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Erzsébet királyné ő Felségének emlékezete.

A múlt 1898. évi szeptem bar hó 10-ik napja gyászbetükkel 
van beírva édes hazánk történetének lapjain. Ez volt azon nap, 
a melyen rajongásig szeretett királynénk, a ki Helvéczia hó
takart bérczei alján elterülő fenyveseiben üdülést és sorcsapások 
okozta sajgó fájdalmára enyhülést keresett egy Istentől elszakadt 
olasz orgyilkos tördöfésének lett az áldozata. Ezen gonosz
tevő őrült vakm erőségében átdöfte azon szivet, mely a vallásos
ságnak, a hitnek, a kegyességnek és a szeretetnek szeplőtlen, 
tiszta szentélye volt.

Ezen megdöbbentő gyászhir a távirda sodronyain nehány 
óra alatt elterjedt a föld összes országaiban, mindenütt felhá
borodást, undort és m egvetést gerjesztve a gyilkos személye 
ellen, ezen emberi alakot viselő szörnyeteg ellen és szívből 
eredő részvétet és szánalmat keltve a boldogtalan Erzsébet 
királyné iránt, korunk legeszményiesebb királyneje iránt, kinek 
nemes szive fenséges családja és népei boldogságáért dobogott, 
ki könyeket szárított, vigasztaló szavaival aggodalm at, kétségbe
esést oszlatott el, ki kegyességével és bökézüségével sok nyo
morult és ínséges jajszavát némitotta el, ki mások boldogitásában 
a saját boldogságát kereste és találta, a ki nemes és fenkölt 
gondolkodásában m aga vallotta be, hogy a nőnek legnemesebb 
hivatása a szenvedések enyhítése.

Ezen gyászhir hallattára hőn szeretett királyunk ő Felsége
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megrendülve és kényekre fakadva igy szólt: »Nem lettem  én 
megkímélve a sorscsapások egyikétől sem. de vallásos hitemre 
tám aszkodva Istenbe vetett bizalommal ezen nehéz sorcsapást is 
el fogom viselni.«

Gyász borúit az osztrák-m agyar birodalom minden egyes 
országára, de ezen birodalom sok nyelvű népei közt egy nép, 
egy nemzet sem vett őszintébben részt a király fájdalmában, 
mint az alkotmányos királyához mindenkor hűséggel ragaszkodó 
m agyar nemzet.

A kárpát völgyeitől kezdve hegyen, völgyön, síkon, lapályon, 
az alföldi rónán át harangzúgás hirdette a magyarnak az or
szágot ért nagy csapást, hó'n szeretett és tisztelt Erzsébet király
nénk gyászos kimúlását.

Sirt a király, sirt a magyar nemzet. A király könyei össze
folytak a m agyar nemzet könyeinek árjával. Mind ketten érez
ték, hogy nagy veszteséget szenvedtek.

Nézzük mit vesztett a király? és mit vesztett a m agyar 
nemzet ?

A király ö Felsége elvesztette hőn szeretett és hűséges 
élete párját, a ki az 1854. évi április hó 24-én történt házas
sági frigykötésük óta halála napjáig vele örömben és fájdalomban 
osztozkodott, a ki az uralkodó család fenséges tagjai közt sűrűn 
elöfordúlt halálesetek és különösen édes gyermekeinek elhalálo
zása alkalmával férfieröre valló megnyugvással fogadta és viselte, 
a kifürkészhetlen isteni gondviselés által reá kimért sorscsa
pásokat; Mutatja azt a mayerlingi katasztrófa, midőn az udva- 
ronczok egyikének sem volt bátorsága a király ő Felségével 
tudatni azt, hogy egyetlen édes fia. Rudolf föherczeg a trón
örökös, váratlanúl és nem term észetes halállal múlt k i ; akkor 
a szivében és egész valójában m egrendített bánatos anya, Er
zsébet királyné ő Felsége személyesen közölte azt a fájdalom 
súlya a la tt roskadozó királyi férjével és igyekezett őt vigasz
talni, holott önmagának is oly nagy szüksége volt a vigasz
talásra.

Igazolják azt a király saját szavai, m elyeket a trónörökös 
trágikus kimúlása után a m agyar főrendek küldöttségéhez in
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tézett, akkor, midőn ezen küldöttség az 1889. évi február 13-án 
a király által kihallgatáson fogadtatva »részvétét« fejezte ki. 
A király igy szólt; »Fájdalommal te lt szivem, csak is a Minden
hatóba vetett bizalmam, imádott hitvesem, a királyné részéről 
tapasztalt erős Jtámasz és népeim szives és valóban m egható 
részvéte által találhat vigaszt és uj erőt fejedelmi kötelmeim 
te ljesítésére«.

Igen a király elvesztette nem csak hőn szeretett élete párját, 
édes gyermekeinek édes anyját, hanem egyszersmind vigasztaló 
angyalát is, a ki férjének homlokáról elűzte, eloszlatta a gondok 
okozta borúlátót azon időben is, midőn a fenséges uralkodó 
családra a súlyos m egpróbáltatások napjai nehezedtek és az 
olasz és porosz háborúk alapjában m egrázkódtatták a Monarchia 
hatalmi állását.

Erzsébet királyné halálával a dicsőén uralkodó királyunk 
özvegy lett, a m agyar nemzet pedig árvaságra jutott. Hogyan ?

Az 1848 — 49-iki szabadságharcz szerencsétlen befejezése 
után vérpadra, vesztőhelyre hurczoltattak nemzetünk legjobbjai, 
a kik édes hazánk szabadságáért egész vagyonukat áldozták föl, 
a harcz viharaiban vérüket ontották és életüket koczkáztatták. 
Szomorú időszak állott be. A  m agyar alkotmány semmibe sem 
vétetett. A m agyar nép nyűgbe, rabigába veretett. Mind az 
a mi m agyar volt, mellöztetett. Nem a király, de a kormány 
élén álló vezérférfiak az ország összes hivatalait nem m agyarokra 
hanem Csehországból ide özönlő tisztviselőkre bízták.

De a m agyar nép nem csüggedett e l ; É letrevalóságának 
ez által is kifejezést adott, hogy megmutatta, miszerint am ilyen  
hősiesen tudott küzdeni a csatatéreken, olyan hősiesen tud tűrni 
az elnyom atás idejében, vagy is, a mint Livius mondja a rómaik
ról, a punháborúk történetének megírásában, hogy képesek 
voltak »Fortia facéré, et fortia páti!«

Végre hosszú szenvedés után egy jobb kor hajnalpirja 
kezdett hasadozni. Midőn Erzsébet császárné ö Felsége császári 
férjével az 1857-ik évben először lépett magyar földre és látta, 
hogy milyen hódolattal és tisztelettel fogadtatik és üdvözöltetik 
mindenütt, az ö kérése folytán a császár parancsára megnyíltak

1*
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a börtönök ajtai és száz meg száz politikai fogoly visszanyerte 
szabadságát és visszaadatott édes öveinek. Igaz, hogy a po
litikai események kényszerítő hatalma is közreműködött, de ezen 
idő óta a császárné lett a m agyar nemzet szószólója, védöan- 
gyala; tanulmányozni kezdte a m agyar nyelvet, m egtanulta azt 
nemcsak nyelvtanilag, hanem a társalgási nyelvben is oly elö- 
haladást tett, hogy az általa m egkedvelt m agyarjaival azok 
anyanyelvén beszélhetett és társalkodhatott.

Mennyire szerette M agyarországot azt bizonyítják ezen 
szavai: »Ha másutt rosszul mennek a császár dolgai az nekem 
nagyon fáj, de ha M agyarországon mennének rosszul, az engem 
megölne. *

Bekövetkezett a koronázás; a feledés és engesztelődés 
fátyola borult a szomorú múltnak gyászos emlékeire.

A m agyar nemzet újra alkotmányos jogainak élvezetébe 
lépett és azt nagy részben Erzsébetnek, koronás királynőjének 
köszönhette. Ezen idő óta szivének egész melegével átkarolta 
M agyarország érdekét; nyomort enyhített, vigasztalt, boldogított; 
az árváknak ápolása és nevelési köröl kimondhatlan érdemeket 
szerzett magának. Találóan és helyesen jegyezte meg gróf 
Zichy Nándorné, midó'n Erzsébet királyné ö Felsége az 1880—ik 
évben személyesen elnökölt a magyarországi vörös kereszt
egyesület alakuló közgyűlésén; »Mint ragyogó csillag emel
kedik felénk, velünk érez, velünk működik, ö egész a miénk.« 
Valóban a m agyar nemzet Nagyasszonya, édes anyja, védő- 
angyala lett és ezen védőangyaltól megfosztott bennünket Lu- 
cheni nevű elvetem ült gonosztevő tőrdöfése. Fájdalmunkban 
azt mondhatjuk, a mi Virgilius Aeneisének VI. könyvében a 
883. sortól kezdve olvasható. Anchises ugyanis az orcusban 
a fiatal Marcellus korán bekövetkezendő halála miatt keseregve 
igy szól:

..............Manibus date lilia plenis, Purpureas spárgám  flores,
animamque nepotis His saltern accumulem donis, et fungar inani 
Munere . . . .

Adjatok liliomot teli kézzel, hadd hintsek sötétszinü virágot,
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hadd dicsőítsem unokám lelkét legalább ezen adománynyal és 
hadd teljesítsek egy mit sem használó kötelességet.

Erzsébet királyné ő Felségét a Mindenható kegyessége 
nekünk is csak rövid időre kölcsönözte és azért joggal mond
hatjuk :

Eltűnt mint egy tünemény 
Fent a magas égen,
Nem volt olyan királynője 
A magyarnak régen.

Áldás volt az élete,/
Áldás járta, kelte,
Hő szivével e hazát 
’S népét átölelte.

Irta: hí rósz Ernő, igazgató.



Ü nnepi beszéd
a Reformátió évfordulóján 1898. október 31 én

tartotta V o t i s k y  K á r o l y ,  tanár.

Más fundamentumot senki nem vethet azon kivid a mely 
egyszer vettetett, mely a Jézus Krisztus. I. Korinth. 3, 11.

Nagy nap virradt fel az ev. keresztyénségre október 
31-kenek ez évi évfordulója alkalmából. Az ünnepi harangszó, 
mely az 5 világrészben elszórtan elő prot. keresztyéneket e napon 
az Ur házába szólítja, hogy ott Istent dicsérve, újra szivökbe 
véssék a Sz. írás szavát: »más fundamentumot senki nem vethet 
azonkívül, a mely egyszer vettetett, mely a Jézus Krisztus« — 
mert ezt jelenti Luther bátor fellépte és a 95 thesis — , ez 
ünnepi harangszó Dávid szent városában, a Sión hegyen is ma 
hangzik fel először. Világrés ünk egyik leghatalm asabb feje
delme, nagynevű elődök hosszú sorának méltó utódja, II. Vilmos 
német császár ma tartja  bevonulását fényes kísérettel Jeruzsálembe, 
hogy ott, körülvéve a világ protestáns felekezeteinek képvise
lőitől, a »Megváltóról« nevezett templomot felavassa. Világ- 
történelmi jelentőséggel biró actus ez, nagy jövőre hivatott ese
mények hajnala derül fel ma a protestáns culturára és missióra 
ott a távol keleten, a félhold birodalmában. Évszázadok hosszú 
során át az orthodox és latin egyházból az ájtatos keresztyének 
ezrei zarándokoltak a szent földre, települtek meg a szent helyeken, 
gyűjtik az ereklyéket, áztatják könnyeikkel a szent helyeket,
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meggyujtják husvét ünnepének reggelén a szent sirnál a szent 
gyertyákat, — de a keresztyén culturának a keleten, az Iszlám 
birodalmában, tért nem hódítottak Más világosságot meggyuj- 
tani a szent földön, erre vannak hivatva a szerény prot. német 
telepek, s már ki is kelt, terem  és gyümölcsöt hoz a mustár 
mag, melyet néhány évtized eló'tt serény kézzel elhintettek. 
Templomokat és iskolákat építenek, árvaházakat és kórházakat 
alapítanak, mívelik a földet és culturát terem tenek Palaestina 
elhagyott, kopár, szomorú vidékein. Szóval gyakorolják  a 
keresztyén szeretet munkáját, híven követve az Ur feltámadása 
napján a szent sirnál őrt álló angyal szózatát: »Mit keresitek a 
holtak között az é lö t! Nincsen itt, hanem feltámadott!« Az ilyen 
munka tiszteletet szerez a keresztyén -névnek a félhold birodal
mában, mert ezen munkában van lélek, van élet, van erő, és 
megfelel a hegyi beszéd tanításának: Úgy fényljék a ti világos
ságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket 
es dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat« (Máté 5, 16)*)

»Várom az Urat, várja az én lelkem őtet, és az ő beszédé
ben vagyon az én reménységem« (Zsolt 130, 5). A mélységből 
az Úrhoz kiáltó királyi énekes e szózata jellemzi a hitért sóvárgó 
es az igazságot szomjuhozó emberiségnek lelki állapotát a ke- 
resztyénség előtti időkben. Sem a zsidóvallás, melyből kihalt 
minden hitélet, igazság és meggyőződés s így e vallás üres, lel
ketlen szertartások és szabályok színvonalára sülyedt le; sem a 
pogány vallás, mely teljesen hitelét veszté, sem a görög philo- 
sophia nem volt képes a kétségektől gyötört léleknek a belső 
megnyugvást megadni. »Legjobb nem születni!« így kiáltottak 
fel az erkölcsi nihilismus ez idejében a római birodalom vezérfiai.

Ünnepi beszédünkben szólunk először arról, hogy az emberiség mindig 
kereste lelke üdvösségét; meghozta ezen lelki üdvösséget az evángyéliom; 
áttérünk azután a hitbeli megújulás genesisére vagyis a reformatióra, vázolva 
egyúttal, hogy alakult át a reformatio által az ember egész gondolatvilága 
még a magánéletben is, miután a lélek egészen eltelt az istenség eszmé
jével; végre a múlt dicső képének feltüntetése után áttérünk a jelenre.
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De miután az emberiség vallás nélkül nem élhet, épen ezért 
az emberi lét örök folyama soha sem pihen, hanem az emberi 
nemet a változások, szakadatlan lánczolatán át mindig előbbre 
és előbbre viszi.*) Szóval bekövetkezett az idők teljessége. 
Ekkor hangzott a Jordán partján az örömhírt hirdető szózat: 
»Térjetek meg, mert elközelitett a mennyeknek országa. S a 
régi világ romjain felépül az uj világ, az uj élet. a keresztyénség 
világa, a menny a földön, mely meghozza a hitért epedö lel
kűknek a hitet, hisz a M egváltó maga hirdeti a mennyei örömöt 
hozó vigasztaló szózatot: »Jöjjetek én hozzám mindnyájan, kik 
m egfáradtatok és m egterhelteltetek, és én megnyugosztlak ti
teket«. Az ős keresztyén-egyház a gyülekezet tagjainak testvéri 
szeretetével, feddhetetlen erkölcsi életével, egyszerű, megható, 
a közös lelki épülést munkáló isteni tiszteletével, a társadalmi 
egyenlőség elvén alapuló demokratikus szervezetével, igazán oly 
hívek egyességét képezé, melyben érvényesült a keresztyén 
idealismus uralma, mert Isten országa lakozott a szivekben, és 
az igazságnak lelke, a parakletos, melyet az Idvezitő megígért 
tanítványainak, minden igazságra vezérlé a híveket Hisz maga 
az Idvezitő is igy tanított: én vagyok az út, az igazság és az élet.

De midőn az igazságnak lelke felre m agyaráztatott, midőn 
emberi koholmány és tévtanok az Igazságnak lelkét eredeti 
tisztaságából kivetköztették. »midőn a reális és ideális hatalmak 
harczában az önzés szörnyetege és az uralomvágy fellázadtak a 
szeretet vallásának szabad és megszabadító hatalma ellen« : akkor 
m egjelent az Úrnak lelke, mely nyáját soha el nem hagyja, 
eleinte lágy szellő, később vihar alakjában, előszólítá újra az 
apostolok seregét és elküldé a 15. és 16. század evangyélistáit 
a reform átorok személyében.

A reformatio az erkölcsi világrend fejlődési processusának 
képe. Nem elmúlt, bevégzett esemény, hanem élő, folytonosan 
ható és működő nagy életelv ; nem tantételek és intézmények 
rendszere, hanem oly feladat, melyet folyton alaposabban kell 
megoldani, oly elv, mely a lelkiismeretből mint forrásból kiin-

j  George Bancroft: Origin of the American Revolution.
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dúlva, hivatva van a lélek szabad és szabaditó hatalmával az 
egyházi, állami és társadalmi életet megújítani és átalakítani.*)

A fejló'dés szakadatlan lánczolatának e gondolata adja meg 
az emberiség történetének az életet nyújtó erőt. É s mivel a 
haladás eszméje az emberi lét örök folyamának gondolatától el
választhatlak  azért m enthetünk minden tudomány közt a tör
ténetből legtöbb erőt Ezért a történelem nemcsak a legképzőbb, 
hanem az egyetlen alkalmas tanulmány, mely a m aga nagy 
egészében, mint az emberi gondolat és érzés szakadatban átala
kulásának, vagy is az erkölcsi világrend fejlődésének képe, a 
többit mind magában foglalja Bizonyítják ezt a nagy történet
iró Carlyle művei, ki századára a legmaradandóbb befolyást gya
korolta s kinek »a franczia forradalom története« czimü müvével 
sikerült bebizonyítani, hogy mily szerencsétlen minden jeles tulaj
donai daczára azon nemzet, mely hitét és eszményeit elvesztő 
s a mely fölött a kétely gyászos hatalma uralkodik s mely ennél
fogva azon szomorú helyzetben van, hogy önmagától kell félnie. 
A tartalom  fensége által kitűnő beköszöntő beszédében, melyet 
mint az edinburghi egyetem  lord rectora tarto tt, szivére köti 
ugyancsak Carlyle az ifjúságnak, hogv olvassák a tö rténete t és 
abból meg fognak győződni, hogy csak azok a nemzetek bol
dogulnak. melyek nagyságuk alapjává az Isten tisz tele té t és 
félelmét tették s hogy ezek nélkül sem nemzet sem egyes nem 
boldogulhat.

De ezen rövid kitérés után térjünk vissza tárgyunkhoz.

Lássuk tehát az Urnák ezen napján, melyet sziveink meg
szentelésére és értelmünk m egvilágositására rendelt, miért küz
döttek a reform átorok és miért ontották vérüket a protestáns 
vértanuk. Azért, hogy saját lelkiismeretük szerint kereshessék 
és d i c s é r h e s s é k  az Istent. Az a nép pedig, m elyet egyszer 
ez a gondolat m egragadott, elérte nagykorúságát. O tt ez a 
gondolat nem pusztulhat el többé. Régi és uj hazájában köz- 
tiszteletnek örvendő hazánkfia Duka Tivadar, ki félszázad óta 
él Angliában vagy az angol gyarmatokon, úgy nyilatkozik, hogy

*) Lásd Schenkel nagy művét : Das Wesen des Protestantismus.
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az egész brit birodalom erejének és nagyságának alapja ebben 
rejlik, ennek a nagy puritán örökségnek köszönhetik mindenüket*)

A lelkiismeret volt a reformátió forrása. A bűn, meg
bánás és erkölcsi megújulás eszméje tér vissza a reformátió minden 
életnyilvánulásában. Az em ber rendületlenül hisz Isten örökké 
való 'szeretetében. hite élet Istenben és Isten által. Az isten 
országa, mely bennünk lakozik, a hitéletnek ezen legbensőbb 
megnyilatkozása és éltető  ereje, szakadatlan törekvés a látha
tatlan egyház eszményképe felé, — ez az uralkodó gondolat a 
Protestantismus életerős, változatos és m egragadó képét feltün
te tő  rajzban.

A reformatio ez örök igazságot, mely megvilágítja az ér
telm et és áthatja a szivet a szeretet melegével, az evangyéliom- 
ból merítette. Ezen evangyélmi igazság homlok egyenest ellen
kezik azon felfogással melyet a középkori kath. egyház a hitre 
nézve vallott s jelenleg is vall és hirdet.

Kisértsük meg az idő szűk határai közt nehány futólagos 
vonásban e rajzot és halljuk elsőben is, miként Ítél Luther maga 
közvetlen tapasztalatból a római egyház állapotáról.

»Tudja meg az olvasó.« —  így ir Luther összes műveinek 
előszavában - -  hogy szerzetes és dühös pápista voltam ; úgy 
bele voltam bolondulva a pápai tanokba, hogy, ha rajtam  áll, 
kész lettem volna mindenkit megölni, vagy megöletni, ki csak 
egy hajszálnyira m egtagadja a pápától az engedelmességet. Nem 
voltam jéghideg a pápa védelmében mint Eck és társai, kik 
inkább hasuk kedvéért látszanak a pápát védeni és nem azért, 
mintha a dolgot komolyan vennék. Én részemről őszinte szívvel 
cselekedtem ; nagyon féltem az ítélet napjától, és mégis rem egve 
óhajtottam  üdvözülni. Azért, mikor először látta meg Rómát, 
L uther földre borult és fe lk iá lto tt: »Üdvöz légy szent R óm a! 
melyet annyi vértanú vére áztatott.« De lelke csak ham ar el
borzadt e gondatlan, hitetlen s az erkölcsi elveket mindig meg
vető élettől. Saját szemeivel látta és saját füleivel hallotta,

*) Azon emlékbeszédben, melyet mint az »Angol Biblia-Társaság« 
képviselője tartott Károli Gáspár szobra leleplezése alkalmából Gönczön 
1890. szept. 14.
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hogy a legszentebb dolgokból csak gúnyt űznek a pápa köz
vetlen közelében. Luther körülményesebben ir a Rómában te tt 
tapasztalata iró l: azért az érdeklődőket e mesteri rajz olvasására 
utalva, itt beszédünk tárgyának megfelelöleg még csak néhány 
jellemző mondást idézünk e rajzból.

»Nem adnám százezer forintért« —  mondá hazatérése után 
Luther —  hogy Rómát láttam, különben mindig azzal a kér
déssel kínoztam volna magamat, váljon nem bántam e rosszul 
a pápával. A bűnök hihetetlenül virágoznak Rómában. A ki 
e roppant rom lottságot nem látta  saját szemeivel, nem hallotta 
saját füleivel, nem ismeri saját tapasztalásából, az lehetetlennek 
tartana ilyesmit. Kigunyolják az igaz vallást, csúfolnak minket 
keresztyéneket, m ert az egész szentirásban hiszünk. Még ké
sőbbi irataiban is azt mondja L uther; »Rom erschien mir schon 
damals als eine Hölle, wo der Teufel leibhaftig wohnet«.

