9.
Somogyi Imre, ev ref., Székelyhid, Bihar m. 80 szept. 3. 
Spiritza Rezső, r. k., Leibicz, Szepes m. 81 jan 1.
Sülé József, r k., Hajdu-Szoboszló, Hajdú m. 80 márcz. 13. 

35 Szanitter Róbert, ág. ev., Felka, Szepes m 81 márcz. 14. 
Szokolik Ede, ág ev , Német-Lipcse, Liptó m. 82 márcz. 31. 
Szutorisz Lajos, ág ev., Szielnicz, Liptó m. 80 márcz 9.
Uray Vilmos, ev. ref., Ibrány, Szabolcs m. 82 szept. 25. 
Vitényi Ernő, ág. ev., Beszterczebánya, Zólyom m. 82. máj 31. 

40 Votisky Zoltán, ág. ev., Késmárk Szepes m. 83 okt. 24.
M a g á n t a n u l ó :

Brettschneider Gyula, r. k., Peszér, Pest m. 80 máj. 5.

YI. osztály.
Bessenczy Gyula, ev. ref,  Laczháza, Pest m. 1882. január 2. 
Bévárdy József ev. ref., Tisza-Bura, Szolnok m. 82 május 28. 
Cseley István, ev. ref., Gselej, Zemplén in.. 82 deczember 7. 
Dehil István, r. k., Fehérpatak, Liptó m. 78 január 11 

5 Droszt Imre, ág ev., Vidrány, Zemplén m 82 október 4.
Erpf Tivadar, ág. ev., Chisnyóviz, Gömör m. 81 november 4. 
Genersich Andor, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 81 novemb. 25. 
Gréb Gyula, ág. ev., Nagy-Lomniez, Szepes m. 81 február 16. 
Kajcsa László, ev. ref., Csökmő, Bihar m. 82 április 10.

10 Kanta Sándor, r k., Sáros-Patak, Zemplén m. 82 július 24. 
Klimo Ladomér, ág. ev. Jamnik, Liptó m. 80 szeptember 5 
Koritsánszky Ottó, ág. ev., Kölesd, Tolna m. 82 márczius 16. 
Kreiger Kornél, ág. ev., Felka, Szepes m. 81 deczember 28. 
László Benő, ev. ref., Duna-Szt.-György, Tolna m. 81 okt. 7. 

15 Lichtenberg Jakab, izr., Késmárk, Szepes m. 82 április 2.
Kilépett.
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Messiiiger Armin, izr., Felka, Szepes m. 81 február 5. 
Palencsár János, r. k., Késmárk, Szepes m. 80 november 5. 
Pálúr Miklós, ev. ref., Piskolt, Szatmár m. 81 augusztus 17. 
Payer Ervin. ág. ev , Poprád, Szepes m. 81 deczember 16.

20 Puky Kálmán, r. k., Száraz-Beő, Heves m 81 október 24 
Sőrés János, ev. ref,  Nagy Kálló, Szabolcs m. 80 deczember 12. 
Steczik Géza, ág. ev Késmárk, Szepes m. 82 október 10.
Stern Jenő, izr., Késmárk, Szepes m. 83 február 15. 
Szentmiklóssy Barna, ev. ref., Szakoly, Szabolcs m 82 julius 24. 

25 Szirák János, ág. ev , Nagy-Lomnicz, Szepes m. 81 nov. 27. 
*Sztrányay Miklós, ev. ref., Száraz-Beő, Heves m. 81 május 10. 
Vieszt Iván, ág. ev., N -Rőcze, Gömör m 82 október 25 

M a g á n t a n u l ó :
Greisiger Irma. ág. ev., Szepes-Béla, Szepes m. 82 február 1.

Yll. osztály.
Barcsa Mihály, ev. ref., Szoboszló, Hajdú m. 79 február 4. 
Barna Kornél, r. k., Sátoralja-Ujhely, Zemplén m. 80 jan. 15. 
Bézy Ferencz, ev. ref., Szoboszló, Hajdú m. 80 febr. 12. 
Demiány Gyula, ág. e v , Késmárk, Szepes m. 80 okt. 9.

