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Grósz Ernő emlékezete.

Nagy veszteség érte intézetünket; Grósz Ernőt elszólitotta 
a tanári kar köréből a kérlelhetlen halál! Sírba szállt a kiváló 
szakember, a Lyceum tapasztalt igazgatója, a convictus hü gond
noka, a jó kartárs, a kitűnő paedagogus, ki büszkesége volt az 
intézetnek, atyai barátja a tanuló ifjúságnak.

Elköltözött az intézetből a felejthetetlen tanár, eltávozott 
örökre családja köréből a példás férj, a gondos atya, mély gyászt 
és dúló fájdalmat hagyva bánatos özvegye és kiskorú árvái szi
vében.

E szerény emléksorok Íróját kétszeres veszteség érte, és 
megújul szivének sajgó sebe, midőn most a dicsőültnek nemes 
életpályájára visszaemlékezik; mert nem csak kartársa volt 28 
éven át, hanem őszinte, meghitt barátja is, kit ifjúkori barátság 
szent köteléke fűzött hozzá, ki iskolatársa volt, kinek hasonló 
sors jutott osztályrészül, úgy hogy ő is csak küzködve, önerővel 
és Istenbe vetett bizalommal haladhatott a tudományos pályán.

Életpályájának főbb vonásai következők:
Grósz Ernő 1832-ben született Szepes-Szombatban. Korán 

elhúnyt atyja kereskedő volt. Elemi oktatását szülővárosának 
népiskolájában nyerte. A jeles tehetségű gyermek tanítójában 
és gondos szüleiben a legszebb reményeket ébresztette. Elvé
gezve az elemi iskolát, gymnasialis tanulmányait a késmárki 
Lyceumban kezdte meg, hol a tudnivágyó ifjúban mind jobban éb
redett a tudományok szeretete. Fokozódott ezen szeretete, midőn 
a debreczeni főiskolába került, a hol tanulmányait a magyar
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nyelv elsajátításával kitűnt sikerrel folytatta. Eperjesen foly
tatva és befejezve gymnasium! tanulmányait, ugyanott a theolo- 
giai akadémia hallgatója lett. Szorgalommal gyűjtögette itt az 
ismereteket, melyeket a philosophia, paedagogika és theologia 
nyújt; de különösen lelkesedéssel és ügyszeretettel fordult a 
ki a s s z i k a  i nyelvek felé, melyeknek tökéletes elsajátítása szen
vedélyévé vált. S miután a candidaticumot letette és nevelőül hi
vatott a Patay család gyermekei mellé Czekeházára, Abaujban, 
magával vitte tudományos készültségét s előszeretetét a klasszi
kái nyelvek iránt.

Ez az időszak melyben a házi nevelő tanítványaival nem
csak az elemi, hanem közülök kettővel a gymnasiumi tanfolyamot 
is elvégezte, kiknek azután a jogi tanfolyam alatt is volt szerető 
vezére, meggyökereztette benne, mihez elejétől fogva hajlott. 
Tizenöt évi, erőfeszítéssel egybekötött nevelői és önmiveléssel 
kifejtett munkássága felér egyetemi folyamokkal, melyeket mások 
külföldön végeznek. Nem csak tanított, hanem tanult is. így  
látjuk a házi nevelőben a későbbi professort.

Nevelői állomását elhagyva, visszakerült szülőföldére édes 
anyjához, hol egy évet töltött. Egy évi pihenés után letette a 
tanári vizsgát. így törvény szerint is hivatására teljesen felké
szülve, lelkesedéssel, férfias komolysággal és teljes tájékozott- 
sággal az oktatásban és nevelésben, jött el 1872-ben intézetünkbe, 
mely egykori tanítványát örömmel fogadta tanárul. Kezdetben 
az algymnasiumban tanított, nem sokára azonban a felgymna- 
siumba rendeltetett a latin nyelv és irodalom tanitására. Azóta 
az erős, izmos, vasakaratu, s z í v ó s  kitartásu ember szakadatlanul 
és lelkiismeretesen folytatta áldásos munkálkodását, nevelői és ta
nítási teendői mellett nyolczad félévig a váltakozó igazgatóságot 
is, mig nem súlyos betegség ágy; a sújtotta. Meghalt 1900. 
junius hó 4-én, délután %4 órakor, életének 68. évében.

E derék tanférfi múlt évi deczember köz-pén betegedett 
meg, de január hóban látszólag jobban lett és megjelent az elő
adásokra; kárára tette. Megint ágyban kellett maradni, le nem 
mondva a felgyógyuláshoz kötött reményéről. S csakugyan négy 
héttel halála előtt annyira felépült, hogy elég erőt érzett ma-
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gában a tanítás folytatására, a mit hü orvosa azon szempont
ból, hogy a beteg kedélyére megnyugtatólag hasson, próbaképen 
engedett meg. De a végzet másként akarta; pár nap múlva 
nem bírta tovább és újból lefeküdt, hogy többé fel ne keljen. 
De még akkor is azzal a reménynyel táplálkozott, hogy nem so
kára, a melegebb tavaszi időben felgyógyulva, tanári és igazgatói 
teendőit elvégzendi. Az iskolatanács és kartársai, kiket szivesen 
látott beteg ágya mellett, mindent elkövettek, hogy élesszék a 
felgyógyuláshoz kötött reményét.

Oh, mily életkép! Istenbe vetett bizodalom és munkakedv a 
sírig! Az isteni bizodalom reménysugarakat vet a szenvedő szi
vébe, élesztve munkakedvét, mely életének egyik jellemző vonása. 
E vonást el nem homályosithatja az az árnyék, melyet rája a 
fenyegető halál vet. Munkakedv volt áldásos életének kísérője 
koporsója zártáig. Ez ösztönözte őt arra, hogy egy évvel az
előtt, tanári kötelességeinek szigorú teljesítésén felül, előhaladott 
kora dac/ára, újból vállalkozott az igazgatói nehéz teher vise
lésére.

Ilyen volt már ifjú korában, ilyen teljes életében. »Mun
kásság mind halálig!« ez volt az ő jelszava. .É s ez rajta be is 
teljesedett, munka közben rogyott össze, hogy többé fel ne keljen.

A boldogult mintha hivatva lett volna nehéz munkára, súlyos 
teher viselésére! Középmagas volt, de izmos és széles mellű. 
Magas homloka, sűrű fekete szemöldökei egymásba folyók. Hom
loka felső része széles volt. E hatalmas homlok széleskörű is
meretek, gazdag eszmék tárháza volt. Ha nem is lakott volna 
kebelében annyi jóság, annyi szeretet, már imponáló személyi
ségénél és paedagógiai tapintatánál fogva is hivatott, szerencsés 
oktató és vezérlő tanár volt. kit tanítványai szeretve tiszteltek, 
kinek egy szigorú szempillantás előtt meghajoltak volna kész 
engedelmességgel.

A klasszikus ó-világ példányainak tanítása jó kézben volt. 
Magyarázatai alaposak, világosak; nehéz tantárgyának előadását 
többnyire ötletszerű kedélyes, elmés megjegyzésekkel fűszerezte; 
úgyhogy tanítványai nem csak az előadót szerették, hanem ma
gát a tantárgyat is megkedvelték.

l*



4

Szónoklatai, melyeket mint igazgató országos és iskolai ün
nepek és adhortatiók alkalmával tartott, magvas, szellemes tar
talmuknál és sajátszerü, talpraesett előadási modoruknál fogva 
megtették mindig a kellő hatást. A gyakorolt szónok, ki rög
tönzéseivel is magára vonta a figyelmet, nemcsak a múzsáknak 
szentelt csarnokban, hanem nemzeti, vagy iskolai gyász- és em
lékünnepek alkalmával az Isten nyílt ege alatt is remekelt.

Különben so’se tolta fel magát a közéletben sem, mert 
szerény, igénytelen ember volt. Távol volt tóle a s-ereplési 
viszketeg, a fitogtatás, mit annyira megutált.

Innen van, hogy a társaságban keveset beszélt és inkább 
a szemlélő szerepével érte be, nem szeretvén avatkozni a köz
napi kérdések meddő vitáiba, melyek közt legfeljebb egy egy  
humoros megjegyzéssel, vagy jókedvű mosolylyal, vagy heves 
mozdulatot téve nagyöklü kezével, adott kifejezést helyeslésének 
vagy b o s s z ú s á g á n a k .  Nincs eset rá, hogy ez a kéz v a l a h a  
tanítványai közül egyet is megfenyített volna, pedig ö a régi is
kolából való volt, a hol még a bot is járta. Ilyen volt az is
kolában és a közéletben, szántszándékkal senkit meg nem sértett. 
Azért fogadták örömest társas körökben az őszinte, jószivü, egye- 
neslelkü embert és meg nem tagadták tőle a közbecsülést még 
azok sem, kik vele egyet nem értettek.

A boldogult jeles tanférfiu, a haza és egyháza hü fiának 
hült tetemei junius hó 7-én, délutáni 3 órakor helyeztettek örök 
nyugalomra gyászpompával, az intézet felügyelősége, fentartó 
testületé, a helybeli tanintézetek, az iglói, lőcsei, podolini közép
tanodák képviselői, a vidéki papság, a helyi közönség általános, 
mély részvéte mellett.

Legyen áldott em lékezete!



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

Lyeeum i tisztviselők.
Helybeli felügyelő: Br. Schwarz Károly
Vidéki felügyelők: Gresch Ágoston, Spóner Andor és Wieland Arthur.

II.
A lyeeá lis  iskolatanács tagjai.

A) Hivatalból:
Dr. Schwarz Károly, lyeeumi felügyelő.
Linberger István, föesperes, a helybeli ev. egyház lelkésze.
Kéler Pál, a helybeli ev. egyház és iskolák felügyelője.
Grósz Ernő, lyeeumi igazgató ; 1900. febr 14-e óta betegség miatt szabad

ságolva; meghalt jun. 4-én 
Pólyák Kálmán, lyeeumi ügyész.
Kertscher Sándor, lyeeumi gondnok.
Loysch Mátyás, egyházi gondnok.
Kiszelly Ervin, az iskola-tanács jegyzője.