Taine, a renaissance kori olasz miveltség és erkölcsi álla
potok egyik legalaposabb ismerője azt jegyzi meg Luther e 
rajzához: »e kemény szavak még gyengéknek látszanak a való- 
sággal szemben. Árulások, orgyilkosságok, m érgezések s. a. t. 
ott napirenden voltak ez időben« s e m ellett Taine idézi Burck- 
hardt müveit, ki a legnagyobb tekintély e téren, t. i. a renais- 
sancekori miveltségi állapotokat illetőleg s a reform atióval épen 
nem rokonszenvez*)

A renaissancekori olasz műveltség, mint minden déli ci- 
vilisatio —  mondja Taine — egy gyógyithatlan bajt hordott 
magában, az ember rossz és hamis felfogását: a társadalm at 
nem lehet a gyönyör és erő cultusára alapítani, hanem csak a 
szabadság és jogosság tiszteletére. Hogy a nagy emberi m eg
újulás, mely a 16. században egész Európát áthatja  és felemeli

*) Burckhardt Jakab: »A renaissancekori műveltség Olaszországban« 
s egyéb e korszak történetét tárgyaló müvei. Mellesleg megemlitjük, 
hogy Burckhardt J volt baseli tanár, épen ez évben halt el. Nagy hírnek 
Örvendő, éles, de józan történeti kritikát gyakorló előadásait a baseli s 
egy ideig a zürüchi egyetemen nagy számú vegyes hallgatóság előtt tar
totta. Meggyőződését bátran kimondja, úgy mit Schlosser; e tekintetben 
ellentéte Ranke-nak.
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befejezést nyerhessen, szükséges volt, hogy más fajra akadva, 
más m űveltséget fejleszen ki, s az élet egészségesebb felfogásából 
a civilisatio helyesebb formáját hozza létre.

»így született a keresztyén renaissance, vagyis a reformatio, 
a germán népek szelleméhez illő újjá születés. E szellemet az 
különbözteti meg más fajok szellemétől, hogy erkölcsi elvei 
vannak, jobban hallgat a lelkiismeretre és képesebb az önmeg
tagadásra és áldozatra.« »E szavak — justus et justitia Dei — 
mondja Luther mennydörgés gyanánt halottak lelkiismeretemre, 
reszkettem mikor hallottam és így szóltam magam ban: ha az 
Isten igazságos, meg fog büntetni.« Én, ki egy feddhetetlen 
szerzetes életét éltem, —  mondja tovább Luther — mégis érez
tem magamban a bűnös nyugtalan lelkiismeretét, a nélkül hogy 
tisztába jöttem  volna az elégtétellel, melylyel Istennek tartozom. 
Tizennégy napon át Luther oly állapotban volt, hogy sem inni, 
sem enni, sem aludni nem tudott. Éjjel, nappal Pál ápostol 
szövegére szegezve szemét, mely a hit által való megigazulásról 
szól Isten kegyelméből, maga előtt látta a b :rót és kikerülhetlen 
kezeit. Ez a hitbeli reformatio genesise. Mert az emberi te r
mészet egyedül és segítség nélkül nem képes ez örvényből ki
emelkedni. Önmagában oly romlott, hogy nem érez vágyat a 
mennyei dolgok után. A jó szándék nem származhat belőle. 
Szükséges, hogy az em ber leszálljon szivébe, hogy érezze az 
isteni kegyelmet, hogy újjá szülessék a Szent-Lélektől, mint a 
M egváltó mondá Nikodemusnak. »Ekkor —  mondja Luther —  
midőn ennek öntudatára ébredtem, —  mint egy újjá szülöttnek 
éreztem magamat, s úgy látszott, mint ha tá rt ajtókon lépnék 
be a paradicsomba — als hätte  ich eine weit geöffnete Thür 
ins Paradies gefunden. Dieses W örtlein1: Gottes Gerechtigkeit 
in St. Paulo, war nun die rechte Pforte des Paradieses«.

Az ős keresztyénség szellemét tám asztotta fel a m aga ere
deti tisztaságában a reformatio azon alapgondolata, hogy hit 
dolgában semmi sem bir az emberre nézve értékkel, a mi nem 
az ő hitéletének legbensőbb megnyilatkozása és éltető ereje, 
szóval az isten országa, mely sziveinkben lakozik s annak minden 
gondolatát áthatja.
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A hitbeli megújulás ezen term ékeny gondolata, midőn a hit 
behat az ember belvilágába, lelkiismetetébe. irányítja akaratát, 
erkölcsi cselekvésre indítja az egyént, — áthátotta, beleértve 
hazánkat, egész Közép- és Nyugat-Európát, a földközi tengertől 
egész a skandináv partok legészakibb pontjáig. A vallásos esz
mék iránt fagyos közönynyel viseltető korunkban valósággal 
lelki harm atként hat a hivő kedélyvilágára, ha lelki szemeivel 
látja, hogy alakult át ama korban a  hitbeli reformatio által az 
ember egész gondolatvilága még a magánéletben is. A lélek 
e korban egészen eltelik az istenség eszméjével. Ez istenséget 
minél tökéletessebben megismerni, neki szolgálni, benne bízni, 
ezt tá rták  a puritán lelkű protestánsok földi életök legfőbb 
czéljának.

A hol a reformatió elterjedt, o tt mindenütt á thato tta  az 
irodalmat, hazánkban pedig egyenesen a reformatio terem tette  
meg az irodalmat, a reformatio korszakbeli német egyházi ének 
pedig a német költői géniusznak legerőteljesebb és legfenségesebb 
megnyilatkozása, melynek vallásos melegsége, mélysége és zsoltár- 
szerű ihlettsége a reformatiónak mindenütt tért nyitott. De leg- 
teljessebben áthatotta a reformatió az egész irodalmat és köl
tészetet különösen Angol és Skótországban. Milton a reformatió 
hőskorának Homérosza és az elveszett paradicsom költője, így 
ir a reform átióról; »Ha eszembe ju t;  hogyan törte át a fényes 
és áldott reformatió sugara a tudatlanság és keresztyén ellenes 
zsarnokság sűrű, sötét éjszakáját annyi század után, melynek 
folytán a  Tévedés (Error) nagy és komoly kísérete csaknem 
minden csillagot lesepert az egyház égboltazatáról, azt hiszem, 
hogy felséges, éltető öröm árjainak kell behatolni mindazok 
keblébe, kik olvasni vagy hallani tudnak és hogy a visszanyert 
evangyéliom lehellete (the sweet odour of the returning Gospel) 
a menny minden illatában füröszti leiköket*.*)

*) Hogy Milton irmodorával és a reformátió korszakában uralkodó 
költői hangulattal közelebbről megismerkedjünk, közöljük itt azon imát, 
melyben Milton üldözött egyházáért imádkozik: »Te ki fényben és hozzá- 
járulhatlan dicsőségben ülsz, angyalok és emberek Atyja! (Thou, therefore, 
that sitst in light and glory inapprochable, Parent of Angels and Men!)
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Ily hangokat hallva, megelevenedik előttünk ezen dicső 
korszak teljes fenségében. Kikelnek egymás után előttünk siruk- 
nak 300 év óta beom lott padmalyából a reformátió hős a lak ja i: 
halljuk Luthert a mint Isten oltalmába ajánlja egyházát és szent 
áhítattal zengi a reform átió harczi dalát »Erős vár a mi Istenünk<; 
látjuk a hős Zwinglit, a mint kisded seregével a harcztérre siet, 
küzdeni és meghalni h itéért; elmerengünk a nagy svéd király,

Te is, mindenható király, megváltója ez elveszett maradéknak, melynek 
természetét magadra vetted, kimondhatatlan és halhatatlan szeretet! és 
Te, harmadik személye az isteni véghetetlenségnek, világositó szellem, 
(illuminating Spirit) öröme és vigasztalása minden teremtett dolognak! 
tekints e szegény, kimerült és csaknem haldokló egyházra. Oh, ne engedd 
hogy ismét a pokoli sötétség sűrű felhőjébe takarjanak, hol nem látjuk 
meg igazságod napját, hol soha sem remélhetjük a vigasztaló reményt, 
hol soha sem hallhatjuk többé a madár hajnali dalát . . .  Ki nem lát 
téged ma, a mint fényesen áthaladsz szentélyeden, az arany gyertyatartók 
közepeit, melyeknek fényét sokáig elhomályosították azok, kik nem annyira 
világosságuk kedvéért, hanem az arany után vágyva, nyújtották feléjök 
kezöket? Jövel hát, oh te, ki jobb kezedben a hét csillagot tartod, állítsd 
fel választott papjaidat, régi rendjök és szertartásaik szerint, hogy szemed 
előtt töltsék be tisztjüket és szentelt olajat öntsenek örökkön égő lám
páidba. Az imádság szellemét küldted ezért szolgáidra az egész országban 
és felbuzditottad vágyaikat, mint az áradozó vizek zúgását trónod körül. 
Óh, fejezd be, végezd be dicső tetteidet. Lépj ki királyi termedből, oh 
fejedelme a föld minden királyainak! (Come forth out of thy royal chambers, 
o Prince of all the kings of the earth!) Öltsd magadra uralkodói méltó
ságod látható öltönyét, fogd kezedbe az egyetemes kormánybotot, melyet 
atyád neked átadott, mert jegyesed hangja szólít most és minden teremt
mény megújulásért eped.«

A költészetről különben azt mondja Milton: »a ki ismeri a költészet
nek igazi természetét, csak hamar rájön, mily megvetendő teremtések a 
közönséges rimelők és mily vallásos, mily nagyszerű hasznát lehet vonni 
a költészetnek az isteni és emberi dolgokban. Istentől ihlett adomány ez, 
melyben ritka ember részesül; arra való ez a hatalom a szószékkel együtt, 
hogy fölnevelje a nemzetben az erény és köztisztesség magvát, megszün
tesse a lélek nyugtalanságát, egyensúlyba hozza az érzelmeket s magasztos 
hymnusokban dicsőítse a mindenható Isten hatalmát«. Taine, az Angol 
irodalom története 5 k., ford. Csiky Gergely.

Milton korszakának e traditióit Angliában ma is híven követik; az 
angol a kontinensnek legvallásosabb népe.
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Gusztáv Adolf fenséges alakján, a mint döntő ütközet előtt bá
torítja vitézeit: »Ne csüggedj, kisded sereg* és halljuk végül 
a Tisza és a Szamos partján a tárogatót, látjuk Bethlen és 
Rákóczy dandárait egymás után felvonulni, látjuk a mint diadal
érzettel rohannak az ellenségre, énekelve a z so ltá rt: perelj uram 
perlőimmel, harczolj én ellenségimmel, dárdádat nyújtsd kj 
felém* . . .

Eltűnt, elszállt e dicső k o r! Mint valami mennyei karok 
hymnusát, úgy halljuk a gályarabok elhaló énekét innen, »a 
völgyben ülő gyáva kor szűk hátáriból«: Oh bár e mennyei 
karok zengése rezgésbe hozná sziveink húrját, óh bár a refor
matio nagy eseményeinek és a vértanuk dicső halálának emléke 
termékenyítő m eleget ávasztana sziveinkbe, hogy ott újra fel- 
költené a hit éltető erejét, mely nélkül nincs az emberben 
m agasabb értékű törekvés. Ez volna a reform atio emlékének 
igazi protestáns szellemű megünneplése. M ert a hit az igazi 
akarat — mondja Luther — nem kérdi, hol és mikor kell jó t 
mivelni, hanem mielőtt kérdezné megteszi és állandólag cselekszi. 
A hit maga az élet, élet Istenben és Isten által. A hitnek ereje 
fogja legyőzni az uralkodó közönyt, melynek átkát mindnyájan 
érezzük és ellene mindnyájan panaszkodunk; a hitnek ereje fogja 
felébreszteni a szunnyadó lelkiismeretet, mely oly könnyen meg
alkuszik az igazság rovására.

Feltüntettük a protestantismus dicső múltjának képét, de 
nem elég a múlt dicsőségének képén elmerengenünk, gon
dolnunk kell a je lenre és jövőre, m ert a protestantismus nem 
önmagáért, nem is felekezeti érdekért, hanem az emberiség 
érdekéért van. A protestantismus, mint a lelkiismeret val
lása, egyúttal önism eret; ebben rejlik egyénképző ereje; rá 
kell mutatnunk a jelen kóros állapotaira, vizsgálnunk kell ezen 
kóros tünetek okait és ráfogunk jönni, hogy az erkölcsi hanyat
lásnak és minden ennek nyomában járó  bajnak forrása onnan 
ered, hogy a hitélet ereje a szivekben meggyengült, vagy 
kihalt. Pedig a keresztyén vallás szelleme a teljes szivet az 
egész em bert kívánja. D e ha a szivekben nincs meg a kellő 
fogékonyság, a mi az isteni kegyelem adománya, akkor a munka
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eredménytelen. Mert az Isten országát külső eszközökkel nem 
szerezhetjük m eg; bensőnkben kell annak élni. Miként az is
m eretet csak értelmi felfogás által közvetíthetjük, úgy a vallást 
csak a  lélek nemessége által. »Az Urnák félelme a bölcse- 
ségnek kezdete«, ez életszabály arra  tanít bennünket, hogy már 
a gyerm ekeket isteni félelemben kell nevelni, hogy az isten 
igéjének szikrája gyökeret verjen a szivekben. Ez azon szikla, 
mely rendületlenül áll az élet viharaiban, A kinek lelkében 
pedig már gyerm ekkorában nem él a kegyelet, annak szivéhez 
könnyen hozzáfér minden gonoszság és bűn. A nevelésnek ma 
is legfőbb czélja, hogy az em bert erkölcsileg jobbá és neme
sebbé tegye. A nevelés tulajdonképen jellem képzés; vallás 
nélkül nincs erkölcs, m ert a hit erkölcsi tény; erkölcs nélkül 
nincs jellem.

Bizony sok a mi ellenségünk; mindezen gonosz ellenséggel 
szemben csak az evangyéliom termékenyítő és éltető ereje az 
egyedüli oltalmunk; ez gyújta fel az értelemnek azon fenséges 
világosságát, mely távol ta rtja  az em bert a hétköznapi gondol
kodás sivárságától; ez munkálkodik azon, hogy az önérdek 
anarchiája helyébe az egyöntetű párhuzamos cselekvés har
móniája lépjen az élet munkaterén. »Az Úr pedig ama Lélek, 
a hol pedig az Urnák lelke vagyon, o tt vagyon a szabadság«. 
»Legyetek tehát erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében« 
mondja az Apostol (II. Korinth. 3, 17; Hphes. 6, 10) Három 
század tapasztalata bizonyítja, hogy ott, a hol az apostolnak ez 
intését m egértették, ott m egtalálták azon nagy szellemi erőt, 
mely a protestáns országokat virágzásba hozta.



értesítés  a t a n in t é z e t r ő l ,
I.

Lyceum i tisztviselők.
Helybeli felügyelő: J)r. Schwarz Károly.
Vidéki felügyelők: Gresch Ágoston, Spóncr Andor és Wieland Arthur.

II.
A lyeeá lis  iskolatanács tagjai.

A) Hivatalból:
Dr. Schwarz Károly, lyceumi felügyelő.
Linberger István, esperes, a helybeli ev. egyház lelkésze.
Kéler Pál, a helybeli ev. egyház és iskolák felügyelője.
Grósz Ernő, lyceumi igazgató.
Pólyák Kálmán, lyceumi ügyész.
Kertscher Sándor, lyceumi 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,
Marcselly Albert,
I)r. Tátray Gergely.

C) Választott tagok a tanári kar részéről: 
Bruckner Károly,
Gretzmacher Gyula,
Scholcz Frigyes,
Weber Pál.
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m.
Az iskola fegyelm i székét

a középiskolai rendtartás 20-ik §-a értelmében a tanári testület a lyceumi 
felügyelővel együtt és annak elnöklete alatt képezi.

IV.
Tanári kar.

Grósz Ernő, igazgató, rendes tanár, tanít 1872 óta. Tanította a latin 
nyelvet a VII. és VIII. osztályban, hetenkint 11 órában; azonkívül az első 
harmadban a vallástant a VIII. osztályban. A VIII. osztály főnöke és a 
convictusnak gondnoka.

Baltazár Gábor, rendes tanár, tanít 1896 óta. Tanította a magyar 
nyelvet az I. osztályban az első harmadban, hetenkint 5 órában; a magyar 
nyelvet a VI. osztályban a második és harmadik harmadban, hetenkint 3 
órában; a latin nyelvet az V., a görög nyelvet a VII. és VIII. osztályban 
egész éven át, hetenként 15 órában. A gyorsirókörnek, a dal- és zene
egyletnek elnöke. Az V. osztály főnöke.

Binder Jenő, rendes tanár, tanít 1899. január óta. Tanította a val
lástant mind a nyolcz osztályban, hetenként 16 órában.

Bruckner Károly, rendes tanár, tanít 1889 óta. Tanította a rajzoló 
mértant az I., II., III. és IV. osztályban, hetenként 10 órában; a mennyi
ségtant az V. osztályban, hetenként 4 órában; a német nyelvet a VII. osztály
ban, hetenként 3 órában; a szépírást az I. osztályban, hetenként 1 órában; 
a physikai földrajzot a III. Osztályban az első harmadban, hetenkint 2 órában. 
Az I. osztály főnöke. Könyv- és levéltáraok. A német önképzőkör elnöke.

Gretzmacher Gyula, rendes tanár, tanít 1871 óta. Tanitotta a latin 
nyelvet a III. és IV., a német nyelvet a IV. osztályban, hetenként 16 
órában. A IV. osztály főnöke.

Karátsony Zsigmond, helyettes tanár, tanít 1898. január óta. Tani
totta a görög nyelvet az V. és VI. osztályban; a latin nyelvet a VI. osztályban 
egész éven át, hetenkint 16 órában; az első harmadban a magyar nyelvet 
a II. osztályban, hetenkint 5 órában; a második és harmadik harmadban 
a magyar nyelvet a IV. osztályban, hetenként 4 órában

Kiszelly Ervin, rendes tanár, tanít 1866 óta. Tanitotta a mennyi
ségtant az I., II., III. és IV. osztályban, a magyar nyelvet a III. osztály
ban, egész éven át, hetenként 16 órában; az első harmadban a szépírást 
a II. osztályban, hetenként 1 órában. A III. osztály főnöke, a lyceális 
iskola-tanács jegyzője, a tandíj kezelője.

Klein Pál, rendes tanár, tanít 1874 óta. Tanitotta a mennyiségtant 
a VI., VII. és VIII. osztályban; a természettant a VII. és VIII. osztály
ban, egész éven át, hetenként 16 órában. A VI. osztály főnöke. A ter- 
mészettani muzeum őre.
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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. osztályban; a történetet az V. és VIII. osztályban, egész 
éven át, hetenként 14 órában; azonkívül az első harmadban a vallástant 
a VII. osztályban, hetenként 2 órában. A VII. osztály fönöke.

I)r. Szelényi Károly, rendes tanár, tanít 1896 óta Tanította a föld
rajzot és a német nyelvet az I., a természetrajzot a IV., V. és VI. osz
tályban ; a politikai földrajzi a VII. osztályban, az egész éven át, heten
ként 15 órában; az első harmadban a földrajzot és német nyelvet a II. 
osztályban, hetenként 6 órában; a második és harmadik harmadban a 
physikai földrajzi a III. és a szépírást a II. osztályban, hetenként 3 órá
ban. Tanárértekezleti jegyző, a természetrajzi szertár őre.

Topperczer Rezső, okleveles rendes fögymnasiumi tornatanitó. Tanítja 
a tornát a mi tanintézetünkben 1886 óta mind a nyolcz osztályban; a 
folyó tanévben hetenként 12 órában. A  tornakor és vivókör elnöke.

Votislcy Károly, rendes tanár, tanít 1863 óta (Késmárkon 1874 óta). 
Tanította az első harmadban a vallástant a II., IV., V. és VI. osztályban; 
a történetet a III. és IV. osztályban és a magyar nyelvet a IV. osztályban, 
hetenként 19 órában, a második és harmadik harmadban a magyar nyelvet 
az I. és II. osztályban, a földrajzi a II. osztályban, a történetet a III. osz
tályban, hetenként 18 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; a német nyelvet 
a III. osztályban, egész éven át, hetenként 2 órában; az első harmadban 
a vallástant az I. és III. osztályban, hetenként 4 órában; a második és 
harmadik harmadban a német nyelvet a II. osztályban, hetenként 2 órá
ban. A II. osztály fönöke. Az algymnasiumi könyvtár őre. Az alum- 
neum gondnoka.

Zvarínyi Sándor, rendes tanár, tanít 1874 óta. Tanította a magyar 
és a német nyelvet az V. osztályban; a német nyelvet és a történetet a 
VI. osztályban; a bölcsészeti elötant a VIII. osztályban, az egész tan
éven át, hetenkint 15 órában; az első harmadban a magyar nyelvet a VI. 
osztályban, hetenkint 3 órában; a második és harmadik harmadban a tör
ténetet a IV. osztályban, hetenkint 3 órában.

Blcha Márián, róm. kath. segédlelkész és hitelemzö, előadta kath. 
tanítványainknak a róm. kath. hittant a folyó tanév február hó közepéig; 
Késmárkról történt távozása után pedig az ö utódja Lang Jakab segéd
lelkész és hitelemző úr, hetenként 8 órában.

Gaál István, állami szövőipari szakiskolai rajztanár, tanította a sza
badkézi rajzt, hetenként 2 órában.

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

Kornhauser Simon, izr. népiskolai tanító, tanította az izraelita val- 
lásu növendékeket mind a nyolcz osztályban, hetenként 4 órában.

Bayer Károly Samu, ev. népiskolai tanító, az orgonázásban és zon
gorázásban oktatja a leendő néptanítókat.

V.
T a n t á r g y a k .

I. osztály.
Osztályfőnök: Bruckner Károly.

Vallástan, hetenkint 2 óra. A  tiz parancsolat. Bibliai történet 
Ó-szövetség. K. k. Pálffy János és E. C. Brünnert.