5 Dömötör János, ev. ref., Duna-Szt -György, Tolna m 80 jan. 4. 
Grosz Ernő, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 81 febr. 7.
Guhr Béla, ág. ev , Késmárk, Szepes m. 81 jul. 26.
Herz Fülöp, izr., Kamjonka, Szepes m. 79 decz. 19.
Horti Béla, r. k., Eperjes Sáros m. 81 febr. 24.

10 *Kaufmann Sándor, izr., Tisza-Kórod, Szatmár m. 81 aug. 4. 
Kesserű István, ev. ref., Bogyiszló, Pest m. 81 jan. 7.
Király László, ág. ev., Szt.-Iván, Liptó m. 81 ápr. 25.
Kohn Géza, izr., Vág-Lesztercze, Ti’encsén m. 78 okt. 1.
Kónya Károly, ev ref., Kuldó, Fehér m. 81 jul. 21.

15 Kopper Adolf, izr,  Ménliárd, Szepes m. 81 máj. 7.
Kovalszky Róbert, r. k., Gyula, Békés m. 81 decz. 24.
Lábay Gyula, r k , Zsarnócza, Bars m 81 febr 23.
Laczák Kálmán, ev. ref., Monostor-Pályi, Bihar m. 80 ápr. 14. 
Lám Frigyes, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 81 máj. 13.

20 Marczy Emil, ág ev., Szepes-Szombat, Szepes m. 80 jun. 23. 
Marton Sándor, ág. ev., Nagy-Rőcze, Gömör m. 82 márcz. 4. 
Medzihradszky Lajos, ág. ev , AlscLKubin, Árva m. 80 márcz 19. 
Mérey Sándor, r. k , Tisza-Polgár, Szabolcs m. 80 szept. 3. 
Nagy Géza, ev. ref., Karczag, J.-N -K.-Szolnok m 79 szept. 23. 

25 Nozdroviczky László, r. k., Óntelek, Szabolcs m. 81 máj. 2.
) Kilépett.



Orbán Kálmán, ev. ref., Nágocs, Somogy m. 81 aug. 3. 
Palencsár Alajos, r. k., Zsákócz, Szepes m. 81 aug 31.
Reim Iván, r. k., Debreezen, Hajdú m. 79 decz. 24.
Rex Sándor, izr., Debreezen, Ilajdu m. 81 decz. 81.

30 Riegelhaupt Sámuel, izr., Zakopane, Galiczia 79 jun. 8. 
Stefányi Gyula, r. k., Lőcse, Szepes m. 78 máj. 12.
Strausz Izidor, izr., Poruba, Liptó m 81 febr. 29. 
Streimelvöger Mihály, r. k., Eger, Heves m. 78 márcz. 3. 
Szentmiklóssy Jenő, ev. ref., Szakoly, Szabolcs m. 81 jan. 8. 

35 Sztik Károly, ág. ev., Beszterczebánya, Zólyom m. 81 jan. 28. 
Szvjatkó János, ág. ev., Beszterczebánya, Zólyom m. 76 nov. 3. 
Tőrök Károly, r. k., Kökényes, Máramaros m. 79 nov. 9. 
Varga Antal. r. k., Gölniczbánya, Szepes m. 79 jul. 13.
Visnyi Lajos, ág. ev., Német-Lipcse, Liptó m. 79 nov. 6.

40 Walter Elek, ág. ev., Szepes-Szombat,* Szepes m. 81 ápr. 27. 
Weber Pál, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 81 jul. 16.
Weisz Béla, ág. ev., Béla, Szepes m. 80 aug. 16.
Wittclien Ernő, ág. ev., Szepes-Szombat, Szepes m. 81 ápi. 16.

M a g á n t a n u l ó  :
Brettschneider Ernő, r. k., Peszér, Pest m. 78 aug. 21.

YIII. osztály.
Blásy János, ág. ev., Nagy-Szalók, Szepes rn. 76 jun. 2.
Blcba Mihály r. kath., Liptó-Ujvár, Liptó m. 77 aug. 19. 
Bruoth János ág. ev., Breznobánya, Zolyom m. 79 decz. 2. 
Burik János, gör. kath., Mergecska, Sáros m. 76 szept. 14.