B) Választott tagok a pártfogóság részéről:
Beck G. Ede,
Demiány Albert,
Koromzay Viktor,
Kottlár Samu,
Marczélly Albert,
Dr. Tátray Gergely.

C) választott Tagok a tanári kar részéről:
Bruckner Károly, 1900. febr. 14-e óta helyettes igazgató.

Gretzmacher Gyula,
Scholcz Frigyes,
Woher Pál.
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Az iskola fegyelm i székét,
a középiskolai rendtartás 20-ik §-a értelmében a tanári testület a lyceumi 
felügyelővel együtt és annak elnöklete alatt képezi.

III.

IV.

Tanári kar.
Grósz Ernő igazgató, rendes tanár, tanított 1872 óta. Tanította a latin 

nyelvet a VII. és VIII. osztályban; hetenként 11 órában. A convictus 
gondnoka. Betegség miatt 1900. febr. 14-e óta szabadságolva. Meghalt 1900. 
junius 4-én.

Baltazár Gábor, rendes tanár, tanit 1896 óta. Tanította a görög 
nyelvet az V., VII. és VIII. osztályban hetenként 14 órában; a latin nyel
vet a VI. osztályban hetenként 6 órában és február óta a latin nyelvet a 
VIII. osztályban hetenként 5 órában. A gyorsirókörnek, a dal- és zene
egyletnek elnöke. A VI. osztály főnöke.

Binder Jenő, rendes tanár, tanit 1899 óta. Tanította a vallástant 
mind a nyolcz osztályban hetenként 10 órában.

Bruckner Károly, helyettes igazgató, rendes tanár, tanit 1889 óta. 
Tanította a rajzoló mértani az I., II., III. és IV. osztályban hetenként 10 
órában; a mennyiségtant az V. osztályban hetenként 4 órában; a német 
nyelvet a VII. osztályban hetenként 3 órában és az első harmadban a 
szépírást a II. osztályban hetenként 1 órában. Az V. osztály főnöke. 
Könyv- és levéltárnok. A német önképzőkör elnöke.

Gretzmaeher Gyula, rendes tanár, tanít 1871 óta. Tanította a latin 
nyelvet a III. és IV. osztályban hetenként 13 órában; a német nyelvet a 
IV. osztályban hetenként 3 órában és a II. és III. harmadban a szépírást 
a II. osztályban hetenként 1 órában. Az IV. osztály főnöke.

Karátsony Zsigmond, helyettes tanár, tanit 1898 óta. Tanította a 
görög nyelvet a VI. osztályban hetenként 5 órában; a latin nyelvet az V. 
osztályban hetenként 6 órában; a magyar nyelvet a IV. és VI. osztály
ban hetenként 7 órában és február óta a latin nyelvet a VII. osztályban 
hetenként 6 órában.

Kiszelly Ervin, rendes tanár, tanit 1866 óta. Tanította a mennyi
ségtant az I., II., III. és IV. osztályban hetenként 12 órában, a magyar 
nyelvet a III. osztályban hetenként 4 órában. A III. osztály főnöke, a 
lyceális iskolatanács jegyzője, a tandíj kezelője.

Klein Pál, rendes tanár, tanit 1874 óta. Tanította a mennyiségtant
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a VI., VII. és VIII. osztályban hetenként 8 órában és a természettant a 
VII. és VIII. osztályban hetenként 8 órában. A VII. osztály főnöke. A 
természettani muzeum őre.

Scholcz Frigyes, rendes tanár, tanit 1858 óta. Tanította a magyar 
nyelvet és irodalmat a VII. és VIII. osztályban, hetenként 6 órában; a 
német nyelv és irodalmat a VIII. osztályban, hetenként 2 órában és a 
történelmet a V. és VIII. osztályban, hetenként 6 órában. A VIII. osz
tály főnöke.

Dr. Szelényi Károly, rendes tanár, tanit 1896 óta. Tanitotta a föld
rajzot. a német nyelvet és szépírást az I. osztályban, hetenként 5 órában; 
a természetrajzot az I., IV., V. és VI. osztályban, hetenként 10 órában; a 
physikai földrajzot a III. osztályban, hetenként 2 órában és a politikai föld
rajzot a VII. osztályban, hetenként 2 órában. Tanárértekezleti jegyző; a 
természetrajzi szertár őre. Az I. osztály főnöke.

Topper ezer Rezső, okleveles rendes fögymn. tornatanitó. Tanítja a 
tornát 1886 óta mind a nyolez osztályban, hetenként 12 órában. A torna- 
és vívókor elnöke.

Votisky Károly, rendes tanár, tanit 1868 óta (Késmárkon 1874 óta). 
Tanította a magyar nyelvet az I. és II. osztályban, hetenként 10 órában; a 
földrajzot a II. osztályban, hetenként 4 órában és a történelmet a III. 
osztályban hetenként 4 órában. A magyar önképzőkör elnöke.

Wéber Pál. rendes tanár, tanit 1874. óta. Tanította a latin nyelvet 
az I. és II. osztályban, hetenként 12 órában; a német nyelvet a II. és 
III osztályban, hetenként 4 órában. A II. osztály főnöke. Az algymnásiumi 
könyvtár őre. Az alumneum gondnoka.

Zvarínyi Sándor, rendes tanár, tanit 1874 óta Tanította a magyar 
nyelvet az V. osztályban, hetenként 3 órában ; a német nyelvet az V. és 
VI. osztályban, hetenként 6 órában; a történelmet a IV. és 'VI. osztályban, 
hetenként 6 órában, és a bölcsészetet a VIII. osztályban, hetenként 3 
órában. Az olvasókör elnöke.

Lang Jakab, róm. kath. segédlelkész és hitelemzö, előadta a róm. 
kath. tanulóknak a vallástant, hetenként 8 órában.

Oaál István, állami szövöipariskolai rajztanár, tanította a szabadkézi 
rajzt hetenkint 2 órában.

Kintzler Béla, helybeli evang. népiskolai tanító, tanította az éneket 
az alsó négy osztályban, hetenként 4 órában.

Kornhauser Simon, izr. népiskolai tanító, tanította a vallástant az 
izraelita növendékeknek hetenként 4 órában.

Bayer Károly Samu, ev. népiskolai tanító, az orgonázásban és zon
gorázásban oktatja a leendő néptanítókat.
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T a n t á r g  y a k .
I. osztály.

Osztályfőnök; Dr. Szelényi Károly.

Vallástan, hetenként 2 óra. Ó szövetségi bibliai történetek. A sá
toros ünnepek jelentőségének magyarázata. K. k. Pálffy János és E. C. 
Brünnert.

Magyar nyelv, hetenként 5 óra. Prózai és költői olvasmányok tar
talmának elmondása a helyes kiejtés begyakorlása czéljából. A tárgyalt 
költemények emlékelése. Hangtan, egyszerű mondat, a mondat és beszéd
részek ismertetése, igeragozás. írásbeli dolgozatok és helyesírási gyakor
latok. K. k. Szárnyéi: „Iskolai magyar nyelvtan“ I. és Kalmár Elek: 
„Magyar olvasókönyv“ I.

Német nyelv, hetenként 2 óra. Szóalaktan mondattani alapon. Prózai 
és költői olvasmányok, az olvasmányok értelmezése és tartalmuk elmon
dása. Költemények emlékelése. írásbeli dolgozatok, föképen a helyesírás 
begyakorlása végett. K. k. Harrach J. olvasókönyve I. rész és Fleisch- 
hacker-Kárpáti nyelvtana.

Latin nyelv, hetenként 6 óra. Alaktan a hangejtéstől kezdve a verba 
deponentia hajlításáig kellő fordítási gyakorlatokkal. A főnevek ejtege
tései, a melléknevek ejtegetése és fokozása. Számnevek. Névmások. Az 
igehatározók képzése és fokozása. A segédige, cselekvő és szenvedő igék 
hajlítása. írásbeli dolgozatok. K. k. Dr. Holzweiszig, Székely-Ferencz.

Földrajz, hetenként 2 óra. Tájékozódás a földgömbön és térképen; 
földrajzi alapfogalmak. Magyarország alföldjeinek, dombos vidékeinek és 
felföldjeinek leírása; éghajlatuk, talajuk és főbb termékeik. Magyarország 
lakosai. Megyék és a nevezetesebb városok. A tanultak összefoglalása 
Térképrajzolás. K. k. Körösi Albin: „Földrajz“ I. rész.

Természetrajz, hetenként 2 óra. A közönségesebb termésformák is
mertetése és csoportosítása. Házi állatok. A fenyők. Az ember lakása 
közelében, az erdőn és mezőn élő emlős állatok, különös tekintettel élet
módjukra. Az ismertetett állatok csoportosítása. Nehány tavaszi növény 
leírása, ezek alapján e növény szerveinek megismertetése. Házi szárnyasok. 
K. k. Dr. Szterényi Hugo „Természetrajz“ I. kötet.

Mennyiségtan, hetenként 3 óra. A tizedes rendszer. Római számok. 
A négy alapművelet egész számokkal. A mértékek megismertetése. Több- 
nemű számoknak felbontása és visszavezetése. A számok oszthatósága. 
Törzs-számok. Mérték és többszörös. Alapműveletek többnemü számok
kal. A négy művelet közönséges és tizedes törtekkel. Közönséges törtek 
átalakítása tizedes törtekké. Véges, tiszta és vegyes szakaszos tizedes

V .



törtek. Azok átváltoztatása közönséges törtekké. K. k. Mocnik. Dr. 
Schmidt Ágoston.

Rajzoló mértan, hetenként 3 óra. Test. lap, vonal, pont. A pont 
és vonal keletkezése. A vonalok nemei. Egyenes vonal irányai. Tá
volságok. Műveletek távolságokkal. Egyenes vonalok kölcsönös helyzete. 
A körvonal, ív, ívmérés. Műveletek ívekkel. Az egyenes és a kör. Szög, 
szögmérés, szögpárok: mellék-, csúcs-, váltó- és társszögek. Műveletek 
szögekkel. Síkidomok. A háromszögek és négyszögek alaptulajdonságai 
és osztályozása. Sokszögek: szabályos sokszögek. Három-, négy- és 
szabályos sokszögek szerkesztése. Az idomok összeillősége, hasonlósága 
és symmetriája. A területszámitás elemei. Megfelelő rajzgyakorlatok. K. k. 
dr. Gerevich Emil: Rajzoló geometria I. rész. Planimeti ia.