Latin nyelv, hetenkint 7 óra. Alaktan a hangejtéstöl kezdve a verba 
deponentia hajlitásáig kellő fordítási gyakorlatokkal. A főnevek ejtegetései, 
a melléknevek ejtegetése és fokozása. Számnevek. Névmások. Az ige
határozók képzése és fokozása. A segédige, cselekvő és szenvedő igék 
hajlitása. írásbeli dolgozatok. Kk. Dr. Holzweiszig, Székely-Ferencz.

Magyar nyelv, hetenkint 5 óra. Prózai és költői olvasmányok tar
talmának elmondása a helyes kiejtés bagyakorlása czéljából. A tárgyalt 
14 költemény emlékelése. Hangtan, egyszerű mondat, a mondat és beszéd- 
részek ismertetése, igeragozás. írásbeli dolgozatok és helyesírási gyakor
latok. K. k. Szinnyei J .: «Iskolai magyar nyelvtana» I. és Kalmár Elek 
«Magyar olvasókönyve» I.

Német nyelv, hetenkint 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 nyelvtana.

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

Mennyiségtan, hetenkint 3 óra. A tizes 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: Mocnik: 
dr. Schmidt Ágoston.

Rajzoló mértan, hetenkint 3 óra. Test, lap, vonal, pont. A pont 
és vonal keletkezése. A vonalok nemei. Egyenes vonal irányai. Távolságok. 
Műveletek távolságokkal. Egyenes vonalok kölcsönös helyzete. A kör
vonal, iv, ivmérés. Műveletek ivekkel. Az egyenes és a kör. Szög, szög-
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mérés, szögpárok: mellék-, csúcs-, váltó- és társszögek. Műveletek szö
gekkel. Síkidomok. A háromszögek és négyszögek alaptulajdonságai és 
osztályozása. Sokszögek; szabályos sokszögek. Három-, négy- és szabályos 
sokszögek szerkesztése. Az idomok összeillősége, hasonlósága és sym- 
metriája. Á területszámitás elemei. Megfelelő rajzgyakorlatok. Kk. dr. Ge- 
revich Emil: Rajzoló geometria I. rész. Planimetria.

Torna, hetenkint 2 óra. Tananyag: Egyszerű szabadgyakorlatok, 
katonai és tornázó rendgyakorlatok: állások, sorképzés, fordulatok, kanya
rodások, járás és futás Szergyakorlatok : ugrás, rúd- és kötélmászás, hosszú 
lengőkötél, körhinta, bakugrás, gyakorlatok a viszintes és rézsútos létrán, 
lovon és gyürühintán. Játékok, korcsolyázás az intézeti jégpályán.

Szépírás, hetenkint 1 óra Folyó magyar Írás.
Ének, hetenkint 1 óra. Egy. két és három szólamu dalok éneklése. 

Egyházi énekek.
H. osztály.

Osztályfőnök: Wéber Pál.
Vallás, hetenkint 2 óra. Mi atyánk. Bibliai 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 Infinitivo. Par- 
ticipium conjunctum. Ablativus absolutus. Fordítások, taglalások, emlékelés, 
Írásbeli dolgozatok. Kk. Holzweiszig-Székely Ferencz.

Magyar nyelv, hetenkint 5 óra. Prózai és költői olvasmányok, az 
olvasmányok magyarázata, tartalmuk elmondatása, a tárgyalt 18 költemény 
elszavalása az értelmes és hangsúlyos előadás begyakorlása czéljából. A 
határozók részletes ismertetése Összetett mondatok. írásbeli dolgozatok. 
K. k. Szinnyei J .: »Iskolai magyar nyelvtana« II. rész és Kalmár Elek 
»Magyar olvasókönyve« II. rész.

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

Földrajz, hetenkint 4 óra. Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália föld
rajzi helyzete és körrajza, hegy- és vizrajza, éghajlata, ásványai, növény- 
és állatvilága, a földrészek egyes országainak ismertetése a politikai fel
osztás szerint. A tárgyalt földrészek térképeinek megrajzolása. Kk. Körösi 
Albin: »Földrajz a gymnasiumok II. osztálya számára«.

Mennyiségtan, hetenkint 3 óra. A négy alapművelet közönséges és
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tizedes törtekkel ismételve. A különféle tizedes törtek megismertetése és 
azoknak átalakítása közönséges törtekké Egyszerű viszonyok és arányok. 
Hármas szabály. Nevezők eltávolítása. Vonalmódszer. Egyszerű kamatszá
mítás. Olasz gyakorlat. Számtani műveletek korlátolt pontossággal. Műveleti 
rövidítések. Kk. Mocnik; dr. Schmidt Ágoston.

Rajzoló mértan, hetenkint 3 óra A sik A sik, a térbeli egyenes 
ezek kölcsönös helyzete. A hajlásszög. A síkok kölcsönös helyzete. Á 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, összeillösége és hasonlósága. Felszín- és köbtartalomszámitás. Meg
felelő rajzgyakorlatok. Kk. Dr. Gerevich Emil: Rajzoló geometria II. r. 
Stereometria.

Torna, hetenkint 2 óra. Az első osztály tananyagának ismétlése 
és bővítése.

Szépírás, hetenkint 1 óra. Magyar és német irás.
• Énéle, hetenkint 1 óra. Lásd az I. osztály tananyagát.

III. o sz tá ly .
O s z t á l y f ő n ö k : K i s z e l ly  E rv in .

Vallás, hetenkint 2 óra. A keresztyén egyház története, a refor- 
mátió és a magyar protestáns egyház története Kk. Csiskó János: »Egy
háztörténelmi korrajzok«.

Latin nyelv, hetenkint 7 óra. Mondattan: Esettan. A városnevek 
szókötése. Melléknév. Névmás Az idők használata. Consecutio temporum. 
Imperativus. Infinitivus. Supinum Acc. és nőm. cum infinitivo. Kk. Schultz 
F., Kiss Lajos és Dávid J. Irálygyakorlatok: Fordítások latinra. Corn. 
Neposból elemezve olvastatott és emlékeltetett: Aristides, Pausanias, Al- 
cibiades. Phaedrus meséiből Siebelis »Tirocinium poeticuma« szerint 15 
mese elemezve és emlékeltetve. Corn. Nepos, Vass J. és Dr. Ring M ki
adásai szerint.

Magyar nyelv, hetenkint 4 óra. A szótan rendszeresen. Mondattan. 
Olvasmányok és egyes válogatott költemények elemzése és emlézése, u. 
m. Zboró. Szibinyáni Jank. A hamis tanú. Éji látogatás. Az obsitos I. és II. 
rész. Téli esték. Aranyaimhoz. Az ó torony. A búvár Kund. Búcsú. Magyar- 
ország. Mi kék az ég. Ki a szabadba! írásbeli dolgozatok, részint önállók, 
részint fordítások németből magyarra, 40 gyakorlat. Kk. Makláry-Pap 
Miklós olvasókönyve. Töpler G. F. Leitfaden.

Német nyelv, hetenkint 2 óra. Mondattan. Költemények és olvasmányok 
elemzése és megtanulása. Erlkönig. Der Sänger. Die drei Zigeuner. Der 
Glockenguss zu Breslau. Das Lied vom braven Mann. Die Bürgschaft. Das 
Gebet während der Schlacht. Die Theilung der Erde. Der Schatzgräber.



23

Das Amen der Steine. Der Ring des Polykrates. Die Hoffnung. Das Mäd
chen aus der Fremde.

Physikai földrajz, hetenkint 2 óra. A szilárd, cseppfolyós és lég
nemű testekről. Hötünemények. Elektromosság. Mágnességi tünemények. 
A kosmographia elemei. Kk. dr. Bozóky Endre: Physika és physikai 
földrajz.

Történet, hetenkint 4 óra. Magyarország története 1867-ig, különös 
tekintettel az utolsó három század és a jelen század első felének kor
szakalkotó eseményeire. Magyarország a jelenben. Magyarország rövid 
politikai ismertetése. Kk. Török István. Magyarország története. Tör
téneti térképek.

Mennyiségtan, hetenkint 3 óra Egyszerű és összetett arányok. Kamat
számítás. Olasz gyakorlat. Egyszerű és összetett társaságszabály. Vegyitési 
szabály. Lánczszabály. Hatványozás, gyökvonás, a ludolfi szám, valamint 
annak alkalmazása. Kk. Moénik dr. Schmidt Ágoston.

Rajzoló 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
mivel etek szögekkel. Háromszögek, négyszögek és sokszögek alaptulajdon
ságai és ezen idomok szerkesztése adott alkotórészekből, összillöség, ha
sonlóság és symmetria. Másolás. A földrész felmérése: A coordinátak és 
triangulátió 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 relativ 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 szabadgya
korlatainak bővítése 6—8 ütemig úgyszinte ismétlése és bővítése a katonai 
és tornázó rendgyakorlatoknak, kettes rendek képzése, kanyarodások arcz- 
vonalban. Szergyakorlatok: a megkezdett gyakorlatok a korláton és nyúj
tón, különös tekintettel a szabados kivételre. Kötélhúzás, játékok és kor
csolyázás.

Énele, hetenkint 1 óra. A vonalrendszer, hangjegyek Írása, ezek meg
nevezése. Magasság és időtartam. Szünjegyek. Két- és háromszólamú dalok 
és egyházi énekek begyarkorlása.

IY. o sztá ly ,
Osztályfőnök: Gretzmacher Gyula.

Vallás, hetenkint 2 óra. Evangyéliumi hit- és erkölcstan. Kk. 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 Dávid István. Irály gyakorlatok: fordítások latinra. Olvastatott Corn. 
Neposból: Themistocles, Hemiclar és Hannibal. Szó- és hangmértan, 
Ovidiuson begyakorolva. Olvastattak és emlékeltettek Siebelics tirociniu- 
mából: Ceres egy fiút gyíkká változtat, Battus. Icarus. Bacchus megleli a 
mézet. Orestes és Bylades. Gabii városának bevétele. Brutus rejtett okos
sága. Mindezek magyarázva, elemezve és emlékeltetve. Corn. Nepos Vass 
J. és dr. Ring Mihály kiadásai szerint.

Magyar nyelv, hentenkint 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-klaszikai, 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, fötekintettel a görögök művelődési állapotára az 
egyes korszakokban. Az alexandriai korszak miveltsége. Az itáliai fél
sziget ismertetése, a romaiak története a köztársaság bukásáig. Kk. Kiss 
Lajos: ü-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, fő tulajdonságai és szerkesztése. A  pro- 
jectio. Az orthogonális projectio vízszintes és függélyes sikra. 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 építési stylusok tárgyalása. 
Kk. Fodor-Wagner: Contructiv planimetria.

Természetrajz, hetenkint 3 óra. Ásványtan vegytannal kapcsolatban. 
A főbb chemiai tünemények a közönségesebb természeti testek alapján. 
A nevezettesebb ásványok szemléltető ismertetése. Ásványrendszer. A 
föld szilárd kérgét alkotó közetek, tekintettel használhatóságukra. A föld
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életében szerepek játszó erők, főleg hatásaikban működésükben ismertetve 
Geológiai korszakok. K. k Dr. Sterényi Hugó: »Ásványtan*«.

Torna, hetenkint 2 óra. Tananyag: a III. osztály tananyagának bővítése.
Ének, hetenkint 1 óra. Tananyag : lásda III. osztályt.

V, osztály
Osztályfőnök: 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. A tárgyalt anyagra vonatkozó 
régiségtan)' ismeretek. Szóbeli gyakorlatok az olvasmány alapján a nyelv
tani szabályok ismétlésére s a mondattan gyakorlására. Költői olvasmány: 
Ovidius müveiből (Metamorph. Fasti, Tristium 1.) válogatott olvasmányok. 
A metrikai alapismeretek ismétlése s a verstan bővebb tárgyalása. Két- 
hetenkint írásbeli iskolai dolgozat az olvasmányok köréből. Kk. Livius XXI. 
és XXII. könyve Bartalféle kiadás. Ovidii carmina selecta ed. Veress.

Görög nyelv, hetenkint 5 óra. Az attikai alaktan elemei: névragozás, 
melléknevek, névmások, számnevek, igehatározók; az w-végü igék 
ragozása, begyakorlásuk megfelelő olvasmánynyal. Szóbeli és írásbeli for
dítási gyakorlatok. Kk Dávid •!.: »Görög nyelvtan« és dr. Mayvald: »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. Havonkint egy 
házi dolgozat. Kk. Góbi Imre: »Szerkesztéstan«. Tones G. és Lősz J .: 
»Költői olvasmányok«.

Német nyelv, hetenkint 3 óra. A  stilisztika és szerkesztéstan főbb 
vonásaiban. Prózai és költői olvasmányok. Válogatott részek Herder 
Cidjéböl; e monda történeti alapja. Költemények emlékeltetése. A ha
ladókkal havonkint 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 középkor története. Kk. Kiss Lajos: 
Középkor.

Mennyiségtan, hetenkint 4 óra. Számtan: Elsőfokú egyenletek két 
és három ismeretlennel. A  hatvány. Műveletek hatványmennyiségekkel. 
A gyök. Műveletek gyökmennyiségekkel. Négyzet- és köbgyök-vonás. A 
másodfokú egyenlet Kéttaguaknak magasabb, positiv egész hatványai. 
Pascal-féle háromszög. Binominalis tétel. Számtani haladvány. Mértan: 
A planimetria föltételei. Kk. Moenik-Klamarik-Wagner.
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Természetrajz, hetenkint 2 óra. Növénytan. Az őszi flóra alapján 
a növények külső tagoltsága kiváló tekintettel a biológiára. A növény 
belső szerkezete és életjelenségei. A virágos és virágtalan növények főbb 
csoportjainak képviselői. Növényrendszerek. Herbáriumok készítése, ki
rándulások. Kk. Dr. Szterényi Húgó: »Növénytan«.

Torna, hetenkint 2 óra. Tananyag: Szabadgyakorlatok kézi szerrel 
és a nélkül; a katonai rendgyakorlatok ismétlése, húzódások és fejlődések. 
Szergyakorlatok: az előbbi osztályokban megkezdett gyakorlatok folyta
tása. Magas-, táv-, rúd- és hármas-ugrás; játékok és korcsolyázás.

Yl. osztály.
Osztályfőnök: Klein Pál

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

Latin ngelv, hetenkint 6 óra. Olvasmány: Sallustius Crispus »De 
conjuratione Catilinae«. Hindy Mihály kiadása szerint. Virgilii Aeneidos 
liber I. 1—33. vers, liber II. és liber III. Kk. Némethy Géza. Kétheten- 
kint irálygyakorlatok, nyelvtani ismétlés.

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

Magyar nyelv, hetenkint 3 óra. A műfajok elmélete. A történetírás 
és szónoki beszéd elmélete s történeti fejlődése a görög, latin és magyar 
irodalomban. Olvasmányok: Pitt beszéde a rabszolgakereskedésröl. Perikies 
beszéde az athénei népgyülésen. Antonius beszéde Caesar holtteste felett. 
Védelem P. J. számára. Perikies emlékbeszéde a háború első halottai felett. 
A történelmi vizsgálatról. Shakespere Julius Caesarjának olvasásával kap
csolatban a tragoedia tárgya, tartalma, tragikuma, szerkezete. A  drámai 
jellemek. Havonkint egy írásbeli dolgozat. Kk. Góbi Imre Retkorika. 
Shakespere J. Caesar ford. Petőfi 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 románezok értelmezése, vers- és költészettani magyarázata, 
részben emlékeltetése. A német ballada története különös tekintettel 
Bürger, Herder, Goethe és Schillerre. A haladókkal hanvonkint egy ön
álló házi dolgozat, kezdőkkel iskolai dolgozatok, még pedig fordítások 
magyarból németre és a tárgyalt költői olvasmányok rövid tartalma német 
nyelven. Kk. Heinrich Gusztáv: »Német tan- és olvasókönyv« II. rész 
és »Német balladák és románezok« I. és II. rész.
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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 számítása 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. Ferdeszügii háromszögek. Stereometria: Azon bevezető fogalmak 
és tételek sora, melyek a felszín és köbtartalom kiszámítására szükségesek. 
Szögletes testek mérése (a prizmatoid kizárásával). Kk. Moénik—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 leirá a, különös tekintettel hazánkra. Kk. Dr. Róth-Vangel: 
»Az állattan alapvonalai«.

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

Y1I. osztály.
Osztályfőnök: Schoicz Frigyes.

Váltás hetenkint 2 óra. A magyarhoni protestáns egyház története 
a legújabb időig. Kk Pálffy J.

Latin nyelv, hetenkint 6 óra, A  nyelvtani ismeretek ébrendtartása 
mellett olvastatott: Ciceronis oratio pro Milone és oratio pro rege Dejo- 
taro. Kk. C. F. W . Mueller. Virgilii Aeneidos liber VI. Kk. Veress 
Ignácz. Horatii Flacc Carmina. 15 óda. Kk. Gyurits Antal. M. Tullius 
Cicero válogatott leveleiből 15 levél. Kk. Köpesdy H. Sándor. Mind ezek 
elemezve magyarázva, forditva. Hetenkint irálygyakorlatok.

Görög nyelv, hetenkint 5 óra. Az attikai alaktannak rendszeres átis
métlése és gyakorlása. Az ión dialectus alaki különbségei összehasonlító 
alapon. Olvasmány: Homeros Odysseia-ja. Az I. és VI. ének s a XII. 
énekből a Seirének, Scylla, Charybdis. Az Odysseia tartalma és szerkezete. 
A homerosi költészet és viliágnézet jellemzése. Herodotosból: De Arione 
citharoedo. De moribus Persarum. Babylonis descriptio. De crocodilo. 
De pugna Salaminia. A régiségtanból : A vallás Homerosban. A  Perikies 
korabeli mythologia. Mysteriumok és tisztulások. Papok, áldozatok és ün
nepek. Jósok és jóshelyek. A görög művészet fejlődési menete. Épí
tészet, szobrászat, festészet. Kéthetenkint írásbeli iskolai gyakorlat. Kk.
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Homeros Odysseiá-ja. Dr. Csengeri János. Herodoti Epitome Steph. Dávid. 
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. írás
beli dolgozatok. Olvasmányok-

Német nyelv, hetenkint 3 óra. A német irodalom története főbb vo
násokban a hajdankortól Klopstockig. Megfelelő olvasmányok. Nagyobb ol
vasmány. Lessing »Nathan der Weise« és Goethe »Hermann und Dorothea«, 
ez utóbbi valamint Schiller »Das Lied von der Glocke« és több más költe- 
mény le is fordittattak. A haladókkal havonként egy házi dolgozat, kez
dőkkel iskolai dolgozatok még pedig fordítások magyarból németre vagy 
egyszerűbb leírások és tartalom összefoglalások német nyelven. A  haladók 
azonkiviil olvasmányi naplót vezettek a magán olvasmányokból, mely nap
lóba az olvasott német müvek rövid tartalmát és jellemzését bejegyezték; 
ezen naplót havonta egyszer szintén beadták. Kk. Heinrich Gusztáv: Né
mettan- és olvasókönyv III. rész.

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

Mennyiségtan, hetenkint 3 óra. Számtan: A másodfokú egyenletek 
teljes elmélete. A geometriai haladványok és alkalmazásuk (pl. tőke-, lakos
ság felszaporodás, szabad esés). A végtelen geometriai haladvány, különös 
tekintettel a szakaszos tizedes törtekre. Mértan: A pont coordinátái. Két 
pont távolsága. Egyszerű algebrai kifejezések graphikai ábrázolása. A  ste- 
reometria befejezése. A gömb. Kk. Moőnik-Klamarik. Wagner.

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

Torna, hetenkint 2 óra. Tananyag: Szabadgyakorlatok súlyzóval, rö
vid bottal, rúddal és buzogánynyal. Súlyemelés, súlydobás, rúdugrás és 
kötélhúzás. A  katonai rendgyakorlatok befejezése. Szergyakorlatok a ren
delkezésre álló szereken, menetgyakorlatok, játék és korcsolyázás.

VIII. osztály.
Osztályfőnök: GrÓ8Z Ernő.

Vallás, hetenkint 2 óra. Hit- és erkölcstan. Kk. Batizfalvi J.
Latin nyelv, hetenkint 2 óra. A mondattan fontosabb részeinek 

ismétlése mellett olvastatott: Ciceronis »de officiis« liber III. Horatii F lacci: 
Satirarum liber I. 1. 6—9. Epistolarum liber TI. »De arte poetica« Cor- 
nelii Taciti: Annalium liber I. Kk. Budavári József. A római irodalom 
történetének vázlata. Hetenkint irálygyakorlatok.
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Görög nyelv, hetonkint 4 óra. Az attikai és homerosi alaktan teljes 
átismétlése és gyakorlása. Olvasmány: az Ilias I. és VI. éneke. A homerosi 
eposzok tartalma és szerkezete. A  homerosi kérdés. Plato Socrates vé
delme. A görög bölcsészet fejlődése a legrégibb kortól Socratesig. Socrates, 
Plato és Aristoteles bölcseleté. A görög irodalomból: A classzikus korszak 
a legrégibb időtől Nagy Sándorig. I. Költészet, a) Lantos költészet, b) 
Dráma. II. Próza, a) Történetírás, b) Bölcsészet, c) Szónoklat. Kétheten- 
kint írásbeli iskolai dolgozat. Kk. Homeros Iliasa. Dr Csengeri János. 
Plató Socrates védelme. Horváth Zsigmond. Görög irodalom történet. 
Schill Salamontól.

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. Kk. 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 mathgmathika legfőbb tanainak ismétlése. 
Kk. Moőnik-Klamarik-Wagner.

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

Nem kötelezett tantárgyak.
Franczia nyelv, tanítja Votisky Károly fögym. tanár.
Szabadkézi rajz, hetenként 2 óra; résztvett 20 tanuló. A kezdöcso- 

portban (I., 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.—VIII. osztály) egyéni oktatás ké
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 szövőipari 
szakiskolai rajztanár.

Zongora- és orgonatanitás, a leendő néptanítók számára. Tanítja 
Bayer K. Samu, ev. népiskolai tanító.



írásbeli dolgozatokul feladott téte lek  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. Toldi kalandja a farkasokkal. Mátyás anyja. 

Báthory Erzsébet. V. László. Tetemre hívás. Agnes asszony. Húsvéti 
öntözés. A mohácsi gyásznap. Miért jó, hogy a jövőt fátyol fedi ? Levél 
barátomhoz.