5 Czeglédy János, ev. ref., Ilajdu-Szoboszló, Hajdú m. 78 nov. 2. 
Fiedler Rezső, ág. ev , Lucsivna, Szepes m. 79 szept. 8. 
Gyöngyössy Dezső, ev. ref., Eger, Heves m. 79 febr. 8 
Herz Armin, izr., Haligócz, Szepes m. 87 febr. 8.
Herz Frigyes izr. Krigh, Szepes m. 79 jul. 12.

10 Húsz Ödön, ág. ev., Felka, Szepes m. 79 okt. 31.
Káldy Imre, ev. ref., Hajdu-Szoboszló, Hajdú m. 80 jan. 2. 
Kálmánchey Endre, ev. ref., Uj-Fehértó, Szabolcs m. 79 aug. 2. 
Kelemen Mihály, ev. ref., Hajdú-Böszörmény Hajdú m. 80 jan. 1. 
Kellner Viktor, ág. ev , Dobsina, Gömör m. 80 jul. ^2.

15 Kiszelly Géza, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 79 decz. 30. 
Loisch János, ág. ev., Nagy-Szalók, Szepes m. 78 nov. 29. 
Makai Márton, ev. ref., Füzes-Gyarmat, Békés m. 79. nov. 1. 
Nyíri Daniel, ev. ref., Szászfa, Abauj Torna m. 79 okt. 22. 
Paksy Károly, ev.ref., Hajdú-Böszörmény, Hajdú m. 80 szept. 27.
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20 Potorán János, gör. kath., Nagy-Halmágy, Arad m. 80 apr. 10. 
Pucsok Kálmán, r. kath., Tornallya, Gömör m 80 aug. 10. 
Puky Pál, r. kath., Puszta-Száraz-Beö, Heves in. 79 jan. 20. 
Rokiczky Kornél, gör. kath., Felső-Gsebinye, Zemplén m. 79 sz. 25. 
Sauer Jenő, ág. ev,, Ku’a, Bács m. 80 jan. 27.

25 Sulyok Endre, ev. ref , Kis-Varsány, Szabolcs m. 79 szept. 23. 
Vajó Sándor, ev. ref., Karczagh, Jász-N K. Szolnok m. 78 máj. 25. 
Vrchovszky József, ág. ev., Malaczka, Pozsony m. 81 márcz. 1. 
Wünschendorfer Aladár, ág ev. Poprád, Szepes m. 79 okt. 3.





Tudnivalók u 1898 99-ik tanévre.
A tanulók felvételére nézve a következőket adjuk 

köztudomásra:
1. A beiratások f. évi szeptember hó három első 

napján fognak eszközöltetni a Lyceum újépületé
ben levő igazgatói irodában. A helybeliek és szepes- 
megyeik azonban már augusztus három utolsó nap
ján vétethetik fel magukat.

2. A beiratás alkalmával minden tanuló az előző 
évről szóló iskolai bizonyítványát tartozik előmutatni; 
e nélkül senki sem vétetik fel. Uj tanulók a fel
vétel alkalmával az összes előbbi osztályokra vonat
kozó bizonyítványokat tartoznak előmutatni. (Lásd 
a 121 o ik számú püspöki rendeletet,)

3. A gymnasium első osztályába lépő s mind 
azon tanulók, a kik tanintézetünk anyakönyvébe 
még nem voltak beírva, a beiratás alkalmával 
keresztlevelüket vagy születési ivöket tartoznak ma
gukkal elhozni.

4. A javító- és pótvizsgák szeptember hó 1., 2. 
és 3 napján fognak tartatni.

5. Végre az 1887. évi XXII. törvényczikk 11. §-a 
értelmében mindazon tanulók, kik életük 12. évét 
betöltötték, csak akkor fognak véglegesen felvétetni, 
ha igazolják, hogy védhimlővel újra oltattak, vagy 
az újraoltás alól töryjényszerü módon felmentettek.