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

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

Egyházi énekek,

II. osztály.
Osztályfőnök: WébeP Pál.

Vallás, hetenként 2 óra. Újszövetségi bibliai történetek. A sátoros 
ünnepek előtt, azok jelentőségének tüzetes magyarázata. K. k. Pálffy 
János és E. C. Bríinnert.

Magyar nyelv, hetenként 5 óra Prózai és költői olvasmányok (12), 
az olvasmányok magyarázata és tartalmuk elbeszélése, a tárgyalt 26 költe
mény elszavalása, az értelmes és hangsúlyos előadás begyakorlása czél- 
jából. A határozók részletes ismertetése. Összetett mondatok, a mon
datok különféle alakjainak feltüntetése az olvasott szöveg alapján. írásbeli 
dolgozatok. K. k. Szinnyei J. „Iskolai magyar nyelvtan“ és Kalmár Elek 
„Magyar olvasókönyv“ II. rész.

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

Latin nyelv, hetenként 6 óra Alaktan a szókötésig. A törzsalakot 
rendhagyólag képező fontosabb igék áttekintése. Verba deponentia és 
semideponentia. A főnév alaktanának kiegészítése Nemi szabályok. A 
melléknév alaktanának kiegészítése. Számnevek. Névmások. Rendhagyó
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igék. Hiányos igék. Személytelen igék. Határozók. Elöljárók. Accusativus 
cum infinitivo. Participium conjunctum. Ablativus absolutus. Fordítások, 
taglalások, emlékelés, írásbeli dolgozatok. K. k. Holzweiszig-Székely Ferencz.

Földrajz, hetenként 4 óra. Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália kör
rajza, hegy- és vízrajza, éghajlata, ásványai, növény és állatvilága rövid 
áttekintésben; a földrészek egyes országainak ismertetése a politikai fel
osztás szerint. A tárgyalt földrészek térképeinek megrajzolása. K. k. Kö
rösi Albin: „Földrajz a gymnasiumok II. osztálya számára“.

Mennyiségtan, hetenként 3 óra. A négy alapművelet közönséges és 
tizedes törtekkel ismételve. A különféle tizedes törtek megismertetése és 
azoknak átalakítása közönséges törtekké. Egyszerű viszonyok és arányok. 
Hármas szabály. Nevezők eltávolítása. Vonalmódszer. Egyszerű kamat- 
számítás. Olaszgyakorlat. Számtani műveletek korlátolt pontossággal- 
Műveleti rövidítések. K k. Moönik: dr. Schmidt Ágoston.

Rajzoló mértan, hetenként 3 óra. A sík. A sík és a térbeli egyenes, 
ezek kölcsönös helyzete A hajlásszög. A síkok kölcsönös helyzete. A 
testszöglet. Szabályos testszögletek. A test. A koczka előállítása és 
leírása, hálója. 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 symmetriája, összeillősége és hasonlósága. Felszin- és 
köbtartalomszámitás. Megfelelő rajzgyakorlatok. K. k. Dr. Gerevich Emil: 
Rajzoló geometria II. i. Stereometria.

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

Szépírás, hetenként 1 óra. Magyar és német irás.
Énele, hetenként 1 óra. Lásd az I. osztály tananyagát.

III. osztály..
Osztályfőnek : Kiszelly Ervin.

Vallás, hetenként 2 óra. A keresztyén egyház története, a refor- 
mátio és a magyar protestáns egyház története. K. k. Csiskó János: 
„Egyháztörténelmi korrajzok“ .

Magyar nyelv, hetenként 4 óra. A szótan rendszeresen. Mondattan. 
Olvasmányok és egyes válogatott költemények elemzése és emlézése, u. m .: 
Szibinyáni Jánk. Falu végén. Téli zöld. Hamis tanú. Fiamnak. Búcsú. 
Aranyaimhoz. Az ó torony. A búvár Kund. Az obsitos I. része. A füle
mbe. Ki a szabadba! írásbeli dolgozatok, részint önállók, részint fordí
tások németből magyarra, 40 gyakorlat. K. k Makláry-Pap Miklós ol
vasókönyve. Töpler: G. E. Leitfaden.

Német nyelv, hetenként 2 óra. Mondattan. Költemények és olvas-
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mányok elemzése és megtanulása. Erlkönig. Der Sänger. Die drei Zi
geuner. Der Glockenguss zu Breslau. Die Bürgschaft. Die Theilung der 
Erde. Der Schatzgräber. Das Amen der Steine. Der Ring des Polykrates 
Die Hoffnung.

Latin nyelv, hetenként 7 óra. Mondattan: Esettan. A városnevek 
szókötése. Melléknév. Névmás. Az idők használata. Consecutio temporum. 
Imperativus. Infinitivus. Supinum. Acc. és Nom. cum infinitivo. K. k. 
Schultz-Kiss és Dávid J. Irálygyakorlatok, fordítások latinra. Olvastatott 
Corn. Neposból: Miltiades, Cimon, Conon, Timotheus. Phaedrus meséiből. 
Siebelis-Szamosi „Tirocinium poeticuma“ szerint 15 mese elemezve és em- 
lékeltetve. Cor. Nepos Vass J. és Dr. Ring M. kiadásai szerint.

Természettani földrajz, hetenként 2 óra. A szilárd cseppfolyós és 
légnemű testekről. Hőtünemények. Fény tünemények Elektromosság. Mág- 
nességi tünemények. Mathematikai és physikai földrajz elemei. K k. Dr. 
Bozóky Endre: „Physika és physikai földrajz“.

Történet, hetenként 4 óra. Magyarország története, 1867-ig, különös 
tekintettel az utolsó három század és az 18U0—1848 terjedő időköz kor
szakalkotó eseményeire. K. k. Török István. Történeti térképek.

Mennyiségtan, hetenként 3 óra. Egyszerű és összetett arányok. Ka
matszámítás. Olasz gyakorlat. Egyszerű és összetett társaságszabály. Vegyi- 
tési szabály. Lánczszabály. Hatványozás, gyökvonás, a Ludolf-féle szám, 
mint annak alkalmazása. K. k. Moénik. Dr. Schmidt Ágoston.

Rajzoló mértan, hetenként 2 óra. A mértan gyakorlati alkalmazása. 
Pont, irány és távolság; kisebbített mérték. Távolságok, azok egyenlő
sége és arányossága. A hosszmérésre szolgáló eszközök megismertetése 
és használata. Alapműveletek távolságokkal. Szög, szögmérés és másolás. 
Alapmiveletek szögekkel. Háromszögek, négyszögek és sokszögek alaptu
lajdonságai és ezen idomok szerkesztése adott alkotórészekből, összeillő- 
ség, hasonlóság és symmetria. Másolás. A földrész felmérése: A coordi- 
náták és triangulatio módja szerint. Helyszínrajzolás. A kör. Egyenes és 
a kör. Középponti és kerületi szög. A négyszög és a kör. Beirt és körülírt 
szabályos sokszög szerkesztése. A körök relativ helyzete. Érintők szer
kesztése Nivellázás fogalma, műszerei, módja, egyenlő magasságú pontok. 
A sikítás. K. k. Fodor-Wagner: Constructiv planimetria.

Torna, hetenként 2 óra. Tananyag: Az előbbi osztály szabadgyakor
latainak bővítése 6 —8 ütemig, ugyszinte ismétlése és bővítése a katonai 
és tornázó rendgyakorlatoknak, kettes rendek képzése, kanyarodás arcz- 
vonalban. Szergyakorlatok: a megkezdett gyakorlatok a korláton és nyúj
tón, különös tekintettel a szabados kivitelre. Kötélhúzás, játékok és kor
csolyázás.

Ének, hetenként 1 óra. A vonalrendszer, hangjegyek Írása, ezek meg-



nevezése. Magasság és időtartam. Szünjegyek. Két- és liáromszólamú 
dalok és egyházi énekek begyakorlása.

IV. osztály.
Osztályfőnök: Gretzmacher Gyula.

Vallás, hetenként 2 óra. Evangélikus hit- és erkölcstan. Máté evan
géliumának olvastatása. A hegyi beszéd részletes magyarázata. Kk. Mayer 
E de: »Evangélikus hit- és erkölcstan.«

Magyar nyelv, hetenként 4 óra. A nyelvről általában, az irály tulaj
donságairól, az irály fajairól. Verstan. Megfelelő prózai és költői olvas
mányok. Kk. Góbi Imre : Irálytan. Arany János Toldija. Toldi meséje, 
szerkezete, jellemei, elöadásbeli formái, nyelve és verselése. Az egyes énekek 
nyelvi és tartalmi magyarázata. Kk. Toldimagyarázat. Lehr Albert. Két
hetenként írásbeli dolgozat.

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

Latin nyelv, hetenként 6 óra. Szókötés, a mondattan folytatása; jelző 
és conjunctionális mondatok; part. conj. abl. abs. Kk. Schultz-Kiss és 
Dávid J .: Irálygyakorlatok; fordítások latinra. Olvastatott Corn. Neposból: 
Epaminondas, Pelopidas, Agesilaos, Timoleon. Szó- és hangmértan, Ovidi- 
uson begyakorolva. Olvastattak és emlékeltettek Sibielis-Szamosi tirociaiumá- 
ból: Az idő hatalma. A tavasz. Az évszakok és az élet korai. A falusi 
élet örömei. Vulgus amicitias utilitate probat. A hírvágy. Árion. Busiris 
és Phalaris. Arany korszak. Corn. Nepos: Vas J. és dr. Ring M. kiadásai 
szerint.