A VI. osztályban. A magyarok a keresztyénség általános behozataláig. 
Német befolyás Istvántól Kálmánig, 1000— 1114-ig Emlékbeszéd a branyisz- 
kói győzelmes csatában elesett honvédek felett. Az expositio Shakespeare 
Julius Caesarjában. Az epikus és a drámai hős közötti különbség isme
retes példákkal magyarázva. Milyen eszközökkel hat a szónak a hallgató
ságra? Julius Caesar halálának előzményei a történelem megvilágításában. 
Szabad tárgy.

A VII. osztályban. Uj év, uj elv. Őszi napok. Az én barátom. 
Szülőföldem és lakosai. Benyomások a Tátra vidékén. Pázmány Péter és 
Szenczi Molnár Albert (párhuzam). Nevetséges helyzetek. Első oktatóm. 
Kezdet és vég. Szabad tárgy.

A VIII. osztályban. »Az erőtlen csüged, az erős megállja « Panegy- 
ris Erzsébet királyné felett. Az édes otthon. Párhuzam Csokonai és Kis
faludy Sándor között. Kazinczy F életpályája. Utolsó év az iskolában. 
Ford tás németből: »Das Bettelweib von Locarno« von H. von Kleist. 
A magyar alkotmány fejlődése. Szabad tárgy.

B) A n é m e t  n y e l v b ő l :
Az V. osztályban Die Kunst, jeden Tag glücklich zu sein Das Zigeuner

leben. Ein Ausflug in die Karpathen. Die Mongolen in Ungarn. Die drei 
Worte des Glaubens. Ammonium. Kirchweihfeste Localsage. Wichtigkeit 
der Wälder. Brief an meinen Lehrer.

A  VI. osztályban. Inhalt, Grundidee und Eigenschaften folgender 
Dichtungen: Ahasver, der ewige Jude. Der Sänger. Der Zauberlehrling. 
Die Bürgschaft. Der Ritter vom Rheine. Das Schloss Boncourt. De. Ring 
des Polykrates. Das Lied vom braven Manne. Ferner: Meine Lebensbe
schreibung. Am Grabe meines Freundes.

A VII. osztályban. Am Anfänge des Schuljahres. Der Herbst im 
Gebirge. Licht- und Schattenseiten des Stadtlebens. Noth entwickelt 
Kraft. Rom ist nicht an einem Tage erbaut worden. Charakteristik der 
Eltern Hermann’s in Goethes »Hermann und Dorothea«. Das Feuer als 
Freund und Feind der Cultur. Es bildet ein Talent sich in der Stille, aber 
ein Charakter im Strome der Zeit. Welchen Nutzen bringt uns das Stu
dium der Naturwissenschaften? Ueber den Nutzen des Geschichtsstudiums. 
Gedanken am Ende des Schuljahres.
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A VIII. osztályban. Fordítás magyarból: »A holmi« Bessenyei 
Györgytől. Fordítás magyarból: »A világ« gróf Széchényi Istvántól. For
dítás magyarból: »A felvilágosodás irodalma« Beöthy Zsolttól. »Es ist im 
Leben hässlich eingerichtet, dass bei den Rosen gleich die Dornen steh'n, 
und was das Menschenherz auch sehnt und dichtet, am Ende kommt das 
Auseinandergeh’n.« Fordítás magyarból »A  tudományok mivelése« Beöthy 
Zsolttól. Schiller’s Jugend. Fordítás magyarból: »Bossányi« Kazinczy 
Ferencztöl. Das traute Heim. Fordítás magyarból: »Politikai irók« Beöthy 
Zsolttól.
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VI.

Az 1898—99. tanévben követett tanterv átnézete a heti
óraszámot tekintve.

1

Fo
ly

ó 
sz

. 1

T a n tá r g y a k
O s z t á l y

Ö
ss

ze
g

1. II. III. IV. V. VI. VII. Vili.

1 Vallástan....................................... 2 2 2 2 2 2 2 2 16
2 Latin n y e l v ................................. 7 6 7 6 6 6 6 5 49
3 Görög n y e lv ................................ — — — — 5 5 5 4 19
4 Magyar n y e l v .......................... 5 5 4 4 3 3 3 3 30
5 Német n y e lv ................................ 2 2 2 3 3 3 3 2 20
6 T ö r té n e le m ................................ — 4 3 3 3 — 3 16
7 F ö ld r a jz ....................................... 3 4 2 — — — 2 — 11
8 Mathematika................................. 3 3 3 3 4 3 3 2 24
9 Természettan. . • . 4 4 8

. 10 T e r m é sz e tr a jz .......................... — — — 3 2 3 — — 8
11 Rajzoló geometria . . . . 3 3 2 2 — — — — 10
12 Bölcsészeti elötan . . . . 3 3
IS S z é p ír á s ....................................... 1 1 — — — — — — 2
14 T o r n a .............................................. 2 2 2 2 2 2 2 2 16
Iá É n e k ............................................. 1 11 1 1 — — — — 4

29 29 29 29 30 30 30 30 236



Statisztikai kim utatás a tanulók létszáma, anyanyelve, vallása és koráról.

Osztály

Beirt
tanulók Anyanyelvre Vallásra nézve

É
vk

öe
b.

 m
eg

ha
lt

Év
kö

zb
. k

ilé
pe

tt
L

ét
sz

ám
 a

 t
an


év

 v
ég

év
el

Életkor a tanév elején
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életévet betöltötte

i. 36 1 14 18 5 _ 15 6 7 — — 9 37 — 10 16 7 4 — — — — — — — 37

ii. 41 2 19 21 3 26 7 2 1 — 7 — — 43 — 1 16 17 7 2 43

in . 37 2 14 22 3 19 5 7 — — 8 — 3 36 — — — 6 16 9 5 2 1 — — — 39

IV. 36 i 18 17 2 — 19 7 5 1 — 5 - - — 37 — — — 5 17 9 5 1 — — — — 37

V. 37 i 24 10 3 15 9 8 2 — 3 — — 37 — — — — — 9 11 11 6 — — — 37

VI. 31 i 13 14 5 — 19 4 5 — — 4 — — 32 —— — — — — 5 9 11 6 1 — 32

VII. 43 2 29 14 2 — 16 16 6 2 — 5 — 1 44 — — — — — — — 19 17 7 1 1 45

VIII. 39 — 20 17 2 12 10 11 — — 6 — — 39 — — - — — — — — 8 15 12 4 39

300 9 151 133 25 — I 141 64 51 6 — 47 — 4 í j  305 — 11 32 35 44 29 26 42 43 28| 14 5 309
Összesen 309 309 309 309 309
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VIII.

Statisztikai kimutatás a tanulók illetőségéről 
m egyék szerint.

O sztály I. ii III. ív. V. VI. VII. VIII.

Ö
ss

ze


se
n

Abauj-Torna . . . . . 2 3 1 3 3 __ _ - 12
A r a d ................................ — — — — — 1 1 — 2
Á r v a ................................ — — — — — I — — 1
Bács . . . . . . . 1 — — — — — — — 1
Baranya . . . — — — — 1 — — — 1
Békés . . . . . . . . — — — — — 1 4 1 6
Bereg . . .  . . . 1 — — 1 3 — — 1 6
Bihar . . .  . . . — 2 1 2 1 — 2 1 9
Borsod. ........................... 1 — — — — — 1 2
Brassó........................... — — 1 — — — — — 1
Csehország . . . . . — — 1 — — — — — 1
Csongrad . . . . . — — --- — 1 — 1 1 3
F e h é r ........................... — 1 — — — — — 1 2
Gömör-Kishont . . . — 1 2 3 2 2 2 1 13
H ajd ú ......................  • — — 1 — 2 — 8 3 14
H e v e s ........................... 2 — — — — 1 — 1 4
Hont . . .  • 1 — — — — — — — 1
Jász-N.-K -Szolnok . . — — 1 — — — 2 1 4
Liotó . . . . . . — 2 1 2 4 5 2 1 22
Mármaros. . . . . — — oO 1 2 — — 1 5
Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun — 3 1 2 1 -- — 1 11
Sáros ........................... 3 1 1 — 1 — — 1 3
Somogy . . . . — — — — — — 4 1
Szabolcs ...................... — 1 1 2 1 1 3 — 14
Szathmár . . . . 1 2 — 1 — 1 I 8 7
Szepes ................................ 14 24 13 12 12 10 6 1 99
Tolna . . . . . . — — — — — — 2 1 3
T o r o n tá l........................... — — 1 — — — — 1
Trencsén ........................... — - — — — — 1 1 1
T u r ó c z .................................. — — 1 ' — 1 — — — 5
Ugocsa ......................................... 1 — — — 1 2 — — 2
Z em p lén .................................. 1 1 1 3 2 1 4 1 14
Zólyom . . . . . . 1 1 — 1 1 1 — 1 6
G á cso rszá g ........................... 1 — 1 — — — — 1 3
Késmárk város . . . 7 10 8 4 1 5 5 . 5 35

összesen i 37
1

43 39 37 37 32 45 39 309
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IX.

A tanulók szülei közt polgári állásra nézve v o lt :
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en Összesen

tisztviselő

i. 8 16 2 2 9 37
ii. 10 16 3 2 11 1 43
in. 10 12 1 5 10 1 39
IV. 10 13 1 10 2 1 37
V. 16 6 2 6 7 — 37

VI. 6 11 2 4 9 — 32
VII. 17 7 1 4 16 — 45

VIII. 7 9 4 2 17 — 39

összesen
1

G
O 90 16 35

81
3 309

x .

Ifjúsági egyesü letek .
A felgymnasiumi ifjúság »Kazinczy «-önképzőköre a VII. és VIII. osz

tály tanulói sorából 31 taggal szeptember elején alakult meg Votisky Ká
roly tanár elnöklete alatt. Tisztviselői voltak: ifjúsági alelnök: Orbán 
Kálmán Vili o. t . ; főjegyző: Kovalszky Róbert, később Visnyi Lajos VIII.
o. t. ; aljegyző: Payer Ervin VII. o. t . ; főtitkár: Barna Kornél, utóbb 
Király László VIII. o. t . ; altitkár: Vieszt Iván VII. o. t . ; pénztáros: Nagy 
Géza VIII. o. t ,  utóbb Herz Fülöp VIII o. t .; főkönyvtáros: Varga An
tal VIII. o t ; alkonyvtárosok: Rex Sándor és Weber Pál VIII. o. t., 
Kanta Sándor. Berencsy Zoltán és utóbb Cseley István VII. o. t. A kör 
összesen 25 gyűlést tartott, u. m : 1 alakuló, 19 rendes és 5 bizottsági 
gyűlést. Beadatott összesen 39 mű. Minden beadott müvet 2—2 tag 
bírált. A müvek közül dicséretet nyert 4 mü, méltánylásban részesült 11, 
tudomásul szolgált 12, elvettetett i , 7 müvet szerzője vett vissza és 4 mü 
visszaadatott a szerzőnek. A 17 szavalat közül 11 dicséretben részesült, 
7 méltánylatban es 1 szavalat tudomásul szolgált. Felolvasást tartottak 
a körben: Kanta Sándor VII. o. t. »A  vörös klastromtól Scavniczáig« (ut-



36

leírás), Neuländer Jenő VII. o. t. »Petőfi szerelme szerelmi költeményei 
alapján«, Barcsa Mihály VII. o. t. »A 4 költői iskola a magyar irodalom 
renaissance korában«, és Kanta Sándor VII o. t. »Puff. . . .« (vig elbeszélés).

Az október 6-iki gyűlés az aradi vértanuk emlékének volt szentelve. 
Ez alkalommal Orbán Kálmán ifj. alelnök imát és emlékbeszédet mondott, 
Nagy Géza VIII. o. t. »A 13 tábornok kivégeztetésének történetét« és 
»A szabadságharcz többi vértanúi Aradon« czimü rajzot olvasta fel »az 
aradi vértanuk albumából«, Sörés János VIII. o. t. »1849 október 6« czimü, 
ez alkalomra irt elegiáját adta elő és Kovalszky Róbert VIII. o. t. »Az 
aradi vértanuk« czimü költeményt szavalta Palagyi Menyhérttől.

A reformátió ünnepén október 31-én ugyancsak Sörés János VIII. o t. 
szavalta Dr. Béri Gyulának »A hit« czimü mély érzésű költeményét.

A  márczius 15-ki ünnepélyen, mely a szabadságharcz s Petőfi hősi 
halála emlékének volt szentelve, körünk a következő műsorral vett részt:

1. Megnyitó beszéd, tartotta Orbán Kálmán ifj. alelnök.
2. »Márcziús 15« költemény Csengey Gusztávtól és »Egy életünk, 

egy halálunk« költemény Arany Jánostól, szavalta Kanta Sándor VII. o t.
3. »Márcziusi dalok« Ábrányi Emiltől, szavalták Orbán Kálmán és 

Sörés János VIII. o. t.
4. »Petőfi halála a segesvári harcztéren« irta és felolvasta Sörés 

János VIII. o. t.
5. »Petőfi sírjánál«, költemény Pósa Lajostól, szavalta Sörés János 

VIII. oszt. t.
Részint a kör munkásságának irányítására, másfelől pedig a czélból, 

hogy a kör tagjainak alkalom adassák, valamely kornak irodalmi 
viszonyaiba mélyebb pillantást vetni s ez által az irodalom tanulását tar
talmasabbá s behatóbbá tenni, az elnök a kör által felajánlott 15 koronás 
jutalomdijakra a következő kérdéseket tűzte k i:

1. A  kurucz költészet története és jellemzése általában; egyes ki
váló kurucz énekek, különösen a »gályarabok« énekének ismertetése és 
méltatása.

2. A nagy nemzeti ébredés kora az irodalomban 1790—92. II. József 
reformjainak utóhatása és a franczia forradalmi eszmék hatása az iroda
lomra és a magyar költészetre. Röpiratok. Ez ébredés gyors elfojtása 
I. Ferencz kormánya alatt.

3. Kemény Zsigmond mint regényíró. Regényeinek jellemzése. Miben 
különböznek regényei Jósika és br. Eötvös regényeitől ? Korfestö jelessége. 
Kemény Zsigmond tanulmányai: Széchenyi, a két Wesselényi.

4. Tompa Mihály mint lyrikus. Világi és vallásos lyrai költeményei
nek (Olajág) méltatása.

5. A  XVI. századbeli magyar irodalom protestáns jellege, vallásos 
lyra, hitvitázó iratok s. a. t.
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A bírálók egyértelmű ítélete alapján jutalmat nyert a 4-ik számú 
tételre beérkezett pályamű, mely kimerítően méltatja Tompa allegóriáit, 
hazafias ódáit, a költő lelki állapotával összefüggő virágregéit és mély ér
zelmű, költői lélekböl fakadó vallásos elmélkedéseit. Szerzője Kanta Sán
dor VII. o. t.

A kör könyvtára ez évben vétel utján következő müvekkel gyara
podott :

Szalay-Baróti: A magyar nemzet története. IV. kötet.
b. Kemény Zsigmond: A rajongók. 1 k.
Nansen F r .: Grönlandon át hóczipőn, ford. dr. Jankó János.
Gyulai Pál: Emlékbeszédek magyárázó jegyzetekkel. (Jel. ir. isk. tár.) 1 k.
Magyar protestáns egyháztörténeti monographiák. I. k.
Farkas József: Elbeszélések a magyar prot. egyház hitbajnokainak 

és vértanúinak életéből. 1 k.
dr. Márk Ferencz: Zwingli Ulrik élete. 1 f.
Thelemann O ttó: Kálvin élete, ford. Farkas József. 1 k.
Komáromy Lajos: Knox János. Elet és jellemrajz. 1 f.
Melanchthon Fülöp élete, németből ford. Moczkovcsák H. Károly. 1 f.
Marton Sándor: A gályarabok története (Koszorú) s azonkívül A 

magyar prot. irodalmi Társaság »Koszorú« czimü kiadványaiból 20 füzet.
Rákosi Victor: Korhadt fakeresztek. 1 k.
Bartha Miklós: Hangulatok. 1 k.
Nagy Miklós: Képes folyóirat 1898. évfolyam. 2 k.
Dr. Váradi A ntal: Ország-Világ.
Hevesi József: Magyar Salon 2 k.
Herczeg Ferencz: Uj idők 1887. évf. 2 k.
A magyar tudományos Akadémia könyvkiadó vállalatának kiadványai 

(1898. illetmény).
Faguet Emil: A XVIII. század. Irodalmi tanulmányok, fordította Ha

raszti Gyula. 1 köt.
Émile de Laveleye : A tulajdon és kezdetleges alakjai II. k., fordí

totta dr. Bartha Béla.
Ruskin: Velencze kövei, III. k., ford. Geöcze Sarolta.
Croiset M .: A görög eposz története II. k,, ford. Kempf József.
Barna Kornél VIII. o. t. ajándéka:
Biró Lajos levelei Uj-Guineából. 1 k.
Sandeau Gyula: A montsabery kastély.
Conscience Henrik: A szegény nemes. 1 k.
Lamartine Alphonse: Héloise és Abélard. 1 k.
b. Jósika Miklós: Egy igaz ember. 1 k.
Heyse Pál: A grófi kastélyban.
Sand György: Az ördög mocsár.
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Stifter Adalbert: Brigitta.
Jókai Mór: Felfordult világ.
Gogol Miklós: Beszélyek az orosz életből. 2 k
Szabolcska Mihály: Újabb versek.
Szentessy Gyula: Versek.
Brankovics György : A közhonvéd, ajándékozta Lám Frigyes Vili o. t.
Sőrés János: Első ibolyák, ajándékozta a szerző.
A kör ez évben a »Vasárnapi Újságot« járatta.
Német önképedkor. A  német önképzőkör ez évben mindjárt szep

tember elején alakult meg 43 taggal Bruckner Károly tanár elnöklete alatt. 
Tisztviselői voltak: Lám Frigyes VIII o. b. t alelnök; Kopper Adolf VIII.
o. b. t. főjegyző ; Kreiger Kornél VII. o. b. t. aljegyző; Herz Fülöp Vili. 
o. b. t. főtitkár; Messinger Armin VII. és Kiszelly József VI. o. b. t 
titkárok; Walther Elek V ili. o. b t. főkönyvtáros; Gréb Gyula VII. o. b. 
t. alkonyvtáros; Riegelhaupt Emil Vili. o. b. t. pénztáros; Varga Antal 
Vil i .  o. b. t. ellenőr.

A kör élénk munkásságot fejtett ki, mert összesen '31 gyűlést tar" 
tott ez idén, még pedig 1 alakuló, 24 rendes, 1 rendkívüli, 1 bizottsági 
és egy zárógyülést. Beadatott összesen 31 m ü; ezek közt volt 25 eredeti 
és 4 fordítás. A müvek bírálásával összesen 50 hivatalos bírálat foglal
kozott. A kör érdemkönyvbe vett 1 művet (Lám Frigyes Tyrtaeus for
dítását görögből németre); megdicsért 7-et, méltányolt 15-öt és tudomá
sul vett 3 müvet. Azonkívül Lám Frigyes alelnök az év elején az ön
képzőkör czéljáról, az év folyamán pedig a »Történelmi regény fajairól« 
tartott egy-egy felolvasást; mindkettő megdicsértetett. A 36 szavalat közül 
a kör 10-et megdicsért, 7-et méltányolt, 14-et tudomásul vett és egyet 
nem vett tudomásul.

A kör két ízben tűzött ki pályadijakat A félévi pályadijakra követ
kező tételeket hirdetett k i:

1. Egy kiválóbb német regény méltatása.
2. Szabad théma.
3. Szavalat (Lenau: Die Werbung).
A 2. számú tételre beérkezett egy pályamű: »Der Zipser Land

nahme«, episches Gedicht in 3 Gesängen és el is nyerte a kitűzött dijat 
(3 korona); a mü szerzője Lám Frigyes. A szavalatra ketten pályáztak: 
Herz Fülöp Vili. o. b. t. és Kopper Adolf Vil i .  o. b. t. A kör a pályá
zók között megosztotta a dijat (6 koronát).

Az évvégi pályázatokra következő tételek tűzettek ki I. Loisch 
János bölcsészethallgató, a kör tavalyi alelnöke által:

1. Lessing: »Nathan der Weise« ez. drámai költeményének mélta
tása (Jutalma 10 frt).

2. A reformátió hatása a német nyelvre és irodalomra (6 frt).
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II. A kör által:
1. Fordítás Aranyból vagy Tompából (dija 5 frt).
2. Szabad tárgy (díja 5 frt).
8. Szavalat. (Bässler: Skieläufer.)
Beérkezett 2 mü, még pedig Tompa »A jávorfáról« czimü népmesé

jének fordítása: a szabad tárgyra pedig a: »Pyramidenschlacht« czimü 
ballada. Mind a kettő elnyerte a kitűzött díjat, szerzőjük Lám Frigyes, 
alelnök.

A szavalatra pályáztak ketten: Herz Fiilöp VIIT. o. b t. és Kopper 
Adolf Vili. o. b. t. A kör mind a két szavalatot díjjal jutalmazta.

A kör könyvtára ez idén vétel és ajándék utján 511 kötetre sza
porodott.

Loisch Jánosnak 16 frtnyi ajándékáért a kör jegyzőkönyvi köszöne
tét szavazott. Fogadja e helyen is a kör hálás köszönetét.