Történelem, hetenként 3 óra. Az ó-világ földrajzi áttekintése, külö
nösen a földközi tenger mellékeinek részletes ismertetése. Az ó-kori népek 
története rövid áttekintésben, a görög félsziget, a görög szigettenger és a 
görög gyarmatok ismertetése. A görögök története az alexandriai kor
szakig részletesen, fötekintettel a görögök mívelödési állapotára az egyes 
korszakokban. Az alexandriai korszak míveltsége. Az itáliai félsziget ismer
tetése, a rómaiak története a köztársaság bukásáig. Kk. Kiss Lajos: Ó-kor. 
Történeti képek és térképek.

Mennyiségtan, hetenként 3 óra. A négy művelet ellentett mennyi
ségekkel: alapműveletek egész és tört algebrai kifejezésekkel. Közönséges 
és algebrai mennyiségek hatványozása. Négyzet és köbgyök. Első fokú 
egyenletek egy ismeretlennel. Kk. Moőnik-Klamarik.

Rajzoló mértan, hetenként 2 óra. A kúpmetszetek. Az ellipszis, hyper
bola és parabola származása, fő tulajdonságai és szerkesztése. A projectio. 
Az orthogonális projectio vízszintes és függélyes síkra. A pont, távolság,
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Vonalok és síkidomok projectioja egy és két síkon. Testek projectíoja két 
síkon. Épülettervek. Alap-homlokrajz és metszetek rövid ismertetése» 
gyakorlati fölvételek. A főbb építési stylusok tárgyalása. Kk. Fodor-Wagner: 
Constructiv planimetria.

Természetrajz, hetenként 3 óra. Ásványtan vegytannal kapcsolatban. 
A főbb chemiai tünemények a közönségesebb természeti testek alapján. 
A nevezetesebb ásványok szemléltető ismertetése. Ásványrendszer. Szerves 
vegyületek A föld szilárd kérgét alkotó közetek tekintettel használható
ságukra A föld életében szerepet játszó erők főleg hatásaikban, működé
sükben ismertetve. Geológiai korszakok. Kk. dr. Szterényi Hugo : »Ásványtan.«

Torna, hetenként 2 óra. Tananyag: a III. osztály anyagának bővítése.
Ének, hetenként 1 óra. Tananyag: lásd a III. osztályét.

V. osztály.
O sztályfőnek  : Bruckner Károly.

Vallás, hetenként 2 óra. Bevezetés az ó- és uj szövetségbe. Egyes 
szakaszok olvastatása, az egyes irók sajátságainak feltüntetése és a szent- 
irás alapos megismertetése czeljából. Kk. Zsarnay L.

Magyar nyelv, hetenként 3 óra. Az írásművek szerkesztésének álta
lános szabályai prózai olvasmányok, nép- és műballadák (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, hetenként 3 óra. A stilisztika és szerkesztéstan főbb 
vonásaiban. Prózai és költői olvasmányok. Válogatott részek Herder 
Cidjéből; e monda történeti alapja. Költemények emlékeltetése. A ha
ladókkal 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.

Latin nyelv, hetenként 6 óra. Prózai olvasmány: Livius XXI könyve, 
annak tárgyi és tartalmi magyarázata. A tárgyalt anyagra vonatkozó 
régiségtani ismeretek. Szóbeli gyakorlatok az olvasmány alapján a nyelv
tan ismétlésére. Költői olvasmány: Szemelvények Ovidius műveiből (Meta- 
morph. Fasti, Tristium 1.). A metrikai alapismeretek ismétlése s a verstan 
bővebb tárgyalása. Kéthetenként Írásbeli dolgozat az olvasmányok köréből. 
Kk. Livius XXI. és XXII. könyve, Bartalféle kiadás. Ovidii carmina se- 
lecta, ed. Veress.

Görög nyelv, hetenként 5 óra. A z  attikai alaktan elemei. Névragozás, 
melléknevek, névmások, számnevek, igehatározók; az »w«-végü igék rago-
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zása. Olvasmányok a név- és igeragozás begyakorlására. Szóbeli és Írás
beli fordítási gyakorlatok. Extemporalék. Kk. Dávid J .: »Görög nyelvtan« 
és dr. Mayvald Görög olvasókönyv«.

Történd, hetenként 3 óra. A középkor története. Kk. Kiss Lajos: 
Középkor.

Mennyiségtan, hetenként 4 óra. Számtan: Elsőfokú egyenletek két 
és három ismeretlennel. A hatvány. Műveletek hatványmennyiségekkel. A 
gyök. Műveletek gyökmennyiségekkel. Négyzet- és köbgyök-vonás. A má
sodfokú egyenlet. Kéttagúaknak magasabb, positiv egész hatványai. Pascal- 
féle háromszög, Binominális tétel. Mértan: A planimetria főbb tételei. Kk. 
Moénik-Klamarik-W agner.

Természetrajz, hetenként 2 óra. Növénytan. Az őszi flora 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, kirán
dulások. Kk. Dr. Szterényi Hugó: »Növénytan.«

Torna, hetenként 3 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.

VI. osztály.
Osztályfőnök: Baltazár Gábor.

Vallás, hetenként 2 óra. A keresztyén anyaszentegyház története a 
tridenti zsinatig. Az ágostai hitvallás és Luther 95. tételének olvastatása 
és magyarázata, valamint a schmalkaldi czikkek rövid ismertetése. Kk. 
Pálffy J . : »A kér. anyaszentegyház története«.

Magyar nyelv, hetenként 3 óra. A történetírás és szónoki beszéd el
mélete, történeti fejlődése a görög, római és magyar irodalomban. Olvas
mányok : Hunyadi János és Mátyás király. (Salamon F.) Eszmék Magyar- 
ország története philosophiájához (Pulszky F.). Mily hatások alatt jött 
létre Vörösmarty »Zalán futása« ez. eposa? (Gyulai P.) Perikies beszéde. 
Antonius beszéde Caesar holtteste felett. Blair Hugo rhetorikai és aesthe- 
tikai leczkéiből: Demosthenes és Cicero. Egy pillantás a magyar politikai 
szónoklat történetére. (Toldy F ) Shakespeare Julius Caesarjának olvasásá
val kapcsolatban a tragoedia tárgya, tat talma, tragikuma, szerkezete. A 
drámai jellemek. Havonként egy írásbeli dolgozat. Kk. Góbi Im re: Rheto- 
rika. Shakespeare Julius Caesar íord. Vörösmarty, magy. Névy L.

Német nyelv, hetenként 3 óra. Poétika. Az epikai, lyrai és drámai 
költészet elméletének főbb tételei olvasmányok alapján. Részletesen pedig
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ä balladák és románczok értelmezése, vers- és költészettaní magyarázata, 
részben emlékeltetése. A német ballada története különös tekintettel Bür
ger, Herder, Goethe és Schillerre. A haladókkal havonként egy önnálló 
házi dolgozat, kezdőkkel iskolai dolgozatok, még pedig fordítások magyar
ból németre és a tárgyalt költői olvasmányok rövid tartalma német nyel
ven. Kk. dr. Heinrich Gusztáv: »Német tan- és olvasókönyv« I. rész és 
»Német balladák és románczok« I. és II. rész.

Latin nyelv, hetenként 6 óra. Prózai olvasmány: Sallustius-Crispus »De 
coniuratione Catilinae.« Költői olvasmány : Vergilii Aeneidos liber I. 1—33. 
vers, liber II teljesen. Kk. Bartal-Malmosi »Sallustii Crispi: »De coniura
tione Catilinae. »Pirchalla Imre: Vergilius.« A régiségtani ismeretek bőví
tése. Szóbeli gyakorlatok az olvasmány alapján a nyelvtani és mondattani 
szabályok ismétlésére. Kéthetenkint iskolai dolgozat.

Görög nyelv, hetenként ö óra. Az attikai alaktan teljes átismétlése 
után az igeragozás befejezése. A nevezetesebb mondattani szabályok gyűj
tése és összefoglalása. Olvasmány: »Xenophon Anabasis«-a a tankönyv 
átdolgozása szerint. Válogatott részek a Memorabiliákból. Kéthetenkint 
iskolai dolgozat. Kk. dr. Mayvald J. »Görög olvasókönyv« II. Dávid J. 
»Görög nyelvtan«.

Történet, hetenként 3 óra. Az újkor története. A renaissance a refor- 
mátio kora. A korlátlan királyságnak időszaka. A forradalmi időszak a 
szent szövetség megalkotásáig. Kk. Szilágyi S. »Világtörténet. Uj-kor.«

Természetrajz, hetenként 3 óra. Állattan. Az állat életműködései ál
talában. Az állatok szervei. A hét állatkor rendszeres tárgyalása. Kiváló 
gond forditatott hazánk faunájának ismertetésére. Kk. dr. Róth-Vángel: 
»Az állattan alapvonalai«.

Mennyiségtan, hetenként 3 óra. Számtan: A hatványozás általánosí
tása. Negatív kitevők és alkalmazásuk a tizedes számrendszerben. Töit- 
kitevők. Brigg-féle logarithmusok. Műveleti szabályok. Logarithmusok ki
számítása. Számítás logarithmusokkal. Mértan: Sikháromszögtan: A hegyes 
szög függvényei kapcsolatban a derékszögű háromszög kiszámításával. A 
szögfüggvények értelmezése tetszőleges szögekre. Szögek összegének és 
különbségének függvényei. Ferdeszögü háromszögek. Stereometria: Azon 
bevezető fogalmak és tételek sora, melyek a felszín és köbtartalom ki
számítására szükségesek. Szögletes testek mérése (a prizmatoid kizárásá
val.) Kk Mocnik-Klamarik-Wagner.

Torna, hetenként 3 óra. A tananyag ugyanaz, mint az V. osztályban.

VII. osztálv.
Osztályfőnök: Klein Pál.

Vallás, hetenként 2 óra. A magyarhoni protestáns egyház története 
a legújabb időkig. Kk. Pálffy J .: »A kér. anyaszentegyház története«.
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Magyar nyelv, hetenként 3 óra. A magyar irodalom története 171 1-ig _ 
Kk. Beöthy Zsolt. A drámai, epikai és lyrai költészet. Kk. Névy L. Ha
vonként egy Írásbeli dolgozat. Olvasmányok.