Lyceumi gyorsírókor. A  gyorsírókor az idén szeptember 27-én ala
kult meg Baltazár Gábor tanár elnöklete alatt 43 taggal. Az év elején 
a kör tisztviselőivé lettek: Alelnök és előadó: Marton Sándor VIII. o. t . ; 
jegyző: Vieszt Iván VII. o. t.; titkár: Mérey Sándor VIII. o. t . ; pénz
tárnok: Laczák Kálmán Vili. o. t . ; ellenőr: Walther Elek VIII. o. t. 
könyvtárnok: Kopper Adolf VIII. o. t . ; bizottsági tagok: Wittchen Ernő 
VIII., Baranyi Sándor VII., Koch István VI. és Schleifer Albert V. o. 
tanulók. Év közben a tisztviselők sorából Laczák és Mérey kilépvén, pénz
tárnokul Strausz Isidor VIII. o. t. s titkárul Gréb Gyula VII. o. t válasz
tattak meg. A tagok kezdők és haladók voltak s a Gabelsberger-Mar- 
kovicsféle gyorsírást tanulták, a kezdők hetenkent 2, a haladók egy órá
ban. A kör ez évben a >-Soproni Gyorsíró« és a »Budapesti Gyorsíró« 
czimü szaklapokat járatta. Február 11-én a kör fél évi versenyt tartotta  
kezdők számára. Ez alkalommal az első diját — az elnök adományát — 
(4 korona) Koch István VI. o. t. kapta; a másodikat (3 kor.) Altmann 
Adolf VI. o. t . ; a harmadikat (2 kor.) Schleifer Albert V. o. t . ; negye
dik díjként könyvet kaptak Cseh János VI. és Róth Andor V. o. tanulók; 
Grünstein Sándor III., Takács Gyula IV. és Somogyi Imre VI. o. t. jegyző
könyvi dicséretet nyertek. — Az év végén — május 13-án — egy má
sodik verseny volt a kezdők és haladók részére, Ez alkalommal-eltérőleg 
az eddigi szokástól — a rendes versenyt látványos verseny előzte meg. 
— A kezdők és haladók közül az önként ajánlkozók diktálás mellett írtak 

egyszerre a táblákra. A  zártversenyre kitűzött pályadijakat következők 
nyerték el: A haladók közül az első dijat (5 kor.) Gréb Gyula VII. o. t.; 
a másodikat (3 kor.) Vieszt Iván VII. o. t. kapta. Okiratot kapott 
Baranyi Sándor VII. és Münnich Vilmos VII. o. t. A kezdők közül az 
első dijat (3 kor.) Altmann Adolf V I , a másodikat (2 kor. Cseh János VI. 
s a harmadikat (könyv) Koch István VT. o. t. nyerte. Az év végén a kör



40

Marton Sándor előadónak a tanítás körül kifejtett fáradozásaiért 60 korona 
tiszteletdijat szavazott meg.

Az ifjúsági dalegylet a tanév elején alakult meg 35 taggal. Tagja 
volt a VIII. osztályból 21, a VII. osztályból 8 és a VI. osztályból 6 ta
nuló. Elnöke volt Baltazár Gábor tanár, alelnöke és karnagya Kovalszky 
Róbert VIII. o. t. Az ifjúság által rendezett hangversenyen és az iskolai 
ünnepélyeken szép sikerrel működött közte. Működése alatt betanult 2 
egyházi éneket, 2 gyászéneket, 1 müdalt, 2 hazafias dalt és tobo magyar 
népdalt.

Ifjúsági zenekar. A lyceumi ifj. zenekar szeptember havában alakult 
meg 10 taggal. Tagja volt a VIII. osztályból 6, a VII. osztályból 4 tanuló. 
Elnöke volt Baltazár Gábor tanár, alelnöke és karmestere ifj. Grósz Ernő 
VIII. o. t .; első hegedűs volt Rex Sándor VIII. o. t. Az ifjúsági hang
versenyen, az iskolai ünnepeken és más alkalmakkor a zenekar szép sikerrel 
adott elő 1 operai nyitányt, 2 egyveleget, 8 indulót, több tánczdarabot 
és számos magyar népdalt.

Vívókor. A vivőkor 1898. szept. 10-én 47 taggal alakult meg Top- 
perczer Rezső tornatanitó elnöklete alatt. Tisztviselői voltak: alelnök 
Horti Béla VIII. o. t., alvivómester Kovalszky Róbert VIII. o. t., főszer- 
tárnok Streimelvöger Mihály VIII. o. t., alszertárnok Cseley István VII. 
o. t., főjegyző Herz Fülöp VIII. o. t , aljegyző Palencsár János VII. o. t., 
pénztárnok Török Károly VIII. o. t., ellenőrök Sőrés János VIII. és Bayer 
Ervin VII. o. t., bizottsági tagok: Kónya Károly, Marton Sándor VIII., 
László Benő és Steczik Géza VII. o. tanulók.

A vivóórák a kezdőkkel két csoportban hetenkint 2—2 órában, a 
haladókkal pedig egy órában tartattak. A kezdők az iskolát, a védéseket 
és vágásokat, a haladók pedig a párvivást, a csel- és elővágásokat tanulták.

A kör egy alakuló, egy rendes és egy zárógyülést tartott.
Tornakor. A  lyceumi ifjúsági tornakor ez évben is megalakult a négy 

felső osztály tanulóiból. A körbe, melynek elnöke Topperczer Rezső tor
natanitó volt, 41 tag iratkozott be a tanév elején. Tisztviselői voltak: 
alelnök Streimelvöger Mihály VIII. o. t., elötornászok Dömöter János, Sőrés 
János VIII. o. t. és Kajcsa László VII. o. t., főjegyző ifj. Varga Antal 
VIII. o. t., pénztáros Nozdroviczky László VIII. o. t., zászlótartó Sztik 
Károly VIII. o. t., kürtösök Karap Béla, Tóth Imre VII. o. t. és Prepe- 
liczay Béla VI. o. t., dobosok ifj. Grósz Ernő VIII. o. t. és Gaal Mihály 
VII. o. t.

A kör hetenkint 2 órát tartott. Több-kisebb kirándulást tett. A 
tornavizsga alkalmával a kör mintacsapata nagyszámú közönség jelenlétében 
a szerek verseny gyakorlataiban részt vett és szép sikerrel működött.

A kör tagjai egyenruhát viseltek. Fekete posztóból készült huszár 
sapkát K. T. K. (késmárki tornakor) felirattal ellátott rózsával. Ugyan
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olyan blúzt és nadrágot. A blúz hajtókája bordóbársonynyal volt diszitve 
és rajta egy-egy aranyfonású keresztbe fektetett súlyzó volt felvarrva, 
mint a kör jelvénye. A  vállon, valamint az újjakkon aranydiszités, a nad
rágon pedig oldalt bordóbársony betét volt. Ezen egyenruha mellett 
minden tagra kötelező volt még egy fehér tornaing és egy kék öv. A kör 
tulajdonát képezi: Egy szekrény, egy 50 kilós, egy 40 kilós és egy 32 kilós 
súlyzó, három kiirt, egy füzértánczok kézikönyve, egy a tornacsarnokban 
kifüggesztett alapszabályzati tábla, egy bélyegző, továbbá jegyzőkönyv, 
pénztári könyv, egy napló és a tornagyakorlatok kézikönyve.

XI.

Tanszerek.
A könyvtár ez évben következő művekkel gyarapodott:
1, Ajándék utján:
A nm. magy. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztériumtól: Jókai 

Mór összes müvei nemzeti diszkiadásának utolsó 20 kötete. Mészáros 
Amand: Ciprús Ág. — Malonyay D ezső: Munkácsy Mihály élete és 
munkái. — Bibliotheka Zrinyiana. — Hivatalos Közlöny. — Herkules.

A magyar királyi államnyomdától: Osztrák magyar monarchia Írás
ban és képben I.— XVI. kötet.

Az országos közegészségi egyesülettől: Az egyesület folyóirata 
Egészség.

Méltóságos Berzeviczy Egyed úrtól: Edmund Berzeviczy-Berzeviczy 
Márton erdélyi kanczellár.

Nagyságos Dr. Boleman István úrtól mint szerzőtől: Magyar fürdők 
és ásványos vizek.

Nagyságos Döller Antal ny. őrnagy úrtól: Magyarország és a nagy
világ valamint a természet ez. folyóiratok több számát és Fürst Bismarck — 
Ein Gedenkblatt.

Gretzmacher Anna úrhölgy ő nagyságától: A II. orsz. és egyet, 
tanügyi congressus naplója 3 kt.

Nagyságos Dr. R. J Hajnóczi kir. tanfelügyelőtől mint szerzőtől: 
Szepesvármegye történeti térképe

Tekintetes Regőczi Exner Győző tanár úrtól: Szépprózai dolgozatok.
Tekintetes Sauter Pál nyomdatulajdonos úrtól a »Karpathen-Post« 

utolsó évfolyama.
Tekintetes Scholcz Frigyes lyceumi tanár úrtól: Karl Siegmeth: Das 

Abauj-Torna-Gömörer Höhlengebiet.
Nagy tiszteletű Szabó Ferencz esperes úrtól: Dr. Weisz K. János: 

Világtörténet 7 kt.
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Szentivänyi Ilka és Mariska úrhölgyek ö nagyságaik egy 187 kötet
ből álló könyvgyűjteményt ajándékozták intézetünknek.

Tekintetes Dr. Tátray Gergely városi főorvostól: Egészség. Orsz. 
közegészségi egyesület folyóirata.

Nagy tiszteletű Weber Samu szepes-bélai lelkész úrtól mint szerzőtől: 
Id. Buchholz György és kora 1643— 1724.

Méltóságos Zelenka Pál püspök úrtól: Dr. Zsilinszky Károly — Tájé
koztató a külföldi egyetemeken magyarhoni prot. ifjak számára tett alapít
ványi ösztöndíjakról.

Fogadják a nemes szivü adakozók e helyen is intézetünk hálás kö
szönetét.

ü. Vétel útján (a Schwartner Márton- és Jóny Tivadar-alapitványok 
valamint a felszerelési alapból).

a) Folyóiratok: A magyar tudományos akadémia összes folyóiratai. 
Természettudományi közlöny és pótfüzetek. Chemiai folyóirat. Fgyet. phi- 
lologiai közlöny. Erdélyi muzeum. Etnographia. Mathematikai és pliysikai 
lapok. Középiskolai math, lapok. Magyar paedagogia. Országos tanáregye
sületi közlöny. Protestáns egyházi és iskolai lapok. Protestáns szemle. 
Evangélikus egyház és iskola. Sárospataki lapok. Nemzeti iskola. Magyar 
kritika. Evangélikus családi lap. Hajnal. Időjárás. Statisztikai havi közle
mények. Deutsche Rundschau.

b) Füzetes vállalatok: Akadémiai értekezések és emlékbeszédek. 
Rein: Encyklopädisches Handbuch der Pädagogik. Magyar történelmi élet 
rajzok. Magyarország vármegyéi és városai. Dr. Masznyik Endre: Pál apostol 
levele.

c) Müvek: Az akadémia és a természettudományi társulat könyv
kiadó vállalataiban megjelent müvek. Az »Orsz. statisztikai hivatal« kiad
ványai. — A »Magyar protestáns irodalmi társulat« kiadványai. — A »Luther- 
társaság« kiadványai. — Héjas Endre és Marczell György. Körültekintés 
néhány külföldi meteorologiai intézetben. — Dr. Konkoly Thege Miklós. Kö
rültekintés néhány nyugateurópai observatoriumban. — Körösi László: 
Egiptom művészete. — Mészáros Jenő: A magyar lantos költészet a 
szabadságharcztól napjainkig. — Hankó Vilmos: Székely föld. — Dr. 
Wekerle László : Isten. — Heinrich Kurz: Geschichte der deutschen 
Litteratur I—III. kt. Voigt und Koch : Deutsche Litteraturgeschichte. 
— Erődi Béla: A szent föld. — Traub T .: Róma váltanai. — Wiener 
evang. Vorträge. — Tóth B éla: A magyar anekdota kincs I. kt. — 
A magyar nemzet története szerk. Szilágyi Sándor 10 kt. — Nagy képes 
világtörténet szerk. Marczali Henrik I. és II. kt. Thébusz János: A 
magyarországi ág. hit. ev. egyház 1891 —94-ki országos zsinatának története.

Az éremtár a következő ajándékok által gyarapodott .-
Tek. Füredi Róbert úr Budapestről 56 drb ritka régi érmet küldött,



köztük sok a római és byzanczi császárok korából és az erdélyi fejedelem
ség idejéből való.

Tekintetes Schwarz Kornél helybeli műépítész úrtól egy régi réz
érem. Balás Imre IV7. oszt tanulótól: két régi ezüstérem.

A természetrajzi szertar a lefolyt tanévben a következő tárgyakkal 
gyarapodott:

a) A j á n d é k  út  j án : gróf Crouy Ferencz úrtól: egy vizi rigó (Cinc- 
lus aquaticus), Greisiger Irma VII oszt. magántanulótól több ritkább fajt 
magában foglaló bogárgyűjtemény; Dr. Greisiger Mihály orvos úrtól: egy 
amerikai lepke és három báb; Paal István IV. oszt. tanulótól: 
Asturnisus; ifj. Szentiványi JózsefV. oszt. tanulótól: jerikói rózsa (Anas- 
tatica hierochuntica).

b) V é t e l  ú t j á n :  Spalax typhlus (10 frt), süketfajd tyúk 7 frt H0 
k .); Dr. Lendl Adolf: »Rövid átmutató a természetrajzi gyűjtemények 
konzerválásához és gondozásához« czimü könyvecskéje. Végül a szaktanár 
több érdekes kőzettel (a Magas Tátrából) és növénynyel gyarapította a 
szertárt.

A természettant szertár részére szereztetett ez évben: Fenéknyomási 
készülék Pascal szerint. Elektromos vasút ellypsis alakú pályával. Az elek
tromos fényáram forgása a mágnes hatása alatt de la Rive-Geissler szerint. 
Crookes-féle cső foszforeszkáló anyaggal. Geissler és Crookesféle golyópár. 
Röntgenféle cső Bariumplatincyanürernyő. 5 darab kautsukballon. 2 da
rab collodiumballon. Kiadatott 137 frt.

XII.

Alumneum és eonvietus.
Az alumneum jótéteményét (ebédet) ez isk. évben 43 tanujó élvezte.
Az egész évi dij — mely félévenkint előre fizetendő — 20 frt.
A lelkészek, tanárok és tanítók fiainak a rendes dijból 4—4 forint 

engedtetett e l ; ezen rovatba tartozott: Linczényi Pál, Beniács Brúnó, 
Fabry Emil, Hajtmanszky Gyula, Bartsch Aurél, Linczényi Lajos, Beniács 
János, Klimó Péter, Gréb Gyula, Kajcsa László, Klimó Ladomér, Tóth Imre.

A néhai Stenczel Hugó- és Paulina-féle alapítvány kamatjaiból in
gyen élelmeztetett Bézi Ferencz VIII. oszt tanuló és Klimó Ladomér VII. 
oszt. tanuló. A kegyes hagyományozok emlékére azonkívül október 31-én, 
január 25-én és márczius 24-én az összes alumnistáknak egy-egy benefi- 
cium adatott.

A Sólyomi József-féle alapítványra felvétettek Beniács János VI. oszt. 
tanuló és Kajcsa László VII. oszt. tanuló; a Pongrácz lmre-féle alapítvány



jótéteményét élvezték Linczényi Pál í. oszt tanuló és Linczényi Lajos V. 
oszt. tanuló; a Buchholz-Palugyai-féle alapítványét Klimó Péter VI. oszt. 
tanuló és Szokolik Ede VI. oszt. tanuló; a dr. Szelényi Károly-féle ala
pítvány kamatait megkapta Gréb Gyula VII. oszt. tanuló s végre 
a Steiner Samu-féle alapítványét Kreiger Kornél VII. oszt. tanuló.

A »senior« valamint két »portáns« ingyenes élelmezésben részesültek.
Az elengedés ezen iskolai évben 248 irtot tesz.
Minthogy azonban egy-egy tanuló élelmezése az intézetnek átlag 32 

forintba került, úgy a fentebb említett kedvezményeken kívül a lyceum 
az alumneumi alapból még minden tanuló után ráfizetett 12 frtot, illetőleg 
annyi elengedésben részesítette, a mi 43 tanuló után kitesz 516 frtot; e 
szerint kitesz az összes kedvezmény 764 frt.

A convictusban étkezett a folyó 1898/99. tanévben egy ingyenes senior, 
öt ingyenes portáns és egy ingyenes jótéteményes beszámításával 109 ta
nuló.

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, 
egyszer tejbe főzött rizskása vagy búzadara czukorral és fahéjjal, kétszer 
más vastag étel és személyenkint egy-egy negyedrész kenyér.

Convictusi ebéd és vacsoráért fizettek az illető tanulók egész évre 
66 frtot; — csupán ebédért 44 frtot; — csupán vacsoráért 33 frtot még 
pedig félévi részletekben. Az élelmi szerek drágasága miatt ezen dijak 
nehány írttal emeltetni fognak.

Lehet ebédet az alumneumban és vacsorát a convictusban fogadni.
Az alumneumba és a convictusba felvétetik minden tanuló valláskü

lönbség nélkül.

XIII.

Tandíj a jövő iskolai évre.
A pártfogói 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 izrae
lita tanulók még az említett fizetéseken kívül 10 frt járulékot fizetnek 
ugyancsak a beiratás alkalmával. A magántanulók vizsgadija a rendes 
tandíjon kívül 30 frt. A bizonyítvány kiváltása alkalmával az intézeti 
pecsétért és a bizonyítványra szükséges bélyegért 1 frt 15 kr. fizetendő.
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A helybeli ev. lelkész, gymnasiumi tanárok és prot. elemi tanítók 
fiai, tandijat, járulékot és beiratási dijat nem fizetnek, csak az országos 
tanári nyugdijlalapra tartoznak beiratás alkalmával 3 irtot fizetni.

XIV.

H elyi viszonyok.
Magánházaknál élelmezés lakással, fűtéssel, világítással, mosással és 

kiszolgálattal kapható havonként 2 0 —40 frtért.
Csupán lakásért fűtéssel, világítással, mosással, reggelivel, uzsonnával 

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

XV.

Az 1898/99-iki iskolai évben következő tanulók része
sültek tandíj elengedésben:

I. Mint tanárok fia i:
1. Weber Arthur I. 2. Votisky Árpád II. 3. Gretzmacher György III. 

4. Klein Pál III. 5. Grósz Alfréd IV. 6. Kiszelly József VI. 7. Votisky 
Zoltán VI. 8. Grósz Ernő VIII. 9. Weber Pál VIII. o. t.

Egyenként 25 írttal; összesen 225 írt.

II. Az egész tanáigelengedésben részesültek:
1. Kornhauser Géza III. 2. Krémusz Róbert III. 3. Tóth József IV. 

4. Kirchhofer Kálmán V. 5. Klimo Péter VI. 6. Kajcsa László VII. 7. La- 
czák Kálmán VIII. 8. Varga Antal VIII. o. t.

Egyenként 20 frt; összesen 160 frt.

III. A fél tandijelengedésben részesültek:
1. Alexy Béla II. 2. Broschko Róbert II. 3. Fiedler Sándor II. 4 Kozak 

Károly II. 5. Kreiger Róbert II. 6. Záhorszky Ernő ill. 7. Korenko 
György III. 8. Nitsch Sándor III. 9. Peschko Ernő III 10. Petrik La
fos III. 11. Beniács Brúnó IV. 12. Hajtmanszky Gyula IV. 13. Bartsch 
Aurel V. 14. Schleifer Albert V. 15. Beniács János VI. 16. Koch Ist
ván VI. 17. Gréb Gyula VII 18. Klimo Ladomér VII. 19. Kreiger 
Kornél VII 20. Lám Frigyes VIII. o. t.

Egyenként 10 írtjával; összesen 200 frt.

.j
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IV. A többlet elengedésében részesülték:
1. Herz Miksa III 2. Kornhauser Géza III. 3. Lövy Armin VI o. t. 

Egyenként 10 írt; összesen 30 frt.
Az elengedett tandíj összege . . .  015 frt.

XVI.

Érettségi vizsgák.
Az érettségi vizsgára összesen 40 tanuló jelentkezett.
Az írásbeli vizsgálatok május hó 23-tól május 27-éig tartattak.
Az egyes tantárgyakból kővetkező feladványok tűzettek k i:
I. A m a g y a r b ó l :  1. Az időt bölcsen használd! 2. Minő tényezők 

folytak be irodalmunkra és művelődésünkre a XVI-ik században.
II. A la t  in n y e l v b ő l .  Fordítás magyarból latinra: A nyilvános 

élet sok alkalmat nyújt a barátság felbontására. Vagács Caesar és Dr. 
Schiebinger Emil: Irályképzö gyakorlatok czimü könyvéből a 322-ik 
feladvány.

III. A g ö r ö g  n y e l v b ő l .  Fordítás görögből magyarra; Thetis meg
hallgatja fia siralmát és megjelenik előtte. Ilias XVIII. 51— 72 sor.

IV. A  n é m e t  n y e l v b ő l .  Fordítás magyarból németre. Nemzeti 
önkormányzat. Jókai: Regényes rajzok czimü müvéből.

V. A m e n n y i s é g t a n b ó l :
1. Az  a l g e b r á b ó l :  Valaki 15 éves korában 25,000 frtnyi tőkét 

örököl, mely 41/»1’ 0 kamat kamatra van elhelyezve, hány év múlva lesz a 
töke kamatostul fölemésztve, ha az illető évenként 1500 forintot elhasznál 
belőle ?

2. A g e o m e t r i á b ó l :  Valamely 1436.09 Ms térfogatú léggömb 
a látókör fölött 35» magasságban pontnak tűnik fel, mekkora távolságban 
van a léggömb a föld színétől?

Az írásbeli dolgozatok alapján egy tanuló vettetett vissza, a többi 
39 a folyó évi június hó 12., 13., 14. és 15. napjain Nagytiszteletü Strauch 
Béla, felkai evang. lelkész, mint egyházkerületi biztos és elnök úr, vala
mint Nagyságos Dr. Petz Gedeon, budapesti egyetemi nyilvános rendkiv. 
tanár úr, mint kormányképviselő jelenlétében tartott szóbeli érettségi 
vizsgálatra bocsáttatván, közülök 5 jelesen érett. 3 jól érett, 25 érett; 
egy tárgyból elégtelen osztályzatot kapott s ennélfogva 2 hónap múlva 
teendő javitó-érettségi vizsgálatra utasittatott 5 tanuló. Egy év múlva 
teendő ismétlő érettségi vizsgára utasittatott egy tanuló.
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Szorgalom- és pályadíjak, jutalom  és egyéb segély .
Az 1898—99. tanév végén a következő díjak osztattak ki:
1. A Reiner János György-íéle lyceumi szorgalomdij. Megkapta az

I. osztályból 2 tanuló 10 —10 frttal: Nikelszky Jenő és Jermy Andor (mint
rokon) feltételesen; a II. osztályból 2 tanuló 1 5 —15 frttal: Broschkó Ró
bert és Schmör Hugo (mint rokon); a ITI. osztályból 2 tannló 20 20
frttal: Kremusz Róbert és Oszvald Albert; a IV. osztályból 2 tanuló 25—25 
frttal: Chodász Géza és Beniács Brúnó; az V. osztályból 2 tanuló 30—30 
frttal: Bartsch Aurél és Schleifer Albert: a VI. osztályból 2 tanuló 35 —35 
frttal: Beniács János és Klimó Péter; a VII. osztályból 2 tanuló 40—40 
frttal: Genersich Andor és Kreiger Kornél; a Vili. osztályból 2 tanuló 
45—45 frttal: Lám Frigyes (mint rokon) és Grósz Ernő.

2. A Wéber Mihály-íéle lyceumi szorgalomdij 4 algymuasiumi tanu
lónak egyenként 5 frttal. Megkapták: Wéber Arthur I., Fiedler Sándor
II. , Petrik Lajos III. és Weisz Károly IV. oszt. t.

3. A Dr. Stenczel Sándor-féle lyceumi szorgalomdij egy fel- és egy 
algymnasiumi tanulónak egyenként 23 frttal. Megkapták: Gretzmacher 
György LI és Kiszelly József VI. oszt. t.

4. A Demeter Sámuel és Julia-féle 5 frtos jutalomdijat, melyet a 
helybeli evang. egyház évenként adományoz, elnyerte Klein Pál III. oszt. t.

5. A Koller Károly-íéle 10 frtos ösztöndíjat: Tóth József IV. oszt. t.
6. A Palcsó István-íéle 10 frtos ösztöndíjat: Sörés János VIII. oszt. t.
7. A Weisz Vilmos és Amália-íéle lyceumi szorgalomdij egy tanu

lónak 8 frttal. Megkapta: Groszmann Bertalan II. oszt. t.
8. A Napravszhy Zsuzsanna-iéle lyceumi szorgalomdij 6 felgymnasiumi 

tanulónak adományoztatott egyenként 16 frttal. Megkapták: Koch István
VI., Votisky Zoltán V I , Klimó Ladomér VII., Gréb Gyula VII., Szirák 
János VII. és Wéber Pál VIII. oszt. t.

9. A Clementisz István-íéle lyceumi jutalomdij 2 felgymnasiumi, gömör 
megyei tanulónak egyenként 15 frttal. Megkapta: Marton Sándor VIII. 
és Steczik Géza VII. oszt. t.

10. A Horváth Borbála-féle lyceumi jutalomdij 16 frttal egy oly fel
gymnasiumi német- vagy tótajkú tanulónak, ki magát a magyar nyelvben 
kitüntette. Megkapta: Király László VIII. oszt. t.

11. Az Ujházy Dániel-féle lyceumi szorgalomdij 5 felgymnásiumi ta
nulónak egyenként 6 frttal. Megkapták: Demiányi Ervin VI., Genersich 
Rezső VI., Gotthardt Kornél V I , Kmetty Károly V , Münnich Vilmos VII. 
obzt. t.
. 12. A Jóny Tivadar-íéle két 9 frtos lyceumi pályadij a zárünnepély
alkalmával fog kiosztatni.

XVII.
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13. A Péczely József-féle szorgalomdijból Sörés János V ili. oszt. t. 
pályamunkájáért 26 frt kapott.

14. Az Éhn Károly-féle 50 frtos ösztöndíj oly tanuló számára, ki a 
magyar, német és tót nyelvet teljesen jól beszéli és irja. Megkapta: Vieszt 
Iván VII. oszt. t.

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

16. A Róth-Teleky Johanna-féle szorgalomdijat 3 tanuló kapta meg 
ez évben: Klimó Ladomér, Kreiger Kornél és Vieszt Iván VII. oszt. t.

17. A Lampel Róbert-féle könyvkereskedéstől leérkezett jutalom
könyveket következő tanulók kapták: Lőw Alfréd III., Csink János IV., 
Szmatek Ervin V., Kajcsa László és Kanta Sándor VII. oszt. t.

18. A június 4-én tartott disztornázásból kifolyólag 31 drb. díszok
levél osztatott ki a nyertesek közt.

I



XVIII.

Adatok a lefo lyt tanév történetéhez.
A tanév 'kezdete és lefolyása. A tanári kar a tanév megkezdése előtt 

augusztus 31-én tanácskozmányt tartott, melyen a tanév megkezdésére, 
órarend- és tankönyvekre, valamint a tanítás, nevelés és fegyelemre vo
natkozó megállapodások történtek, az egyes osztályok főnökei, úgyszintén az 
alumneumi és convictusi ingyenes portások jelöltettek ki és az alumneumi 
szál ad és ingyenes állomások szegény, de szorgalmas tanulóknak ado- 
mányoztattak.

Szeptember első négy napja a beiratások, felvételi- és pótvizsgákra 
fordittatván, 5-én a tanári testület és a tanuló-ifjuság az auditóriumban 
összegyűlt, a hol is az uj tanév a lyceumi felügyelőség jelenlétében ima, 
igazgatói beszéd és az intézet fegyelmi szabályainak felolvasásával ünne
pélyesen megnyittatott ás ugyanazon napon kezdetett meg a rendes taní
tás, mely szakadatlanul folyt a tanév végéig

A lefolyt tanévben 301 rendes és 8 magán, összesen tehát 309 tanuló 
lett beírva és pedig 140 ágostai hitvallású, 64 helv. hitv., 52 róm. kath., 
6 gör. kath. és 47 izraelita.

A tanári kar megértve és felfogva magasztos feladatát, oda hatni 
igyekezett, hogy a tanulók lelki tehetségei tapintatos és szakavatott oktatás 
valamint öntevékenység által is kifejlesztessenek, tudományos ismereteik 
köre mindenoldalúlag tágittassék, tiszta erkölcsük megóvassék s egyszersmind 
azok kedély élete, vallásos érzelme, szüleik iránti kegyelete 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 előhala- 
dást és szeplőtlen erkölcsi magaviseletét tanúsított. Egyesek, kik szorgalom 
hiányából a tudományokban elmaradtak, vagy a kik magukról megfeledkezve 
az hiedelem és a fegyelmi szabályok ellen vétettek, tanáraik által buzdi- 
tattak, megintettek, fedettek és fenyitettek.

Tanterv. Tanintézetünk a lefolyt tanévben is minden tekintetben az 
állami tantervhez alkalmazkodott.

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

Szeptember 11-én mint villámcsapás derült égről megérkezett hozzánk
4
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is a lesújtó és megrendítő gyászhir, hogy hőn szeretett Erzsébet királynénk 
Ő Felsége Genfben egy anarchista orgyilkos által megöletett. Gyászba borult 
Magyarország. Ezen országos gyászban és fájdalomban mi is vettünk részt. 
Szeptember 1 7-én d. u. 5 órakor, mint Erzsébet királyné Ő Felségének temetése 
órájában a lyceum felügyelősége, tanári kara és tanulóifjúsága is a lyceum 
régi épületének dísztermében gyászünnepélyt tartott következő sorozattal:

1. Gyászének, Flemmingtől. Énekelte az ifjúsági dalkör.
2. Imádság. Elmondta Nagy Géza VIII. oszt. tanuló.
3. Ünnepi beszéd. Tartotta Grósz Ernő lyc. igazgató.
4. Alkalmi szavalat: „Az utolsó utazás“. Ábrányi Emiltől. Szavalta 

Sőrés János VIII. oszt. tanuló.
5. Gyászének. Énekelte az ifjúsági dalkör.
Királyunk O Felsége névnapja alkalmával október 4-én tartott isteni 

tiszteleten teljes számban részt vett a tanuló ifjúság a tanárokkal együtt.
Scholcz Frigyes tanár negyven éves működésének megünneplése. Lélek

emelő ünnepély színhelye volt Késmárk városa a múlt évi október 30-án. 
Az ünnep szépségét és fényét emelte ama körülmény, hogy az egész város 
vallás- és rangkülönbség nélkül részt vett azon. Az ünneplésre egy a la
kosság minden egyes rétegében egyaránt tisztelt és szeretett lyceumi ta
nárnak, Scholcz Frigyesnek, jubileuma adott alkalmat. Az egyszerű iskolai 
ünnepély, amint azt a tanári kar az ünneplő jellemének megfelelően ter
vezte, akaratlanul és váratlanul minden rangú és rendű öregnek és fiatalnak 
hódoló megjelenése által fényes ünnepléssé vált. Nem akarjuk e helyen 
Scholcznak érdemeit méltatni, hanem egyenesen in médiás rés ugrunk s 
röviden megpróbáljuk vázolni a jubileumi ünnep lefolyását. Kezdete az 
ünneplő lakásán volt, a hol délelőtt a Késmárkon lakó egykori tanítványok 
testületileg megjelentek s felköszöntötték egykori szeretett tanárukat. A 
tanítványok érzelmeit Dr. Mattyasovszky Elemér tolmácsolta lendületes be
szédben. Alig köszönte meg az ünnepelt megilletődött beszéddel tanít
ványai elismerő s hálás szavait, egy másik küldöttség érkezett hozzá, mely 
működésének régi tanújához, a lyceumba, hívta meg. E közben össze
gyűltek már az auditóriumban a lyceumi tanulók a tanárokkal együtt, az 
iskolatanács élén Dr. Schwarz Károlylyal, a presbyterium, élén Kéler Pál 
egyházfelügyelő és Linberger esperes, az állami polg. és felső kereskedelmi 
iskola, az evang. leánypolgári és népiskola, az állami szövőipari szakiskola: 
megjelentek az iglói gymnasium képviseletében Fischer Miklós igazgató, Guhr 
Márton, Kővi Imre, Zimann János tanárok. Mikor a küldöttség Scholczczal 
és egész családjával a terembe lépett, zugó „éljen“ hangzott a belépő felé, 
melynek elhangzása után Dr. Schwarz Károly, a lyceum felügyelője emel
kedett fel s üdvözölte Scholczot a felügyelőség nevében. „A mi bennünket 
ilyen szép számban összehozott a tudománynak szentelt eme tisztes falak 
közé, mondá a szónok, örvendetes esemény az, melyet megérni csak kevés



51

halandónak jut osztályrészül. Negyven év nagyon hosszú idő, de kétsze
resen hosszú, ha a tanári működéshez hasonló nehéz munka között folyik 
le. Örömmel és büszkeséggel tekinthet vissza a tanár úr ma az elmúlt 
időre, melynek minden napját arra használta fel, hogy az ifjúságot nevelje 
és megnyerje ama ideáloknak, melyeknek szolgálatában ő maga áll s melyek
ért lelkesedik. Csalódások, ellentétek nem ijesztették vissza, hogy ideális- 
musával minden akadályt le ne győzzön. Nem külső fény vagy anyagi 
előny csalogatta őt a tanári pályára, hanem belső hivatás s az ifjúság 
iránti lelkesedés. Ezért tudott mindig hódolni a paedagogia főfő elvének, 
az oktatás mellett a nevelésnek is s a tudományokkal együtt egyaránt ké
pezte az ifjúság szivét és kedélyét is. Tevékenységének gyümölcse nem is 
maradt el, de fényesen nyilvánult tanítványai szeretetében és hálájában. Tu
dom, hogy Scholcz sem jutalomra, sem külső elismerésre, sem dicséretre 
igényt nem tart, de a visszaemlékezés pillanatában tanítványok és barátok 
nem maradhatnak némán s részt akarnak venn az örömben. De min
denek előtt az iskola felügyelősége nevében mondok köszönetét az érde
mekben dús tanárnak s ehhez fűzöm ama szerencsekivánatomat, hogy 
a Mindenható az ünnepeltet hosszú, hosszú éveken keresztül család
jának, az iskolának, a hazának örömére teljes erőben és egészségben 
tartsa meg.“ Mélyen megindulva válaszolt a beszédre az ünnepelt. 
Az ő szellemi kiképeztetésének szálai — mondá Eperjesig sőt Jenáig 
nyúlnak vissza, de a valóságban Késmárkon gyökereznek, a hol csaknem 
egy fél századot élt már át. 40 éve működik itt mint tanár, 8 évig nö
vendéke volt az intézetnek, a hol már mint tanuló oktatással foglalkozott. 
Sok drága emlék köti Késmárkhoz s a Lyceumhoz. Áldja emlékeiket egy
kori derék tanárainak, kik között ott vannak Benne, Forberger, Stenczel, 
Steiner, Fűrész, Hunfalvy János és Wéber. Hálával emlékezik meg a mos
tani felügyelőnek érdemes alyáról, ki szintén eme diszes állást viselte an
nak idején a lyceum felügyelősége élén. Élteti az iskolától nem régen 
megvált felügyelőt Dr. Tátray Gergelyt, s a mostani felügyelővel együtt az 
egész patronatust. Majd Kéler Pál egyházi felügyelő üdvözlő beszéde kö
vetkezett, ki a magyar nyelv és hazaszeretet ápolása szolgálatában szerzett 
hervadhatatlan érdemekért mond az ünnepeltnek köszönetét. Az egyház és 
iskola szoros kötelékében eltöltött kitartó működésért tolmácsolja az egy
ház köszönetét. Grósz Ernő, a lyceum igazgatója, adott most lendületes 
beszédben a tanártársak szeretetének és tiszteletének kifejezést. Üdvöz
letéhez kapcsolva vázolja mint az ünnepeltnek egykori tanulótársa, annak 
pályafutását. Mint szorgalmas tanuló, kit szülei földi kincsek helyett áldá
saikkal megrakva bocsátottak útjára, jött Késmárkra, a hol csakhamar oly 
kincseket szerzett, melyeket sem a rozsda sem a moly meg nem emészt. 
Késmárkon, később Eperjesen szerezte meg tudásának gazdag tárházát s 
Németországban töltötte meg azt. Nem sokkal ezután a késmárki lyceum
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hívta meg tanárnak, a hol azóta tanítványainak, tanártársainak, felebbva- 
lóinak őszinte szeretete és becsülése melleit tölti be hivatalát. Majd Fi
scher Miklós igazgató adta át a tanáregyesületnek s az iglói főgymnásinmnak 
üdvözletét. Az evang. leánypolgári és népiskola nevében Kertscher Sándor 
igazgató, az állami felső kereskedelmi és polgári iskola nevében Belóczy 
Sándor igazgató, az állami szövőiskola képviseletében Thiering Oszkár igaz
gató adták át üdvözleteiket. Scholcz nem maradi adós egy üdvözlőnek sem 
a felelettel.

Linberger István esperes, mint az ünnepeltnek egykori tanára üdvözli 
őt. A tanulóság nevében Orbán Kálmán VIII oszt. tanuló beszélt, kiemelve 
az ifjúság háláját és szeretetét és ennek látható jeleként a tanulóság ne
vében egy ezüst babérkoszorút nyújtott át.

Az üdvözlő táviratok felolvasása után még egy szónok jelentkezett 
szólásra, a kinek beszéde megható jelenetet rögtönzött az ünnepély 
végére. Ez Kövi Imre, iglói gymnasiumi tanár volt, a ki mint 
Scholcznak első tanítványa üdvözölte egykori tanítóját, a ki 48 év előtt a 
tudományok elemeibe vezette be.

Ezzel végződött a szép iskolai ünnepély, melynek folytatása este kö
vetkezett Este 7 órakor a tanulók fáklyás menetet rendeztek az ünnepelt 
tiszteletére; a fáklyásmenet Scholcz lakása elé vonult s itt Sőrés János VIII. 
oszt. tanuló üdvözölte őt a tanulóság nevében. Este 8 órakor ünnepélyes 
lakomára gyűltek össze Scholcz tisztelői a helybeli egyik vendéglőben, a 
hol kedélyes vacsora mellett, az üdvözlő beszédek árjában fejeztetett be 
a negyven éves emlékezetes jubileum.

A  reformátio emlékünnepe. A reformálio évfordulóját, melynek jelen
tőségét ez évben különösen emelte II. Vilmos császárnak palaestinai útja, 
október 31-én a következő műssorral ünnepeltük meg:

1. „Erős vár a mi Istenünk.'“
2. „A hit“, költemény dr. Béri Gyulától, szavalta Sőrés János VIII. 

oszt. tanuló.
3. „A 90-ik zsoltár“, korái. Énekelte az ifjúsági dalkör.
4. Ünnepi beszéd. Tartotta Votisky Károly tanár.
5. „Erős vár a mi Istenünk.“ Énekelte az ifjúsági dalkör.
Márcsius 15-ének megünnepléséről a magyar önképzőkör rovatában

olvashatni.
Mint minden évben, úgy a lefolyt tanévben is hálatelt szívvel 

és igaz kegyelettel emlékezett meg intézetünk nagy jótevőjéről, néhai Jóny 
Tivadarról. Halála napján április 3-án a pártfogóság számos tagja élén 
tekintetes Dr. Schwarz Károly lyceumi felügyelővel és a tanári kar testü
letileg kivonult a temetőbe, hol Jóny hamvai pihennek. Grósz Ernő igaz
gató lendületes beszédben méltatta Jóny érdemeit, ki itt a Magas Tátra 
alján, hazánk határán, nagyszerű hagyományával a tudománynak, a magyar
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ságnak és protestántismusnak őrös várat akart emelni; a szónok beszédje 
végén a hála és kegyelet jeléül megkoszorúzta Macenásunk sírját. Binder 
Jenő vallástanár szép imájával fejezte be a gyászünnepélyt.

Április 11-ét mint az 1848. törvények szentesítésének 51. évfordulóját 
intézetünk szintén iskolai ünnepélylyel ülte meg. Bézi Ferencz VIII. oszt. 
tanuló imával nyitotta meg az ünnepélyt, mire Grósz igazgató szép alkalmi 
beszédben méltatta e nap jelentőségét, tömör vonásokban és az ifjú
ság felfogásához mérten magyarázta az 184^-ki törvényekben lerakott nagy 
vívmányokat., melyek által hazánk egyszerre szabad modern, demokratikus 
állammá lett és számos példával illusztrálta a szónok az 48. előtti idők 
szomorú viszonyát és hazánknak akkori siralmas állapotát. Végre az ifjakat 
az elért vívmányok megbecsülésére, mellettök való kitartásra, hazaszere
tetre és a király iránti hűségre intette. Ezután Herz Fülöp VIII. oszt. tanuló 
sikerült szavalata következett, mire Sőrés János VIII. oszt. tanuló imaszerű 
fohászszal zárta be az ünnepélyt.

Úrvacsora. A tanári kar és a protestáns tanulók közül azok, a kik 
már confirmáltattak, a lefolyt tanévben kétszer járultak az úr asztalához, és 
pedig November 6-án és junius 11-én.

Főigazgatói látogatás. Nagyságom Dr. Dunay Ferencz kir. tanácsos úr, 
a beszterczebányai tankerület főigazgatója folyó évi ápril 22-én és 23 án 
ejtette meg a tanintézetünkben a hivatalos látogatását fés a látottak és 
hallottak felett teljes megelégedését fejezte ki.

Szemvizsgálat. Tekintetes Dr. Tátray Gergely városi főorvos úr két Ízben 
jelent meg tanintézetünk mind a nyolcz osztályában és pedig szeptember 
27-én és május elsején és egyenként megvizsgálta összes tanulóink szemeit

Védhimlöoltás. Az ujraoltásra 14 tanulónk volt kötelezve, a kiken Dr. 
Klein Ármin városi orvos úr az ujraoltást október 29-én foganatosította.

Egészségi viszonyok. A lefolyt tanévben előfordult nehány súlyosabb 
megbetegedés kanyaróban és vörhenyben, de járvány nem uralkodott. Hála 
istennek a megbetegedett tanulók mindnyájan felépültek.

Jótékonysági mozzanatok. A rozsnyói árvaház javára a tanulók ada
koztak: Az I. osztály 4 frt 20 kr , a II. osztály 4 frt 30 kr., a III. osztály 
3 frt 75 kr., a IV. oszt. 5 frt., az V. oszt 4 frt 70 kr., a VI. oszt. 3 frt 55 krt., 
a VII. oszt. 5 frt 06 krt., a VIII. oszt. 5 frt 45 krt. összesen 36 frt 01 kr.

A Késmárkon tervbe vett oly alapítvány létesítéséhez, mely a meg- 
dicsőült Erzsébet királyné nevét viselné s melynek kamatai mindég az ő 
halála évfordulóján önhibájukon kívül elszegényedett helybeli lakosok fel
segélyezésére felekezetre való tekintet nélkül volnának fordítandók, a tanu
lóink hozzá járultak és adakoztak: az I. osztály 4 frt 05 kr.. a II. oszt. 2 frt 
65 kr., a III. oszt. 2 frt 97 kr., a IV. oszt. 2 frt 80 kr., az V. oszt. 5 frt 
30 kr., a VI. oszt. 5 frt., a VII. oszt. 5 frt 89 kr., a VIII. oszt. 6 frt 40 kr., 
Összesen 35 frt 06 kr. Ugyanazon czélra adakozott a tanári kar 11 frt.
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^  Havi krajczárok fejében adakoztak a tanulók mintegy 90 frtot, a 
mely összegből ez ideig adományoztatott a szepes-szombati szabadságem
lékre 2 frt 50 kr., Brassai Sámuel síremlékére 2 frt 50 kr. és a garami 
ág. ev. leány egyház felsegélyezésére 5 forint.

Tanárválasztás. A november 20-án megtartott lyceumi pártfogósági 
közgyűlésen Nt. Binder Jenő, birdai ev. lelkész úr választatott meg rendes 
vallástanárnak, ki is január első hetében Késmárkra érkezvén azonnal el- 
kezdte tanári működését. Legyen áldásos ezen működése.

Kirándulásod. Intézetünk a kirándulásokat, melyeknek nagy paoda- 
gogiai értékét csak a legújabb időben hangoztatják, már régóta fel
karolta. A tanári kar minden alkalmat megragad, hogy az ifjakat tanul
ságos 2—3 napra terjedő kirándulásokra vezesse. Különösen Klein Pál 
kartársunknak van e téren nagy érdeme, a mennyiben már egy negyed
század óta, el nem lankadó buzgósággal szervezi és vezeti a kirándulásokat. 
Hozzájárul ehhez még azon körülmény, hogy szinte bővelkedünk a szebb
nél szebb, kirándulási helyekben. Hisz maga a Magas Tátra, mely néhány 
órai gyaloglással elérhető, annyi megtekinteni valót nyújt, a természet nagy- 
szerűségét, alkotásainak remekeit annyi változatosságban mutatja, hogy ifjaink 
már itt is évekre való szemlélni, bámulni és tanulni valót találnak. Az el
múlt tanévben iskolánk felsőbb osztályú növendékei két ízben tettek nagyobb 
kirándulást. Az elsőt a dobsinai jégbarlangba. Résztvettek azon Klein Pál, 
Bruckner Károly és Topperczer Rezső tanárok és 47 tanuló. Szept. 7-én 
délben indultak el. Poprádig vonaton, onnan pedig gyalog Virágvölgyön 
Szepesvéghelyen át Vernárig az országúton, mely gyönyörű völgyön vezet 
végig; rövid pihenés után Vernártól folytatták a gyaloglást meredek és 
fárasztó hegyi ösvényeken át, inig végre este 8 órakor a jégbarlangnál levő 
turista szállodához értek, hol vacsora és éjjeli szállás várta őket. Másnap 
reggel megtekintették a jégbarlangot és ifjaink szakszerű magyarázat mel
lett csodálhatták és gyönyörködhettek a természetnek e bámulatos al
kotásában. Visszatérve a szállodába kis pihenés után, a vadregényes stra- 
czeniai völgyön végig menve, az érdekes sziklakapun áthaladva egy órai 
gyaloglás után Straczenára értek, a hol a kirándulók a Coburg herczeg-féle 
vasgyárat szemlélték meg, a gyár hivatalnokainak kalauzolása és magyará
zata mellett. Az ebédet szabad ég alatt költötte el a társaság, kiki a 
magával hozott elemózsiát fogyasztotta jóízűen. Kellő pihenés után felül 
kerekedvén, turistáink, a Káposztafalvára gyöngyörü erdőn át vezető utón 
5 órai gyaloglás után a káposztafalvai vasúti állomáshoz értek, hol vonatra 
ültek és melylyel este 9 órakor érkeztek vissza Késmárkra.