Német nyelv, hetenként 3 óra. A német irodalom története főbb vo
násokban a hajdankortólKlopstockig. Megfelelő olvasmányok. Nagyobb olvas
mány : Schiller »Wallenstein« és Goethe »Hermann und Dorothea«, ez 
utóbbi valamint több más költemény le is fordittatott. A haladókkal ha- 
vonkint egy házi dolgozat, kezdőkkel iskolai dolgozatok, még pedig fordí
tások magyarból németre vagy egyszerűbb leírások és tartalom összefog
lalások német nyelven. A haladók azonkívül olvasmányi naplót vezettek 
a magán olvasmányokból, mely naplóba az olvasott német müvek rövid 
tartalmát és jellemzését bejegyezték; ezen naplót havonta egyszer szintén 
beadták. Kk. dr. Heinrich Gusztáv: »Német tan- és olvasókönyv« HL rész.

Latin nyelv, hetenként 6 óra. A nyelvtani ismeretek folytonos gya
korlásával kapcsolatban olvastatott: Ciceronis oratio pro S. Roscio A me
rino Ezzel kapcsolatban Cicero élete, a beszéd története, a romai peres 
eljárás ismertetése Költői olvasmány: Vergilii, Aeneidos liber VI. Val
lásos régiségek. Horatius ódáiból szemelvények. Kk. Ciceronis oratio pro 
S. Roscio Amerino, magy. Köpesdy Sándor. Vergilii, Aeneis magy. Pirchalla 
Imre Horatii Flacci Carmina, magy. Gyurits A. Kéthetenkint írásbeli dol
gozat.

Görög nyelv, hetenként ö óra. Az attikai alaktannak rendszeres átis
métlése és gyakorlása mellett az ión dialectus alaki különbségei összeha
sonlító alapon. Olvasmány : Homeros Odysseiája. Az I., VI. és XI. ének. 
Az Odysseia tartalma és szerkezete. A homerosi költészet és világnézet 
jellemzése. Herodotosból: De Arione citharoedo. De moribus Persarum. 
Babylonis deseriptio. De crocodilo. Cheops, pyramidum maximae aedift- 
cator. De privilegiis regum Lacedaemoniorum. De pugna apud Thermo- 
pylas. A régiségtanból: A vallás Homerosban. A Perikies korabeli mytho- 
logia. Mysteriumok és tisztulások. Papok, áldozatok és ünnepek. Jósok és 
jóshelyek. A görög művészet fejlődési menete. Építészet, szobrászat, fes
tészet. Kéthetenkint iskolai Írásbeli gyakorlat. Kk. Homeros Odysseiája 
dr. Csengeri János. Herodoti Epitome. Steph. Dávid. A görög vallás és 
művészet, dr. Geréb József.

Politikai földrajz, hetenként 2 óra. Europa jellemzése. Az egyes 
európai országok történelmi alakulása, természeti viszonyai, politikai, társa
dalmi és gazdasági állapota. Európai hatalmak és gyarmatosítások a többi 
világrészekben. Amerika szabad államai. K. k. Varga Otto „Politikaj 
földrajz“.

Mennyiségtan, hetenként 3 óra. Számtan : A másodfokú egyenletek 
teljes elmélete. A geometriai haladványok és alkalmazásuk (pl. tőke-, 
lakosság felszaporodás, szabad esés). A végtelen geometriai haladvány,



különös tekintettel a szakaszos tizedes törtekre. Mértan: A pont coordi- 
nátai. Két pont távolsága. Egyszerű algebrai kifejezések graphikai ábrá
zolása. A stereometria befejezése. A gömb. K. k. Moénik-Klamarik-Wagner.

Természettan, hetenként 4 óra. Bevezetés. Mechanika, Akusztika és 
Optika. K. k. Czőgler Alajos.

Torna, hetenként 2 óra. Tananyag: Szabad gyakorlatok súlyzóval, 
rövid bottal, rúddal és buzogánynyal. Súlyemelés, súlydobás, rúdugrás és 
kötélhúzás. A katonai rendgyakorlatok befejezése. Szergyakorlatok a ren
delkezésre álló szereken, menetgyakorlatok, játék és korcsolyázás.

V III . o s z t á l y .
Osztályfőnök: Scholcz Frigyes.

Vallás, hetenként 2 óra. Hit- és erkölcstan. K. k. Zsilinszky Hörk: 
„Keresztyén Hit- és Erkölcstan“ .

Magyar nyelv, hetenként 3 óra. Magyar irodalomtörténet Bessenyei
től a jelen korig K. k. Beöthy Zsolt. Olvasmányok. Havonként egy Írás
beli dolgozat.

Német nyelv, hetenként 2 óra. Német irodalomtörténet Klopstocktól 
a jelen korig. K. k. dr. Heinrich Gusztáv: „Deutsches Lehr- und Lese
buch“. Olvasmányok, szavalmányok. Havonként egy írásbeli dolgozat.

Latin nyelv, hetenként 5 óra. A mondattan folytonos ismétlése mel
lett olvastatott: Ciceronis „De officiis“ liber III. Horatii Flacci Satirarum 
liber I. Nehány szatíra; Epist. 1. II. „De arte poetica“. Cornelii Flacci 
Agricola. K. k. Budaváry József. A római irodalom történetének vázlata. 
Iskolai Írásbeli gyakorlatok.

Görög nyelv, hetenként 4 óra. Az attikai és homerosi alaktan teljes 
átismétlése és gyakorlása. Olvasmányul az Ilias I. és VI. éneke, ezen
kívül a III. ének rögtönzött fordításban. A homerosi eposzok tartalma és 
szerkezete; a homerosi kérdés. Prózai olvasmány: Plato, Socrates védelme. 
A görög bölcsészet fejlődése a legrégibb kortól Socratesig. Socrates, Plato 
és Aristoteles bölcsészete. A görög irodalomból: A klasszikus korszak a 
legrégibb időktől Nagy Sándorig. Iskolai írásbeli dolgozatok az olvas
mányokkal kapcsolatban. K k. Homeros Iliasa. dr. Csenged János. Plato, 
Socrates védelme. Horváth Zsigmond. Görög irodalomtörténet. Schill 
Salamon

Történet, hetenként 3 óra. Magyarország oknyomozó története. K. k. 
Varga Ottó és Horváth Mihály.

Természettan, hetenként 4 óra. Chemiai alaptörvények. Hőtan. Elek
tromosságtan és a kozmographia elemei. A VII. osztály pensumának át
ismétlése. K. k. Czógler Alajos.

1?

2
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Bölcsészeti elötan, hetenként 3 óra. Psychologia és logika. K. k. dr. 
Beck-Greguss.

Mennyiségtan, hetenként 2 óra. Combinátiók és binominális együtt
hatók. Permutatiók és variátiók. A mathemathika legfőbb tanainak is
métlése. K. k. Moőnik-Klamarik. Wagner.

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

Nem kötelezett tantárgyak.
Franczia nyelv, tanitja Votisky Károly fögym tanár.
Szabadkézi rajz, hetenként 2 óra; résztvett 16 tanuló. A kezdőcso- 

portban (1. —IV. osztály) tümegtanitás utján stylizált legelek, továbbá 
román és görög stylü, sikbeli diszitmények rajzoltatása és két színnel való 
kidolgozása. A haladó csoportban (V.—Vili. osztály) egyéni oktatás ké
pen görög és renaissance stylü, díszesebb lapos ékítmények rajzoltatása 
és festése után, írónnal való árnyékolás gyakorlása illetve ornamentalis és 
figurális rajzlapok kidolgozása. Tanította: Gaál István állami szövőipari 
szakiskolai rajztanár.

Zongora- és orgonatanitás, a leendő néptanítók számára. Tanitja 
Bayer K. Samu, ev. népiskolai tanító.
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írásbeli dolgozatokul feladott téte lek  a m agyar és
ném et nyelvből.

A) A m a g y a r  n y e l vbő l .
Az V. osztályban. A következő költemények magyarázata, fejtege

tése : 1. Egy gondolat bánt engemet, Petőfitől. 2 Honfidal, Petőfitől. 3. 
Fiamnak, Aranytól. 4. A gólyához, Tompától. 5. Honvágy, Tóth Kál
mántól. 6. Karácsony est. 7. Az évszakok és az élet korai. 8. Az isten- 
itéletekröl. 9. A tékozló fiú (Parabola). 10. A folyóvizek haszna és kára.

A VI osztályban. Sylvester estéje. Drégel ostroma, Tinódy és Ist- 
vánfy előadása nyomán. Hunyady János és Mátyás király (Párhuzam). A 
drámai szerkezet. Shakespeare, Julius Caesarának történeti háttere. A tra
gikumról. Perikies beszédének fejtegetése. A magyar politikai szónoklat. 
Szónoki beszéd (Szabad théma).

A VII. osztályban. „Mindenik magyar dal, Szellemi diadal.“ Szülőföl
dem és lakosai A rendetlen tanuló. Történeti hős szomorú helyzetben. 
Monolog (szerencsétlen ifjú). Szülőföldem egy mondája. Miért ünnepeljük 
márczius I óikét ? Egy derék polgár. Szabad tárgy. Fordítás németből: 
»Das 16. Jahrhundert«, Heinrich Gusztávtól.

A VIII. osztályában Otthontól Késmárkig. Gyászbeszéd október 
6-án. Fordítás németből : »Lessing und sein Kreis«. A harmincz éves há
ború következményei. Fordítás németből: »Was ist Aufklärung?«, von Im
manuel Kant. Szabad tárgy. Szent István áilami intézkedései. Bajza József 
Apotheosisának« méltatása. Szabad tárgy.

B) A n é m e t  n y e l v b ő l :
Az V. osztályban. Reproduktion und Erklärung des Inhaltes folgen

der Gedichte und Lese.stücke: „Kaiser Karl der V.“ von Ranke. „C. Julius 
Caesar“ von Mommsen. „Die Schule des Lebens“ von A. Stifter. „Der 
Székler Landtag“ von Chamisso. — Ezeken kivül: Die Freundschaft. Ein 
gutes Buch ist unser bester Freund. Aphorismen, Tropen und Figuren. 
Ueber die Nothwendigkeit und Arten der Zerstreuung. Die Wichtigkeit der 
Wälder. Am Grabe meines Mitschülers.