A második szintén két napra terjedő kirándulásra, a melyen a tan
testület részéről Klein Pál, Baltazár Gábor, Bruckner Károly, Karátsony 
Zsiga, Kintzler Béla, Dr. Szelényi Károly és Topperczer Rezső, az ifjúság
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részéről pedig 50 tanuló vett részt, szept. 24-én indultak. Ezúttal Nagys. 
id. Szentiványi József, a Magas Tátra gyöngyének a Csorbái tó birtokosának, 
ki páratlan vendégszeretete által országszerte hires, meghívott vendégeiként 
keltek'útra. Megint délben indult a társaság a vonattal Poprádig. Mint
hogy innen a vonat Csorba felé csak négy órakor indult, felhasználták a 
kirándulók az alkalmat és megtekintették Poprádon a Karpáti Múzeumot 
és a sörgyárat. Az előbbi helyen Danhauser Rezső úr múzeumi őr kalau
zolta ifjainkat és érdekes magyarázatokkal szolgált nekik. A sörgyárban 
Veverka sörfőző úr és Tóth igazgató úr vezették be a kiváncsi fiatalságot 
a sörgyártás összes titkaiba, végig vezetvén őket minden helyiségen és apróra 
megmagyarázván mindent. Végül az igazgató az egész társaságot sörrel 
vendégelte meg. Az ifjúság lelkes felköszöntöben és dalban fejezte ki 
köszönetét. A mig a vidám csapat a vonaton Csorbának tartott, azalatt 
az idő is jobbra fordult, az eső, mely már az elinduláskor megeredt, elállott, 
a sűrű felhőfátyol lassanként szétoszlott, és mire turistáink a Csorbái 
állomásnál megérkeztek, a Magas Tátrának friss hóval borított csúcsai a 
legszebb napfényben ragyogtak és remek elbűvölő látványt nyújtottak. 
Egy órai gyaloglás után a meredek hegyi úton felért a társaság a Csorbái 
tóhoz. A házi gazda id. Szentiványi József úr a tőle megszokott, igazi 
magyar vendégszeretettel fogadta a kirándulókat. Klimó vendéglősnél pom
pás vacsorát rendelt vendégei számára és ő maga is családjával együtt részt 
vett azon. Klein Pál kartársunk meleghangú pohár köszöntőben fejezte ki 
a tanári kar és az ifjúság a házi gazda iránti tiszteletét és háláját. Ez 
daczára annak, hogy 81 év nyomja immár vállait, bámulatos testi és szel
lemi frisseségével mindenkit elragadott és egy ifjúhoz méltó hévvel és költői 
lendülettel lelkesítette érczes hangon elmondott szavaival ifjainkat a természet 
iránti tiszteletre és a hazaszeretetre. És midőn tanulóink a házi gazda 
kedvencz nótáit eldanolták, maga is hozzá látott az énekhez. A tanulók 
közül Bézi Ferencz VIII. o. t. köszönte meg a szives vendéglátást. Másnap 
reggel, borult égboltozatra és hóval lepte tájra virradtak turistáink, de ez 
nem tartotta vissza őket a poprádi tóhoz tervezett kirándulásról. A házi 
úr által kitűnő reggelivel ellátva csakhammar elindult a társaság legnagyobb 
része a tóhoz. Útközben kiderült az idő és a legremekebb téli tájkép 
tárult fel a meglepett ifjúság szemei előtt, emelte ezt még a menguszfalvi 
völgy vadregényes szépsége. Egy óra alatt megérkeztek a Poprádi tónál 
kirándulóink és bámulhatták ennek párját ritkító elbűvölő táját. Többen 
csónakra is ültek a pihenés idejét csónakázással töltvén. Visszamenet újból 
beborult az ég és még mielőtt a Csorbái tóhoz értek volna, egy kis hó- 
fergetegből is kijutott. A csorbái tónál megérkezve, ott találta a társaság 
Grosz Ernő igazgató urat és nejét, kik jövetelüket már előző nap kilátásba 
helyezték. Mielőtt a valóban lucullusi ebédhez ült volna az egész ven
dégsereg, a Csorbái tó fárarlhatlan birtokosa még maga mutatta meg ven
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dégeinek azon valóban fejedelmi fény és pompával berendezett termeket, 
melyekben ő felsége mint Szentiványi úr vendége időzött volna, ha a 
királynénk gyászos kimúlása közbe nem jő. A fényes ebéden, melyen a 
házi úr ismét családjával együtt vett részt, úgy mint a vacsoránál mindenki 
pompásan mutatott; a házi úr nem egy Ízben ragadta meg az alkalmat, 
hogy fiatalkori tűzzel és ékes nyelven felköszöntse vendégeit. Grósz igaz
gató, Bruckner, Klein tanárok és az ifjak részéről Nagy Géza V ili. o. t. 
válaszoltak és kifejezték az intézet, a tanári testület és a tanuló ifjúság 
köszönetét és háláját a páratlan vendégszeretetért. Ebéd után a deákok még 
élvezhették a tónak mély és kristálytiszta vizét a csolnakokban. Elérkezvén 
a búcsuzás órája, összegyűlt az egész társaság, katonás rendben a „Szent
iványi villa" alá vonult, ott elénekelte még egyszer a Csorbató urának 
kedvencz dalát, azután riadó éljenekkel hazafelé indult és este 9 órakor a 
vonattal a vidék szépségétől és a vendéglátás örömeitől eltelve érkeztek 
vissza turistáink. Ezen nagyobb kirándulásokon kivűl, felemlitendők még 
a tornakör inenelgyakorlatai, melyeket Topperczer Rezső kartársuuk mint 
a tornakor elnöke rendezett, és mely alkalomkor tornászaink több gyárat 
is megszemléltek. Dr. Szelényi Károly collegánk az V. o. tanulóival több 
Ízben botanizálni járt.

Nyilvános tornavizsgálat. Intézetünk a tornavizsgát, mely június hó 
ll-én  tartatott, disz- és versenytornázással kötötte össze. A fiatal tor
nászok, kik Topperczer Rezső tornatanitó vezetése alatt szép sikerrel mu
tatták be testi ügyességüket és erejüket igen nagyszámú és előkelő közön
séget vonzottak, Sajnos, hogy a hirtelen beállott eső miatt a versenyeket 
nagyobbára a tornacsarnokban kellett megtartani, a hol helyszűke miatt 
sem a közönség nem fért be mind, sem a tanulók nem tudtak kellőkép 
mozogni. Mindazonáltal tornászaink kitettek magukért és méltán rászol
gáltak a közönség tapsaira. A késmárki tornaegyesület tagjaiból alakult 
versenybíróság, névszerint: Kertscher Sándor, Patonay Adolf és Stenczel 
Pál urak a következő tanulóknak Ítéltek oda oklevelet:

I. o s z t á l y :  Galgon Mihály futásból; Kekécs Mihály futás- és bak
ugrásból.

II. o s z t á l y :  Gergelyi Kálmán bakugrásból; Simon Zoltán futás és 
bakugrásból; Votisky Árpád bakugrásból.

III. o s z t á l y :  Jeszenszky Ferencz futásból; Lehoczky Lukács nyúj
tóból; Oszvald Albert magas ugrásból (125 cm.); Szentmiklóssy András 
magas ugrásból (130 cm.); Them Alfréd ló- és nyújtóból.

IV. o s z t á l y :  Balás Imre futásból; Fábry Győző ló-, nyújtó- és ma
gas ugrásból (130 cm.); Grósz Alfred ló- és nyújtóból; Mann Sándor ló- 
és nyújtóból; Szondy László ló- és,nyújtóból; Takács Gyula ló- és nyújtóból.

V. o s z t á l y :  Bartsch Aurel nyújtóból; Grünwald Lajos korlátból;
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Jelinek Sándor ugróasztal; Kirchhoffer Kálmán korlát- és nyújtóból; Ozs- 
vár Péter korlát- és ugróasztalból; Varga Pál nyújtó- és korlátból.

VI. o s z t á l y :  Gotthard Kornél nyújtó-és korlátból; Prepeliczay Al
bert nyújtó- és korlátból; Szokolik Ede nyújtó- és korlátból; Votisky Zol
tán nyújtóból.

VII. o s z t á l y :  Kajcsa László nyújtó- és korlátból.
VIII. o s z t á l y :  Dömötör János nyújtóból; Sőrés János nyújtóból; 

Streimelvöger Mihály nyújtó- és korlátból.
Streimelvöger Mihály VIII. oszt. tanuló, a tornakor alelnöke, külön 

dicséretet, Prepeliczay Albert VI. oszt. tanuló pedig a Wein Károly úr álla  ̂
ajándékozott 5 koronás külön dijat nyerte el kifogástalanul bemutatott 
gyakorlataiért. Topporczer Rezső tornatanitónak pedig a bizottság kifejezte 
elismerését a szép eredmény felett.

Tskolatársak tiz éves találkozása. 1898. évi julius 16-án azon tanít
ványaink közül, kik az 1888. évben intézetünkben érettségi vizsgát tettek, 
tizenöten összejöttek, hogy visszaemlékezve az együtt eltöltött időre hálá
jukat rójják le azon iskola iránt, melyben részint kiképeztetésüket nyerték. 
Az összejöttek a következők : Buday Andor, földbirtokos, Szikszó; Dr. Glücks
mann József, ügyvédjelölt, Késmárk ; Dr. Klein Mór, ügyvéd, Késmárk; Kovács 
Ágost, takarékpénztári főkönyvelő, Kisújszállás ; Magyary Pál, megyei al
jegyző, Eger; Mózer Róbert, körjegyző, Nyáregyháza : Papp Dezső, földbirtokos, 
Szatmár; Peschkó László, vasúti tisztviselő, Poprád; Purr Lajos, vasúti tiszt
viselő, Poprád; kassai Raisz Miksa, cs. és kir. 34 gy. ezredbeli főhadnagy, 
Kassa; Róth Sándor, magánzó, Rókusz; Dr. Szelényi Károly, főgymn. tanár, 
Késmárk; Szeremley Barna, főgymn. tanár, Kisújszállás; Telts Gusztáv, fő
gymn. tanár, Lugos ; Waisz A. Tivadar, járásbirós. aljegyző, Zenta. Nevezet
tek volt tanáraikhoz ellátogattak, hogy fáradozásaikért kifejezzék köszöne- 
tüket, néhai Palcsó István tanár sírjára pedig, ki őket a görög nyelvbe 
vezette be, koszorút helyeztek. Az estét több tanár jelenlétében töltötték 
el s élénk kedélyes társalgás között majd a 10 év élményeit beszélték meg, 
majd a Késmárkon átélt tanulóévekre emlékeztek vissza. A megjelenteken 
kívül többen levélben Írták meg élettörténetüket és hollétüket.

A tanárok irodalmi és társadalmi működése. Baltazár Gábor a városunk
ban fennálló „Szabad Lyceum “-ban f. é. január hó 8-án felolvasást tar
tott: „A rómaiak szórakozásai a császárok korában“ czimmel; az országos 
középisk. tanáregyesület szepesi körének 1899. január 22-én Késmárkon 
tartott ülésén pedig a nagy szünidő kérdéséről értekezett, mely felolvasása 
az egyesület közlönyében meg is jelent.

Bruckner Károly mint a helybeli hetilapnak főmunkatársa fejtett ki 
élénk tevékenységet.

Grósz Ernő igazgatónak az Erzsébet királyné emlékére tartott ünne
pélyen elmondott beszédjét jelen értesítőnkben közöljük.
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Dr. Szelényi Károly az orsz. tanáregyesület szepesi körének 1899. ja
nuár 22-én Késmárkon tartott ülésén előadást tartott: „A tantervrevisió 
és a természetrajz“ czimmel.

Votisky Károly a reformatio emlékünnepén tartotta meg az ünnepi 
beszédet, mely értesítőnk más helyén olvasható.

Pótlás az 1897 98 tanév történetéhez.
1898 márczius 15-én Késmárk sz. kir. város az összes helybeli tan

intézetek közreműködése mellett 1848. márczius 15-ének félszázados évfor
dulója alkalmából a régi ev. fatemplomban nagyobbszabású ünnepélyt ren
dezett, melynek műsora a következő volt:

1. ) Rákóczi-induló. Játszsza a lyc. ifjúsági zenekör.
2. ) Hymnus. Énekli az egész közönség.
3. ) Ünnepi beszéd. Tartja Dr. Schwarz Károly polgármester.
4. ) Márczius 15. Ebedi R. Ferenczlől. Szavalja Sauter Margit ev. 

polg. leányiskolái tanuló.
5. ) Talpra magyar! Boldis J.-től. Énekli az áll. felsőkereskedelmi is 

kola dalköre.
6 ) A mariseli czigányok. Bartók L.-tól. Szavalja: Vajó Sándor fő- 

gymn. tanuló.
7. ) Magyarorzság 1848-ban. Garay J -tói. Szavalja Wagner Irma, r< 

k. népiskolai tanuló.
8. ) Hunyadi induló. Előadja a lyc. ifjúsági zenekör.
9. ) A szabadságról. Petőfi S.-tól. Szavalja Gzihák Nándor, all. szö- 

vőisk. tanuló.
10. A honleány. Rudnyánszky Gy.-tól. Szavalja: Herz Ilona izr. 

népiskolai tanuló.
11. Rákóczi induló. Éneklik az ev. polg. leányiskola növendékei.
12. Márczius 15-ike. Jakab Ö-től. Szavalja: Koczogh István, áll. 

felső keresk. iskolai tanuló.
13. Szózat. Énekli az egész közönség.
14. Rákóczi induló. Játszsza a lyc. ifj. zenekar.
Ezen lélekemelő ünnepélyt márczius 14-én a lyceumi és felső keresk. 

iskolai tanulók által rendezett fáklyásmenet s a város kivilágítása előzte meg.
Márczius 15-én délután 2 órakor a lyceumi tornakor disztornázást 

tartott.
Márczius 15-én este pedig a lyceum és felső keresk. iskola ifjúsága 

tánczmulatságot rendezett, melynek tiszta jövedelme a helybeli 48- as hon
védek segélyezésére volt fordítandó.

Ezen tiszta jövedelemből és a fáklyásmenet költségeire összegyűlt 
összeg maradékából a helybeli 48-as honvédeknek 100 frt jutott, mely 
összeg szétosztását Dr. Schwarz Károly polgármester úr vállalta el, 44 frt
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pedig a budapesti honvédmenedékház felügyelőségének küldetett meg, melyet 
az hirlapilag (az „Egyetértésiben) nyugtázott.

Ezen nagyobb szabású, kitünően sikerült ünnepély múlt évi értesí
tőnkben csak jelezve volt és az annak lefolyásáról szóló jelentés abból 
véletlenségből kimaradt, miért is örömmel közöljük ez évi értesítőnkben; 
hadd legyen nyoma annak, miképen egyesült egymással a 48-as nagy napok 
megünneplésére szívvel lélekkel Késmárk sz. kir város közönsége s a hely
beli összes tanintézetek ifjúsága.
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A tanulók névjegyzéke.

I. osztály.
Appel Mór, izr., Neumarkt, Galiczia 85 okt. 28.
Augustin Gyula, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 87 aug. 21. 
Boda Dezső, ág. ev , Budapest, P.-P.-S.-K -K m. 88 okt. 18 
Breyer János, ág. ev., Alsó-Erdőfalva, Szepes m. 85 nov. 1.

5 Faigei Albert, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 87 szept. 21. 
Freso Tivadar, r. k., Ménhárd, Szepes m. 88 okt. 29.
Galgon Mihály, ág. ev., Viborna, Szepes m. 88 jan 24. 
Genersich Arthur, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 88 jan. 31. 
Graus Mór, izr., Hunfalu, Szepes m. 88 jun. 14.

10 Gréb Lajos, ág. ev., Vaskapu-Pusztán, Baranya m. 88 aug. 7 
Grünfeld Ottó, izr., Tisza-Ujlak, Ugocsa m. 80 okt. 27. 
Handzús János, r. k., Késmárk, Szepes m. 87 feb. I .
Herz Ernő, izr., Késmárk, Szepes m. 88 szept. 14.
Jermy Andor, ág. ev., Kassa, 88 feb. 28. •

15 Katona Imre, ev. ref., Tiszafüred, Heves m. 87 feb. 3.
Kekécs Mihály, r. k., Puszta-Muzsla, Heves m. 88 ápr. 22. 
Kovalcsik József, r. k., Felső-Lapos, Szepes m. 87 már. 17. 
Kuszy Rezső, ág. ev., Német-Lipcse, Liptó m. 86 decz. 3. 
Littmann Zeno, izr., Nagy-Lomnicz, Szepes m. 87 máj. 4.

20 Madarassy Árpád, ev. ref., Pátyod, Szatmár m. 88 jan. 30. 
Mahler Oszkár, ág. ev., Sztrázsa, Szepes m. 88 jul. 5.
Nemes Ferencz, ev. ref., Demecser, Szabolcs m. 88 nov. 1. 
Nikelszky Jenő, ág. ev., Majerka, Szepes m. 87 decz. 26. 
Palencsár Rezső, r. k., Késmárk, Szepes m. 87 ápr. 16.

25 Perlstein Ernő, izr., Leibicz, Szepes m. 89 jan 4.
Piesztik György, r. k., Rásztó, Zólyom m. 88 ápr. 24. 
Pitonyák Árpád, r. k., Zsdjár, Szepes m. 85 aug. 28.
Placzner József, izr., Ménhárd, Szepes m. 88 szept. 20. 
Reiner György, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 87 decz. 24.

30 Spiegel Tivadar, izr., Tótfalu, Szepes m. 88 már. 2.



61

Spitzkopf Gusztáv, ág. ev., Alsó-Erdő falva, Szepes m. 86 ápr. 28. 
Szalay Béla, ev. ref., Márokpap, Bereg m. 87 okt. 14.
Tóth László, ev. ref., Szabadszállás, Pest m. 88 jun. 27.
Vita Károly, ev. ref. Nagy-Szaláncz, Abauj m. 88 aug. 25.

35 Weber Arthur, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 88 aug. 18. 
Záborszky Ernő, ág. ev., Rákos-Keresztúr, 87 okt. 23.
Polgár József, izr., Füzes-Gyarmath, 87 nov. 20.

II. osztály.
Alexy Béla, ág. ev., Ruszkinócz, Szepes m. 86 jul. 10. 
Altmann Gyula, izr., Hunfalu, Szepes m. 86 febr. 8.
Benne Brúnó, ág. ev., Leibicz Szepes m. 87 jun. 9. 
Böszörményi Károly, ev. ref., Pettye, Szatmár m. 86 jul. 7.

5 Broschko Róbert, ág. ev., Béla, Szepes m. 85 jul. 5.
Fidler Sándor, ág. ev., Tállya, Zemplén m. 85 okt. 15.‘ 
Gergelyi Kálmán, ág. ev., Nagy-Lipnik, Szepes m. 87 jan. 10. 
Geruska Pál, ág. ev., Poprád, Szepes m. 86 nov. 12. 
Goldmann Fülöp, izr., Topporcz, Szepes m. 87 ápr. 4.

10 Göczel Tihamér, r. k., Remete, Szepes m. 87 jan. 6.
Groszmann Bertalan, izr., Méhész, Abauj-Torna m. 87 febr. 20. 
Hankó Béla, ág. ev., Poprád, Szepes m. 86 jul. 5. 
Kornhäuser Jakab, izr., Késmárk, Szepes m. 85 jun. 5.
Kozák Károly, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 85 nov. 4.

15 Kreiger Róbert, ág. ev., Felka, Szepes m. 85 febr. 4. 
Linczényi Pál, ág. ev., Király-Lehota. Liptó m. 86 febr. 7. 
Lindtner Gyula, ág. ev., Leibicz, Szepes m. 87 ápr. 30.
Lipták Pál, ág. ev., Felka, Szepes m. 87 jun. 29.
Loisch Mátyás, ág. ev., Ilunfalu, Szepes m. 87 jan. 18.

20 Mann József, g. k., Szent-András, Bihar m. 86 jan. 8.
Nyíri István, ev. ref., Berettyó-Ujfalu, Bihar m. 87 okt. 8. 
Pete Lukács, ev. ref., Szabadszállás, Pest m. 84 szept. 4.
Piger Zoltán, ev. ref., Vaalon, Fejér m. 85 nov. 28.
Pivarcsek Pál, ág. ev., Tót-Pelsőez, Zólyom m. 85 jan. 12.

25 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.
Schmőr Hugó, ág. ev., Szepes-Szombat, Szepes m. 86 decz. 8. 

30 Scholcz Dezső, ág. ev., Leibicz, Szepes m. 86 ápr. 30.
Scholcz László, ág. ev., Leibicz, Szepes m. 86 márcz. 24. 
Schönwiesner Rezső, r k., Leibicz, Szepes m, 86 máj. 23. 
Simon Zoltán, ev. ref., Mező-Keresztes, Borsód m. 84 márcz. 24.



Szlabej Lajos, ág. ev., Tiszolcz, Gömör rn. 86 febr. 22.
35 Szőllősy Pál, ev. ref., Raád, Szabolcs m 87 febr. 19.