A VI. osztályban Reproduktion und Inhaltserklärung folgender Ge
dichte: „Wilhelm Teil“ von Zedlitz. „Der Erlkönig“ von Goethe. „Das 
Amen der Steine“ von Kosegarten. „Das Gewitter“ von G. Schwab. 
„Der Taucher“ von Schiller. „Der Pilgrim von St. Just“ von Platen. — 
Ezeken kivül: Gute Erziehung ist die beste Erbschaft. Nutzen und Schaden 
des Feuers. Ueber die Gesundheit des Menschen. Die Landwirthschaft als 
eine achtbare und nützliche Beschäftigung.

A VII. osztályban. Aller Anfang ist schwer. Welchen Nutzen bringt 
uns das Reisen ? Die Metalle im Dienste der Menschheit. Kaiser Karl
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der Grosse als Förderer der Cultur und Literatur. Das Leben und die 
Leute der Kleinstadt auf (Jrund Goethe’s „Hermann und Dorothea'1. Ur
sachen und Folgen des '-jährigen Krieges. Der Mensch und der Baum 
(Vergleich). Einmal ist keinmal. Der Charakter Wallensteins nach Schil
lers gleichnamigem Drama. Einfluss der Bodenbeschaffenheit und des Klimas 
auf den Charakter und die Bildung der Völker.

A VIII. osztályban. Wie stelle ich mir Attila vor? »Treue Liebe bis 
zum Grabe Schwör’ ich dir mit Herz und Hand, Was ich bin und was 
ich habe, Dank’ ich dir, mein Vaterland.« Fordítás magyarból: »A ballada«, 
Greguss Ágosttól. Fordítás magyarból í »Dobozi Mihály és hitvese«, Kis
faludy Sándortól. Jugendgottesdienst. Eorditás magyarból: »Visszapillant is 
saját pályájára«, Kazinczy Ferencztöl. Aus meinem Kindesalter. Fordítás 
magyarból: »Verancsics neveltetése és papsága«, Szalay Lászlótól. Freun
destreue.
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VIII.

Statisztikai kim utatás a tanulók illetőségérő l 
m egyék szerint.

O s z t á l y i. II. n i . IV. V. VI. VII. VIII.
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A b a u j-T o r n a  . . . . 1 2 1 1 5 3 13
A r a d ......................................... — — — — — — 2 1 3
Á r v a .................................„ . — 1 — 1 — — — — 2
B á c s ......................................... — — — — — 1 — — 1
B a ra n y a  ................................. — 1 — — — — — 1
B é k é s  ......................................... 1 — — 1 — — 1 2 5
B ereg  ......................................... — 1 — — 1 3 — ,--- 5
B i h a r ......................................... — — 2 — 3 1 2 3 11
B o r so d  . . . . — 1 — 1 — — — — 2
G son grád  . . . . — — 1 — — — — 1 2
G ö m ö r-K ish o n t 3 — — 2 3 — 3 2 13
H ajdú .............................. 1 — — 2 1 3 6 8 21
Jász-N.-K.-Szolnok . 1 — 1 2 ~r 1 5 2 12
L ip tó .............................. 4 2 2 2 2 5 6 2 25
Máramaros . . . . — — — 1 1 2 — — 4
M o s o n y ........................ 1 — — — — — — 1
Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun . 2 4 2 — 3 1 — — 12
P o z s o n y ........................ — — — — 1 — — — 1
Sáros ............................. — — 1 — — 1 — --. 2
S o m o g y ........................ 1 — — — — — — — 1
S zab o lcs ........................ — — — 1 — 1 4 3 9
Szathm ár....................... — 1 1 1 1 — 3 2 9
Szepes .............................. 20 10 15 11 10 10 11 7 94
T o ln a .............................. 1 1
T o ro n tá l ........................ — — — 1 — — — — 1
Trencsén ........................ 1 — — — — — 2 — 3
Turócz. . . . . — — — — — 1 2 — 3
U g o c s a ................................. — 1 — — — 1 — — 2
Z a l a ............................. — — — — 1 — — — 1
Z em p lén ........................ 2 — I — 4 2 1 4 14
Z ó ly o m ........................ — 1 — 1 1 1 1 — 5
Alsó-Ausztria . . . . 1 1
Bukovina........................ 1 — — — — — — — 1
Gácsország . . . . 1 1
Morvaország . . . . — 1 — - — — — — 1
Késmárk városa . 4 4 4 7 3 1 5 5 33

Összesen 43 31 31 35 40 38 54 44 | 316
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Vizsgázott
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Ifjúsági egyesületek.
A felgymnasiumi ifjúság »Kazinczy«-önképzőköre a VII. és VIII. osz

tály tanulói sorából 57 taggal a tanév megnyílta után azonnal megalakult. 
A kör vezetésével s egyúttal a kör j’ól felszerelt könyvtárának felügyele
tével Votisky Károly tanár bízatott meg. A kör tisztviselői voltak: Barcsa 
Mihály, márczius 20-ától Neuländer Jenő VIII. o. t.; főjegyző: Payer 
Ervin, később Baky István Vili. o. t . ; aljegyző: Magyar János, utóbb 
Vitényi Ernő VII. o. t.; főtitkár: Vieszt Iván VIII. o. t . ; altitkár: Györtíy 
Sándor VII. o. t., utóbb Popovics Géza VII. o. t . ; pénztáros: Messinger 
Ármin VIII. o. t . ; I. ellenőr: Gaál Mihály VIII. o. t . ; II. ellenőr: Ke
lemen László VII. o. t. A kör tartott rendes és rendkivüli gyűléseket. 
Beérkezett összesen 21 mü. Minden müvet 2 —2 tag bírált. A müvek 
közül megdicsértetett 5 mü, méltánylást nyert 7, tudomásul szolgált 4 és 
elvettetett 2 mü, bírálatra nem bocsáttatott 1 és 2 müvet szerzője vett 
vissza. A 25 szavalat közül dicséretben részesült 7, méltánylásban 12 és 
tudomásul szolgált 6 szavalat. A kör egyes gyűlésein felolvasást tartot
tak : Barcsa Mihály VIII. o. t. „Az önképzésről“ , Baranyi Sándor VIII. o. t. 
„Az írásról“, Baky István VIII. o. t. „II. Rákóczy Ferencz gyermek- és 
ifjúkoráról“, Barcsa Mihály Vili. o. t. ,,A plágiumról“, Bállá Béla VII. o. t. 
„Petőfi márcz. 15-én“, Neuländer Jenő VIII. o. t. „Hunfalu“ (költői-elbeszélés), 
Baranyi Sándor VIII. o. t. emlékbeszédet mondott M. D., a nyári szünidő alatt 
hirtelen elhalt tanulótárs felett. Bállá Béla VII. o. t., azonkívül 2 szabad 
előadást tartott „Vörösmarty költői nyelvéről“ és „Petőfi jóslata“ czimmel.

Október 6-ának 50-ik évfordulója alkalmából körünk gyászünnepélyt 
tartott a következő műsorral:

1. Ima 1849. október 6. emlékére dr. Szabó Aladártól, előadta Far
kas Sándor VIII. o. t.

2. „A világosi fegyverletétel“ felolvasta Neuländer Jenő VIII. o. t.
3. „A tizenhárom“, költemény Várady Antaltól, szavalta Kanta Sán

dor VIII. o. t.
4. „Október 6.“ A tizenhárom tábornok kivégzésének története“, 

felolvasta Barcsa Mihály VIII. o. t.
5. „Október 6-án“, költemény Ábrányi Emiltől, szavalta Túri Zol

tán VIII. o. t.
Egyúttal körünk az aradi országos gyászünnep alkalmából a 13 vér

tanú szobrára gyopárból s havasi virágokból font koszorút küldött a kö
vetkező levél kíséretében :

„Innen a Magas Tátra aljáról, hol felhőbe hanyatlik a Kárpát bércze, 
küldjük e havasi gyopárt a vértanuk szobrának talapzatára. Méltóbb helyre 
e virág, innen a természet öléből, hol évezredek óta a bérez szikláit fonta

XI.
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át, nem kerülhet. A „Tátra tündérének“ e virága, mely eddig a havas 
üde levegőjéből táplálkozott, ezentúl ott, a szőke Maros partján, a hős 
vértanuk véréből fakadó tiszta hamisítatlan nemzeti érzelmek légkörében 
fog élni!“

A márczius 15-iki ünnepélyen körünk a következő műsorral vett részt:
1. »Az első felelős magyar minisztérium megalakulása 1848-ban«. 

Irta és felolvasta Barcsa Mihály VIII. o. t.
2. »Márczius 15.« Költemény Csengey Gusztávtól, szavalta Túri 

Zoltán VIII. o. t.
• 3. »IX márcziusi dal« Ábrányi Emiltől, szavalta Cseley István VIII. o. t.

4. »Kossuth emlékezete«, költemény Illyés Bálinttól, szavalta Be- 
rencsy Zoltán VIII. o. t.

5. »Kódolás«, költemény Pósa Lajostól, szavalta Neuländer Jenő 
VIII. oszt. tan.

6. Részlet az »Irataim« Előszavából: »Kossuth Lajos búcsúja a haza 
határán«, előadta Barcsa Mihály VIII. o t.

A márczius 24-iki gyűlés Kossuth Lajos emlékének volt szentelve a 
következő műsorral:

1. »Ima Kossuth halálakor« Sántha Károlyt ól, előadta Barcsa Mi
hály VIII. o. t.

2. »Kossuth emlékezete.« Irta és szabadon előadta Bállá Béla VII. o. t.
3. »Kossuth sírja.« Költemény Ábrányi Emiltől, szavalta Túri Zol

tán VIII. o. t.
4. »Kossuth Lajos.« Költemény Kozma Andortól, szavalta Zambó 

Jenő VII. o. t.
Körünk »Kazinczynak« nevét vette fel s evvel megjelölte azon irányt, 

melyet működése és tanulmányai körében követni kíván: ezen irány és 
czél a nyelvújítás korszakának minél alaposabb és behatóbb megismerése. 
Mert bármit mondjanak is egyesek, kik kisebbítik Kazinczy érdemeit, 
mégis örökre igaz marad és a nemzet köztudatába ment át azon ítélet, 
a mit b. Eötvös József mond Kazinczyról, »hogy minden szó, mely e ha
zában magyar ajkakról hangzik, hirdeti Kazinczy érdemeit és dicsőségét; 
mert minden érzés és gondolat, melyet kifejezünk, csak azon hatásnak 
újabb bizonysága, melyet ő anyai nyelvünkre gyakorolt.« Pedig b. Eötvös 
Trefort ítélete szerint azon magyar iró, ki legtöbbet gondolkodott s leg
több gondolatot hozott forgalomba a magyar irodalomban.

Mert csak egy pillantást kell vetnünk arra a korra, melyről Kölcsey 
elkeseredve mondja, »hogy völgyben ül a gyáva kor« s határa szűk kö
réből őse saslakára szédeleg, ha néha felpillant s Vörösmarty igy szól: 
„a tehetetlen kor jött el“, akkor megfogjuk érteni Kazinczy és társainak 
honfibánatát, kik szomorúan tapasztalák, hogy a nemzet tüze, a 18-ik szá
zad utolsó tizedében hirtelen fellobbant, de hirtelen el is aludt s az ér
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zéketlen nemzedék kétségbe ejtő közönynyel tekinté nagy fiainak ébresztő 
munkásságát. De a gondviselés végre megérlelte a Széchenyi korát s vele 
az ébredés óráit. „Boldogok mi, — mondja igen helyesen Greguss A. — 
hogy nem ismerjük s alig képzelhetjük többé ama fásult korszakot! De 
nem szabad megfeledkeznünk róla, nehogy ismét bele sülyedjünk.“

A kör egyes buzgó tagjai az elnök által kijelölt következő szem
pontok alatt fogtak a nyelvújítás korának tanulmányozásához a Kazinczyra 
vonatkozó gazdag irodalom fonalán:

Kazinczy és a nyelvújítás. Nyelvmivelök, nyelvújítók. Révai. Ka
zinczy viszonya Révaihoz. Különbség a kettő között.

A nyelvújítási harcz. Neologok és orthologok. A debreczeni Írók. 
Kazinczy irodalmi vezérsége.

A nyelvújítás szüksége. A nyelvújítási hibái. A nyelvújítási irodalom 
történeti jelentősége.

Kazinczy levelezése. Irodalmi viszonyaink jellemzése Kazinczy levelei 
alapján. Kazinczy mint aesthetikus, kritikus, mint az irodalmi Ízlés mestere.

A nyelvújítás korszakát tanulmányozva, az ifjú megismerkedik ama 
küzdelmes, úttörő korszak egyéb nagy alakjaival, például Kölcsey rokon
szenves alakjával, a nyelvújítási korszak nagy aesthetikusával és kritikusával. 
Megtanulja Kölcsey példájából, hogy a nyelvújítási korszak e legnagyobb 
írója nem hasztalanul forgatta a régi classikusokat. Mert elméje — mint 
b. Eötvös oly szépen mondja róla — nagyobb, kedélye mélyebb vala, 
semhogy a classikusokban csak philologiai szépségeket keressen. Kölcsey 
sejté, hogy a történet több lehet puszta terméketlen tudománynál, sejté, 
hogy Hellas és Róma lehet minden hely, hol az emberek hazájokat sze
retik s érte halni tudnak. Szeretni kezdé tehát hazáját nem önző sze
retettel, nem számitó okossággal, de azon szent véghetetlen szeretettel, 
mely nem számit, hanem áldozik, szeretni kezdé múltjában szép, de oly 
szomorú emlékeivel, szeretni jövőjében, mely iránt szivét több aggodalom 
tölté el, mint saját jövőjéért.

Ily fényes példákat látva, lassanként megelevenedik ama küzdelmes 
korszak összes alakjaival az ifjú lelki szemei előtt; látja, a mint a nemzet 
kétségbe ejtő közönye nem képes kétségbe ejteni a nemzet ébresztésén 
fáradozó szellemi hősöket, lelke örömmel száll vissza az önző és számitó 
környezetből amaz ideális alakokhoz, kik nem az »olcsó«, hanem az ál
dozó hazafiság oltára köré sereglettek. Ily irányú foglalkozás megkedvel- 
teti az ifjúval az irodalom tanulmányát, melyhez mindig szívesen fog visz- 
szatérni, ha meg van szivében a kellő fogékonyság és kegyelet irodalmunk 
és történetünk emlékei iránt. Nagy Íróink müveinek tanulmányozása' által 
az ifjú gondolkozása magasabb lendületet nyervén, érezni fogja, hogy az 
irodalmat nem iskolai kényszerből kell tanulni, hanem belső ösztönből, nem
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ä calculus kedvéért, hanem az önmivelés, az önképzés czéljából, mi az is
kolai nevelés magasztos feladata

»Itt az Írás forgassátok!« Kölcsey e tanácsa volt az 50-es évek if
júságának jelszava, csak ezen jelszó követése által nyerhet az irodalom 
tanulmánya tartalmat, csak ez nyújt képző erőt nem pedig a compendiu- 
mokból betanult száraz Ítéletek oly müvekről, melyeket az ifjú soha se 
látott.

Körünk Kazinczy nevét vette fel; legyen tehát a nagy reformátor 
és ama korszak egyéb nagy alakjainak ismerete azon emléktábla, melyet 
— aere perennius — tagjainak e m l é k e z e t é b e  v é s e t t ;  más évben az 
irodalom más korszakának, behatóbb ismerete került sorra.

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

Kazinczy Ferencz müvei, 6 kötet.
Akadémiai Emlékkönyv Kazinczy Ferencz születésének évszázados 

ünnepére, Pest 1859, 1 kötet.
Rupp Kornél: írásbeli feladatok, 2 péld.
Endrödi Sándor: A magyar költészet kincsesháza, 1 köt.
Endrödi Sándor: Századunk magyar irodalma képekben, Széchenyi 

föllépésétől a kiegyezésig, 3 péld.
dr. Horváth Cyrill: A magyar irodalom története, 1 köt.
Madách, Az ember tragédiája, magyarázó jegyzetekkel ellátta Ale

xander Bernát, 1 köt.
Kazinczy Ferencz levelezése, Philolog. Közlöny, 1895. évf.
Budapesti Szemle, különféle évfolyamokból, 5 köt.
Budapesti Szemle, 1898 (okt., nov., dec. füzet), l köt.
Magyar könyvtár, 10 füzet.
A magyar emigratio mozgalmai, Kossuth Lajos emlékiratai nyomán 

(Tanulók olvasótára) és
Szemelvények Trefort Ágoston Emlékbeszédeiből 3 fűz.
Boissier Gaston: Virgil, Collius V. Sophokles (Olcsó könyvtár), 2 fűz.
Hamvai: Az aradi tizenhárom vértanú, 1 köt.
Salamon Ferencz: Magyarország a török hódoltság korában, 1 köt.
Protestáns Szemle (A magyar prot. Irodalmi Társaság kiadványa), 

8 füzet.
A magyar tudományos Akadémia könyvkiadó vállalatának 1899-dik 

évi illetményéből:
Dante Alighieri: A paradicsom, fordította, jegyzetekkel és magyará

zatokkal kisérte Szász Károly.
Jánosi Béla: Az aesthetika története; I. kötet: A görögök aesthe- 

tikája.



30

John Edward Courtenay Bodley: Francziaország, I. kötet, fordította 
Darvai Móricz.

Huber Alfonz: Ausztria története I. kötet, átdolgozta Baróti Lajos.
Ajándék utján •
Werner: Vinetta, 1 kötet és
Weszely Ödön: Stilisztika, 1 kötet; ajándékozta Votisky Károly.
Bársony István: Ecce Homo, 1 kötet; ajándékozta Klein Andor, 

VII. oszt. tanuló.
A kör ez évben a kővetkező folyóiratokat járatta: »Vasárnapi Új

ság«, »Természettudományi Közlöny«, »Tanulók Lapja«.
Német önképzőkör. A  német önképzőkör ez évben mindjárt szeptem

ber elején alakult meg 31 taggal Bruckner Károly tanár elnöklete alatt. 
A kör tisztviselői voltak: Alelnök: Gréb Gyula VIII o. t . ; főjegyző: 
Kreiger Kornél VIII. o. t.; aljegyző: Gretzmacher Andor VII. o. t . ; fő
titkár: Messinger Ármin VIII. o. t ; altitkárok : Kiszelly József VII. o t. 
és Goldmann Adolf VI. o. t . ; főkönyvtáros: Szirák János VIII. o. t . ; al
kony vtáros: Szanitter Robert VII. o. t . ; pénztáros: Cseley István VIII. o. t. 
A kör ez évben is élénk munkásságot fejtett ki, hogy kitűzött kettős czélját, t. 
i. a német nyelvben való jártasságot és a német classikusok müveinek tanul
mányzását elérje, összesen 21 ülést tartott, még pd. egy alakuló, 18 rendes, 
egy disz és egy zárógyülést. A beadott 14 mű között volt 11 ere
deti és 3 forditás a magyarból. Ezen művek közül a kör megdicsért 2 -t; 
méltányolt 7-et és egyszerűen tudomásul vett 5-öt. Minden mű bírála
tával 2 tag foglalkozott A beadott 28 bírálat közül megdicsértetett 1, a 
többi méltánylást nyert. Gréb Gyula alelnök az említett müveken kivü. 
egy hosszabb értekezést irt »Az olvasásról«, mely jegyzőkönyvi dicsére
tet nyert. A 25 szavalat közül megdicsértetett 4, méltánylást nyert 19, 
tudomásul vétetett 2.

A kör február 4-én diszülést rendezett, mely Goethe a nagy német 
költő, kinek 150-ik születési évfordulájáról több hónappal előbb az egészl 
európai müveit közönség megemlékezett, emlékének volt szentelve.