Urbán Zoltán, ág. ev., Eperjes, Sáros m. 87 decz 9 
Veres György, ev. ref., Ér-Endréd, Szatmár m. 86 febr. 27. 
Votisky Árpád, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 86 szept. 2. 
Záhorszky Ernő, ág. ev., Felka, Szepes m. 86 decz. 26.

40 Zipser Jenő, izr., Leibicz, Szepes m. 87 aug. 4.
Zsuffa Milán, ág. ev., Verbicza-Szt.-Miklós, Liptó m. 87 máj. 5. 

M a g á n t a n u l ó k :
Br. Prónay Gábor, ág. ev., Tápió-Ságli, Pest m. 88 ápr. 14. 
Br. Prónay R. György, á. ev., Tápió-Ságh, Pest m. 87 márcz. 21.

III. osztály.
Appel József, izr., Neumarkt, Gácsország. 85 ápr. 9. 
Brunmayer Béla, r. k., Késmárk, Szepes m. 85 jun. 6.
Chatel Jenő, r. k , Szent-Jakab, Abauj-Torna m. 86 máj. 1. 
Oziener Géza, izr , Alsó-Erdőfalva, Szepes m. 84 nov. 22.

5 Erpf Ede, ág. ev., Hizsnyóvíz, Gömör m. 85 febr. 22.
*Esztel József, ág. ev., Ófalu, Szepes m. 85 decz. 8.
Genersich Oszkár, ág. ev , Késmárk, Szepes m 86 jun. 18. 
Gretzmacher György, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 86 szept. 14. 
Grünstein Sándor, izr., Király-Lehota, Liptó m. 85 decz. 14. 

10 Herz Miksa, izr., Poprád, Szepes m. 86 máj. 4.
Jeszenszky Ferencz, ág. ev., Felső-Jeszen, Turócz m. 84 máj. 25. 
Kircz Gyula, izr., Nagy-Lomnicz, Szepes m. 86 jan. 6.
Kiss Károly, ev. ref., Budapest, 86 márcz. 15.
Klem Pál, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 85 szept. 6.

15 Kolling Árpád, r. k., Ó-Bessenyő, Torontál m. 86 decz. 28. 
Korenko György, ág. ev., Svábócz, Szepes m 83 febr. 26. 
Kornbauser Géza, izr, Késmárk, Szepes m. 86 okt. 30. 
Kremusz Róbert, ág. ev., Felka, Szepes m. 84 jul. 2.
Kratz Ágoston, r. k , Dragomérfalva, Mármaros m. 85 okt. 15. 

20 Lang Ede, r. k., Mühlenbach, Szepes m 84 szept. 30.
Lehoczky Lukács, ág. ev., Király-Lehota, Liptó m. 85 okt. 25. 
Lőw Alfréd, izr., Ó-Lubló, Szepes m. 85 febr. 1.
Nitsch Sándor, ág. ev., Bussócz, Szepes m. 85 decz. 25. 
Oszvald Albert, ág. ev., Mühlenbach, Szepes m. 84 szept. 9. 

25 Peschko Ernő, ág. ev., Felka, Szepes m. 84 febr. 27.
Petrik Lajos, ág. ev., Ózd, Borsod m. 85 aug. 25.
Prepeliczay Oszkár, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 86 jan. 11. 
*Pischl Pál, ág. ev., Maluzsina, Liptó m. 85 márcz. 12.
Pollágh Ferencz, r. k , Ruszkinöcz, Szepes m. 84 máj. 6.

*) Kilépett.
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30 Sauter Tivadar, ág. ev., Késmárk, Szepes ni. 86 aug. 15. 
Szabó Lajos, ev. ref., Tisza-Ugh, J.-N.-K-Szolnok m. 85 ápr. 29. 
Szentmiklóssy András, ev ref., Szakoly, Szabolcs m. 86 febr. 20. 
Szmik Zoltán, ág. ev., Csernátfalu, Brassó m. 86 okt 31. 
Them Alfréd, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 86 febr. 10.

35 Tischberger Artur, izr., Nagy-Lomnicz, Szepes m. 84 oki. 9. 
Tóth László, ev. ref., Szoboszló, Hajdú m. 84 ápr. 19.
*Svec János, r. k., Kis-Blanitz, Csehország. 81 nov. 30. 

M a g á n t a n u l ó k :
Greiner Géza, ág. ev., Márványkő, Gömör m. 86 márcz. 6. 
Zombori Gyula, ev. ref., Megyaszó, Zemplén m. 86 nov. 9.

IY. osztály.
Balás Imre, ev. ref,  Sajó, Máramaros m 84 okt. 19.
Beniács Brúnó, ág. ev., Német-Lipcse, Liptó m. 83 okt. 17. 
Bergsmann Árpád, izr., Késmárk, Szepes in. ;5  jun. 6. 
Chodász Géza, ág. ev., Poprád, Szepes m. 84 márcz. 1.

5 Csink János, ág. ev , Sátoralja-Ujhely, Zemplén m. 84 szept. 27. 
Fábry Emil, ág. ev., Nagy-Szalonta, Zólyom 85 máj. 27.
Fábry Győző, ág. ev., Leibicz, Szepes m. 84 decz. 23.
Gábriel Sándor, ág. ev., Szepes-Béla, Szepes m 84 márcz. 23. 
Gáspárdy Lajos, r k., Er-Mihályfalva, Bihar m. 85 ápr. 29 

10 Genersich István, ág. ev., Hozelecz, Szepes m. 85 aug 21. 
Gergelyi György, ág. ev , Landok, Szepes m. 84 máj. 1.
Grósz Alfréd, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 85 aug. 26. 
Hajtmanszky Gyula, ág. ev., Abauj-Szánjó, Abauj-T. m. 85 febr. 19. 
Harsányi Géza, ev. ref., Nyíregyháza, Szabolcs m. 84 jul. 15. 

15 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.
Kovács Ferencz, ág. ev., Tállya, Zemplén m. 86 jan. 4.
Lauff Géza, ág. ev., Nagy-Lomnicz, Szepes m. 83 ápr. 20.

20 Littmann Bertalan, izr., Nezsitháza, Liptó m. 85 febr. 3. 
Madarassy Géza, ev. ref,  Pátyod, Szatmár m 8 jul. 7.
Mann Sándor, gör. kath., Szent-András, Bihar m. 84 febr. 25. 
Nürnberger Armin, i zr, Podolin, Szepes m. 85 decz. 29.
Paál István, ev. ref., Szabadszállás, Pest-Pilis-Solt m. 85 nov. 17. 

25 Polsz Rezső, ág. ev., Leibicz, Szepes m. 84 nov. 4.
Reichberger Vilmos, izr., Szepes-Olaszi, Szepes m. 85 okt. 2. 
Román Jenő, r. k , Leibicz, Szepes m. 83 jul. 9.
Seifert Adolf, ág. ev., Nagy-Szaláncz, Abauj m. 83 febr. 20.
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Suha Bertalan, r. k , Svábolka, Gömör m. 84 nov. 28.
30 Szondy László, ev. ref, Nagy-Kálló, Szabolcs m. 82 nov. 17. 

Takács Gyula, ág. ev., Nyustya, Gömör m. 85 jan. 3.
Tóth József, ág. ev., Abauj-Szántó, Abauj-Torna m. 82 jan. 6. 
Veress Sándor, ev. ref., Gelénes, Bereg m. 84 febr. 3.
Waniek Dezső, r. k., Nagy-Rőcze, Gömör m. 85 máj. 24.

35 Weisz Károly, ág. ev., Leibicz, Szepes m. 83 febr. ló.
Záborszky Zoltán, ág. ev., Rákos-Keresztur, 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. 2(5

Y. osztály.
Bartsch Aurél, ág. ev., Sztrázsa, Szepes m. 82 máj. 8. 
Belényesi Károly, ev ref., Barabás, Bereg m. 83 jul. 1.
Breuer János, ág. ev., Izsákfalva, Szepes. m. 82 ápr. 18.
Csák László, r. k., Örvényszög, Szabolcs m. 83 nov. 28.

5 Gzeley Antal, ev. ref., Cselej, Zemplén m. 84 jul. 11.
Csapkay Miklós, ág. ev., Kis-Szeben, Sáros m. 84 decz. 6. 
Dubay Gyula, g. k., Ó-Lubló, Szepes m. 83 szept. 21. 
Erdőhegyi János, ev. ref., Vámos-Atya, Bereg m. 82 szept. 11. 
Fáj Géza, r. k., Igló, Szepes m. 82 nov. 17.

10 Fáy László, ev. ref., Felső-Fügöd, Abauj-Torna m. 84 máj. 20. 
Goldmann Adolf, izr., Szepes-Béla, Szepes in. 82 jan. 26. 
Grünwald Lajos, izr., Debreczen, Hajdú m. 84 jan. 2.
Hanzlik András, ág. ev., Radvány, Zólyom m. 83 nov. 4. 
Hápka Péter, g. k., Kökényes, Mármaros m. 85 jun. 30.

15 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 jan. 28. 
Jelinek Sándor, r. k., Nagy-Várad, Bihar m. 83 nov. 12. 
Kirchhofer Kálmán, ev. ref., Czekeháza, Abauj m. 84 máj. 2. 

20 Kmetty Károly, ág. ev., Poprád, Szepes m. 82 jun. 22.
Kracz Béla, r. k., Dragomérfalva, Mármaros m. 84 jul. 14. 
Kredatusz Tivadar, r. k., Késmárk 81 szeptember 17. 
Linczényi Lajos, ág. ev., Király-Lehota, Liptó m. 84 máj. 3. 
Murányi Károly, ág. ev., Kis-Harta, Pest m. 85 febr. 23.

25 Nitsch Andor, ág. ev., Nagy-Lomnicz, Szepes m. 83 mái. 22. 
Ózsvár Péter, r. k., Csantavér, Bács-Bodrogh m. 81 jul. 6. 
Pálmai Gyula, r. k., Szucsány, Turócz m. 82 szept. 23.
Polsz Ernő, ág ev., Leibicz, Szepes m. 82 november 27.
Róth Andor, ág. ev , Leibicz Szepes m. 85 febr. 10.
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30 Schleifer Albert, ág. ev., Szepes-Béla, Szepes n. 84. nov. 11. 
Szentiványi József, ág. ev., Szmrecsány, Liptó m. 84 nov. 15. 
Szmatek Ervin, ág. ev., Német-Lipcse, Liptó m. 83 aug. 16. 
Szutórisz Kálmán, ág ev. Szielnicz, Liptó m. 82 dec. 29. 
Újhelyi Sándor, ev. rei., Francsika. Ugocsa m. 83 máj. 22.

35 Varga Pál, ev. ref., Szászfa, Abauj-Torna m. 82 aug. 6.
Veres Miklós, ev. ref., Gelényes, Bereg m. 82 szept. 17. 
Winter Andor, ág. ev., Mád, Zemplén m 83 julius 8.

YI. osztály.
Altmann Adolf, izr., Prószék, Liptó m. 82 ápr. 4.
Beniács János, ág. ev., Német-Lipcse, Liptó m. 82 ápr. 29. 
Cseh János, ág. ev., Nagy-Rőcze, Gömör m. 82 nov. 15. 
Demjén József, ev ref., Ó-Liszka, Zemplém m. 82 nov. 20.

5 Demiány Ervin, ág. ev., Leibitz, Szepes m. 82 nov. 24. 
Duschek Arthur, r. k., Kis-Selmecz, Turócz m. 82 szept. 2. 
Erpf Károly, ág. ev., Chisnyóviz, Gömör m. 83 ápr. 21. 
Genersich Rezső ág. ev., Késmárk, Szepes m. 83 aug. 4. 
Gotthardt Kornél, ág. ev., Leibitz, Szepes m. 81 aug. 28.

10 Gretzmacher Andor, ág. ev., Hunfalu, Szepes m. 81 márcz 24. 
Kiszelly József, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 82 jun. 27.
Klein Andor, ízr., Késmárk, Szepes m. 84 decz. 30.
Klimacsek Sándor, ág. ev., Mosócz, Turócz m. 82 ápr. 9. 
Klimó Péter, ág. ev., Jamnik, Liptó m. 82 ápr. 9.

15 Koch István, ág. ev., Kis-Perek, Arad m. 83. okt. 9.
Koritsánszky Márton, ág. ev. Szmrecsán, Liptó m. 83 nov. 10. 
Lővy Ármin, izr., Ófalu, Szepes m. 83. jan. 14.
Payer Pál, ág. ev., Felka, Szepes m. 82 jun. 29.
Prepeliczay Béla, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 83. jun. 30.

20 Repper Tivadar, r. k., Leibitz, Szepes m. 81 márcz 10. 
Rusznyák Győző, r. k., Leibitz, Szepes m. 81 okt. 9.
Sebestyén Viktor, ev. ref., Szamos-Korá, Szatmár m. 81 ápr. 11. 
Somogyi Imre, ev. ref., Székelyhíd, Bihar m. 80 szept. 3. 
Spiritza Rezső, r. k., Leibitz, Szepes m. 81 jan. 1.

25 Strausz Ármin, izr., Namesztó, Árva m. 80 ápr. 4.
Szanitter Róbert, ág. ev., Felka, Szepes m. 82 márcz 14. 
Szokolik Ede, ág. ev., Német-Lipcse, Liptó m, 82 márcz 31. 
Uray Vilmos, ev. ref., Ibrány, Szabolcs m. 82 szept. 25. 
Vitényi Ernő, ág. ev., Beszterczebánya, Zólyom m. 82 máj. 31. 

30 Votiskv Zoltán, ág. ev., Késmárk. Szepes m. 83 okt. 24. 
Walter Emil, ág. ev., Sz.-Szombat, Szepes m. 82 jul. 8.



M a g á n t a n u l ó :
Német Béla, r. k., Mező-Tárkány, Heves m. 81 márcz 19.

VII. osztály.
Baky István, ev. ref., Magócs, Gsongrád m. 82 okt. 9.
Baranyi Sándor, ev. ref., H.-Böszörmény, Hajdúm. 82jan. 21. 
Barcsa Mihály, ev. ref., Szoboszló, Hajdú m. 79 feb. 4. 
Berencsy Zoltán, ev. ref.. Nánás, Hajdú m. 82 szept. 3.

5 Budaházy Viktor, ev. ref., H.-Sámson, Hajdú m. 82 feb. 18. 
Cseley István, ev. ref., Cselej Zemplén m. 82 decz 7.
Csiha András, ev. ref,, Nánás, Hajdú m. 82 nov. 6.
Droszt Imre, ág. ev., Vidrány, Zemptén m. 82. okt. 4, 
Duschek Gyula, r. k., Kis-Selmecz, Turócz m. 81 ápr. 3.

10 Erpf Tivadar, ág. ev., Chisnyóviz, Gömör m. 81 nov 6.
Farkas Sándor, ev. ref., Mező-Petri, Szatmár m 80 jun. 14. 
Gaál Mihály, ev. ref., H.-Böszörmény, Hajdú m. 80 okt. 27. 
Genersich Andor, ág e v , Késmárk, Szepes m. 81 nov. 25. 
Gréb Gyula, ág. ev., N.-Lomnicz, Szepes m. 81 febr. 16.

15 *Harsányi Gyula, ág. ev., Orosháza, Békés m. 81 juh 6. 
Kajcsa László, ev. ref., Gsökmő, Bihar m. 82 ápr. 10.
Kanta Sándor, r. k., Sárospatak, Zemplén m. 82 julius 24. 
Karap Béla, ev. ref., H.-Böszörmény, Hajdú m. 82 ssept. 27. 
Klimo Ladomér, ág. ev., Jamnik, Liptó m. 80 szept. 5.

20 Kreiger Kornél, ág. ev , Felka, Szepes m. 81 decz. 28.
Lang Ágoston, r. k., Kálmánd, Szatmár m. 82 jul. 11.
László Benő, ev. ref. Duna-Szt-György, Tolna m. 82 okt. 7. 
Lichtenberg Jakab, izr., Késmárk, Szepes m. 82 ápr. 2. 
Martincsek Márton, ág ev.. Sz-Péter, Liptó m 81 nov. 8.

25 Marton Gyula, ág. ev., Szína, Zemplén m. 83 Jun. 3. 
Messinger Ármin, izr, Felka, Szepes m 81 febr. 5.
Münnich Dezső, ág. ev., Mező-Berény, Békés m. 81 jul. 22. 
Münnich Vilmos, ág. ev., Mező-Berény, Békés m. 82 decz. 28. 
Neuländer Jenő, izr., Arad, Arad m. 82 jan. 1.

30 Palencsár János, r. k., Késmárk, Szepes m. 80 nov. 5.
Payer Ervin, ág. ev., Prprád, Szepes m. 81 decz. 16.
Pólya László, ev. ref., Kisújszállás, J.-N.-K.-Szolnok m. 82 szept. 2. 
Steczik Géza, ág. e v , Késmárk, Szepes m. 82 okt. 19.
Stern Jenő, izr., Késmárk, Szepes m. 83 febr. 15.

35 U. Szabó Imre, ev. ref. H-Böszörmény, Hajdú m. 81 jun. 16. 
Szentmiklóssy Barna. ev. ref., Szakoly, Szabolcs m. 82 jul. 24. 
Szirák János, ág ev., Nagy-Lomnicz, Szepes ra. 81 nov. 27.
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') Kilépett.



Tislarits Kálmán, r. k., Nagyvárad, Bihar m. 81 szept. 13. 
Tóth Imre, r. k., Bánfalva, Békés m 83 ápr. 20.

40 Túri Zoltán, izr., Karczag, J -N.-K.-Szolnok m. 83 márcz 9. 
Varga Géza, g. k., Kótai, Szabolcs m. 83 ápr 12.
Varga Zoltán, g. k., Kótaj, Szabolcs m. 83 ápr, 12 
Vieszt Iv.án, ág. ev., Nagy-Rőcze, Gömör m. 82 okt. 25. 

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

45 Koritsánszky Ottó, ág. ev., Kölesd, Tolna m 82 márcz 16.

YIII. osztály.
Barna Kornél, r. k., Sátoralja-Ujhely, Zemplén m. 80 jan 15. 
Bézi Ferencz, ev. ref., Szoboszló, Hajdú m. 80 febr. 12. 
Demiány Gyula, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 80. okt. 9 . 
Dömötör János, ev. ref.. Duna-Szt.-György, Tolna m. 80 jan. 4. 

5 Grósz Ernő, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 81 február 7.
Gúhr Béla, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 80 julius 26.
Herz Fülöp, izr. Kamjonka, Szepes m. 79 dec. 18.
Horti Béla, r. k.. Eperjes. Sáros m. 81 febr. 24 
Kesserű István, ev. ref, Bogyiszló, Pest m. január 7.

10 Király László, ág. ev , Szent-Iván, Liptó m 8 . ápril 25.
Kohn Géza, izr., Vág-Besztercze, Trencsén m 78 okt. 1. 
Kónya Károly ev. ref., Ku'dó, Fehér m. 81 julius 21.
Kopper Adolf, izr., Ménhárd, Szepes m. 80 május 7.
Kovalszky Róbert, r. k., Gyula, Békés m. 81 decz. 24.

15 Laczák Kálmán, ev. ref., Monostor-Pályi, Bihar m. 80 ápr. 14. 
Lám Frigyes, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 81 május 13. 
Marton Sándor, ág. ev., Nagy-Rőcze, Gömör m. 82 márcz 4. 
Mérey Sándor, r. k., Tisza-Polgár, Szabolcs m. 80 szept. 3. 
Nagy Géza, ev. ref, Karczag, J.-N.-K.-Szolnok m. 79 szept. 23. 

20 Nozdroviczky László, r. k., Óntelek, Szabolcs m 81 máj. 2. 
Orbán Kálmán, ev. ref,  Nágocs, Somogy m. 81 aug. 3 
Palencsár Alajos, r. k., Zsákócz, Szepes m. 81 aug 31.
Reim Iván, r. k., Debreczen, Hajdú m. Í9 decz. 24 
Rex Sándor, izr., Debreczen, Hajdú m. 81 decz. 16.

25 Riegelhaupt Sámuel, izr., Zakopane, Galicziában 79 jun. 8. 
Simon Ernő, ev. ref., Mező-Keresztes, Borsód m. 80 máj. 12. 
Sőrés János, ev. ref., Nagy-Kálló, Szabolcs m. 80 decz. 12. 
Stefány Gyula, r. k., Lőcse, Szepes m. 78 máj. 12.
Strausz Izidor, izr., Poruba, Liptó m. 81 febr. 29.

30 Streimmelvöger Mihály, r. k., Eger, Heves m. 78. márczius 3. 
Szentmiklóssy Jenő, ev. ref., Szakoly, Szabolcs m. 81 jan. 8.
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Sztik Károly, ág. ev., Beszterczebánya, Zólyom m. 81 jan. 28. 
Tőrök Kár,oly, r. k., Kökényes, Mármaros m. 79 nov. 9.
Varga Antal, r. k., Gölniczbánya, Szepes m. 79 jul. 13.

35 Visnyi Lajos, ág. ev., Német-Lipcse, Liptó m. 79 nov 6. 
Walter Elek, ág. ev., Szepes-Szombat, Szepes m. 81 ápr. 28. 
Wéber Pál, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 81 julius 16.
Weisz Béla, ág. ev., Szepes-Béla, Szepes. m. 80 aug 16. 
Wittchen Ernő, ág. ev, Szepes-Szombat, Szepes m. 81 apr. 16.



i

Tudnivalók az 1899— 1900-ik tanévre.
A  tanulók felvételére nézve a következőket 

adjuk köztudomásra:
1. A beiratások f. é. szeptember hó három 

első napján fognak eszközöltetni a Lyceum új 
épületében levő igazgatói irodában. A helybeliek 
és szepesmegyeiek azonban már augusztus három 
utolsó napján vétethetik fel magukat.

2. A beiratás alkalmával minden tanuló az 
előző évről szóló iskolai bizonyitványt tartozik elő
mutatni; e nélkül senki sem vétetik fel. Uj tanulók 
a felvétel alkalmával az összes előbbi osztályokra 
vonatkozó bizonyítványokat tartoznak előmutatni. 
(Lásd a 1210-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 
magukkal elhozni.

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

5. Végre az 1877 évi XXII. t.-cz. 11. §-a értel
mében mindazon tanulók, kik életük 12. évét be
töltötték, csak akkor fognak véglegesen felvétetni, 
ha igazolják, hogy védhimlővel újra oltattak, vagy 
az újraoltás alól törvényszerű módon felmentettek.

X X .







A  k ésm árki e v a n g . L y ceu m  uj é s  ré g i é p ü le te .