A diszgyülés következő rendben folyt le :
1. Elnöki megnyitó.
2. Elegie am Grabe Göthes; irta és szavalta Szirák János VIII. o. t.
3. Goethe mint balladaköltő; irta és felolvasta Gréb Gyula VIII. o. t.
4. »Zueignung« Goethétől, szavalta Payer Ervin VIII. o. t.
5. Goethe mint drámairó; irta és felolvasta Kreiger Kornél Vili. o. t.
6. »Monolog aus Goethes Faust«, szavalta Túri Zoltán Vili. o. t.
7. Goethe mint lyrikus; irta és felolvasta Szirák János VIII. o t.
A kör következő pályadijat tüzett k i:
1. Lessing: »Nathan der Weise« ez. drámai költeményének méltatása. 

Jutalom 20 K.
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2. A reformátio hatása a német nyelvre és irodalomra. Jutalom 12 K.
3. Arany vagy Vörösmarty egyik nagyobb költeményének fordítása. 

Jutalom 10 K.
4. Szabad tárgy.
Azonkívül versenyszavalatra két dijat tűzött ki a kör 8, illetőleg 6 

korona értékben.
A dijakra kimondotta a kör, hogy azok megfelelő könyvekben adas

sanak ki.
A kitűzött négy tételre az 1., 3. és 4. számára érkeztek be 

pályaművek. Ezek közül a 2 első megfelelt a követelményeknek és igy a 
kitűzött jutalmat el is nyerték. A elsőnek szerzője Gréb Gyula VIII. q. t . ; 
az utóbbié, a ki Arany Toldijából fordított le egy hosszabb részletet, Szirák 
János VIII. o. t.

A versenyszavalásnál az első dijat Szirák János VIII. o. t.; a máso
dikat Túri Zoltán VII. o. t. nyerte el.

A kör könyvtára e tanévben 515 kötetről, részint vétel, részint aján
dék utján 541 kötetre szaporodott.

Lyceumi gyorsírókor. A gyorsírókor szeptember hónap 20-án alakult 
meg 40 taggal Baltazár Gábor tanár elnöklete alatt. A kör tisztviselői 
voltak: aleinök és első előadó: Baranyi Sándor VIII. o. t . ; második elő
adó: Vieszt Iván VIII. o. t . ; jegyző: Beniács János VII. o. t .;  pénztáros: 
Cseh János VII. o. t . ; könyvtáros előbb: Koch István VII. o. t.; utóbb: 
Baky István VIII. o. t . ; titkár: Pólya László VIII. o. t . ; ellenőr: Tóth 
Imre VIII. o. t.; későbben: Altmann Adolf VII. o. t.; továbbá minden 
osztályból egy-egy bizottsági tag.

A tagok kezdők és haladók voltak, kik a Forrai (I. és II. r.) tan
könyve szerint tanulták a Gabelsberger-Markovics-féle gyorsírást, a kezdők 
2, a haladók 1 heti órában. A kör tartott havi gyűléseket, két versenyt 
s egy pályázatot hirdetett a haladók számára. A kör előfizetett ez évben 
a »Budapesti Gyorsíró«-ra, a »Gyorsírászati Lapok«-ra, a »Debreczeni 
Gyorsiró«-ra és a »Soproni Gyorsiró«-ra. Vétel utján szereztetett 11 drb. 
gyorsírászati könyv, ajándék utján kapott a kör 35 drbot; igy a körnek 
a már meglevő 30 kötettel együtt 76 kötetből álló könyvtára van.

A szabatos gyorsirási pályázat díját, egy gyorsirási díszmüvet, Ge- 
nersich Andor VIII. o. t. nyerte. A félévi versenyen a kezdőknél az első 
díjat (4 kor.) Baky István VIII. o. t . , a másodikat (3 kor.) Oszwald Al
bert IV. o. t., a harmadikat (gyorsirási mű) Grünstein Sándor IV. o. t . ; 
a negyediket (1 kor.) Lipták Pál III. o. t. nyerte el; az ötödik és hatodik 
díj fejében jegyzőkönyvi dicséretet kapott Kornhauser Géza IV. o. t. és 
Vitényi Ernő VII. o. t. Az évvégi versenyen, május 23-án, kezdők és 
haladók vettek részt. A haladók közül az első díjat (6 kor.) Pólya László 
VIII. o. t . ; a másodikat (5 kor.) Löwy Ármin VII. o. t . ; a harmadikat
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(4 kor.) Altmann Adolf VII. o. t. kapta. A kezdők közül az első díjat 
(6 kor.) Oszwald Albert IV. o. t . ; a másodikat (5 kor.) Lipták Pál III.
o. t . ; a harmadikat (4 kor ) Grünstein Sándor IV. o. t . ; a negyedik (3 kor.) 
Herz Miksa IV. o. t. és az ötödiket (2 kői.) Kornhauser Géza IV. o. t, 
nyerte.

Buzgó tanításukért s önzetlen munkásságukért méltó elismerés illeti 
Baranyi Sándor és Vieszt Iván előadókat, kik a kör által az év végén 
megszavaztatni szokott tiszteletdíjról a kör könyvtára gyarapítása érdeké
ben önként lemondottak.

Az ifjúsági dalegylet a tanév elején alakult meg 29 taggal. Tagja 
volt a VIII. osztályból 6, a VII. osztályból 17, a VI. osztályból 3 és az 
V. osztályból 3 tanuló. Elnöke volt Baltazár Gábor tanár, alelnöke és 
karnagya Gotthardt Kornél VII. o. t. Az ifjúság által rendezett iskolai 
ünnepélyeken szép sikerrel működött közre. Működése alatt betanult 2 
egyházi éneket, 4 gyászéneket és 4 hazafias dalt.

A zenékar megalakult szeptember havában 11 taggal. Elnöke Bal
tazár Gábor tanár, alelnöke, vezetője és első hegedűse Messinger Ármin 
VIII. o. t. Volt még a zenekarban két I. hegedűs, egy terzhegedüs, négy 
II. hegedűs, két czimbalmos és egy bőgős. A zenekar ünnepélyek alkal
mával nyilvánosan is szerepelt. Betanult az egész évben 10 indulót, 8 
tánczdarabot, 2 egyveleget és számos magyar népdalt.

Olvasókör. Az olvasókör ez idén is megalakult szeptember elején 
55 taggal Zvarínyi Sándor tanár elnöklete alatt. Az alakuló gyűlésen a kör 
tisztviselőivé lettek: főfelügyelő: Barcsa Mihály VIII. o. t . ; jegyző: Payer 
Ervin VIII. o. t.; pénztáros Vieszt Iván VIII. o. t . : ellenőr Berencsy 
Zoltán VIII. o. t . ; lapfelügyelők: Klimo Ladomér VIII. o. t. és Cseley 
István VIII. o. t. A körnek ez évben a következő lapok jártak: 4 poli
tikai napilap: Budapesti Hírlap, Pesti Hírlap, Budapesti Napló és Egyet
értés, 4 élczlap: Kakas Márton, Borszem Jankó, Mátyás Diák és Üstökös, 
4 szépirodalmi hetilap: Ország-Világ, Vasárnapi Újság, Fővárosi Lapok, 
Tanulók lapja és 1 egyházi lap: Téli újság. Ezeken kívül voltak olyan 
lapok, melyekből néhány példányt a kiadóhivatal többször küldött. A kör 
a lefolyt évben egy jutalmat is nyert a Mátyás Diákban megjelent rejt
vények megfejtésséért. A megfejtő Klimó Eadomér Vili. o. t.

Tornakor. A lyceumi ifjúsági tornakor ez évben is magalakult a 
négy felső osztály tanulóiból Topperczer Rezső tornatanár elnöklete alatt. 
A tagok száma 59 volt. Tisztviselői voltak: alelnök Kajcsa László VIII. 
o. t . ; előtornászok: Gréb Gyula, Marton Gyula VIII. ó. t. és Prepeliczay 
Albert VII. o. t.; jegyző: Kiimo Ladomér Vili. o. t . ; pénztáros: Kreiger 
Kornél Vili. o. t . ; ellenőr: Neuländer Jenő VIII. o. t . , zászlótartó: Csiha 
András VIII. o. t . ; kürtösök: Karap Béla, Tóth Imre Vili. o. t. és Ózs-
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vár Péter VI. o. t . ; dobosok: Gaál Mihály VIII. o. t. és Jelinek Sándor 
VI. o. t.

A kör hetenként 2 rendes gyakorló órát tartott (összesen az év fo
lyamán 60), azonfelül kisebb menetgyakorlatot; az őszi és tavaszi hóna
pokban pedig a szerdai és szombati délutánokon nagy kedvvel űzték a 
Foot-ball és füles labda játékokat.

A tornázásban elért eredmény igen kedvezőnek mondható, mint a 
kör a f. é. május hó 27-én tartott nyilvános intézeti tornaverseny és disz- 
tornázás alkalmával kiállított mintacsapat által nagyszámú közönség előtt 
bemutatott sikerült gyakorlataival bebizonyított.

A kör tagjai a tanári kar által engedélyezett egyenruhát viseltek. 
A kör tulajdonát képezi: Egy szekrény, egy egy 50, 40 és 32 kilós súlyzó, 
3 kürt, egy füzértánczok kézikönyve, 14 drb füzértánczhoz való rúd, egy 
a tornacsarnokban kifüggesztett alapszabályzati tábla, egy bélyegző, jegy- 
jőkönyv, pénztári könyv, napló és a tornagyakorlatok kézi könyve.

Vivőkor. Mint az előző években úgy az idén is megalakult a vívókor 
60 taggal, kik közül 16 tag haladó, 44 tag pedig kezdő volt

Elnöknek választatott a tanári kar részéről Topperczer Rezső 
tornatanár. Az ifjúság részéről pedig a következő tisztviselők vá
lasztattak: alelnöknek Cseley István VIII. o. t . ; vivómesternek Barcsa 
Mihály VIII o. t. 9 haladóknak és 16 kezdőnek Cseley István, 28 kez
dőnek pedig Barcsa Mihály adott oktatást, heti 2 órában; jegyzőnek 
választatott Baranyi Sándor VIII. o. t . ; szertárnoknak Payer Ervin VIII. 
o. t. és Koch István VII. o. t . ; pénztárnoknak Berencsy Zoltán VIII. o. t., 
ellenőrnek pedig Karap Béla Vili. o. t.

A kezdők az iskolai vívást tanulták elméleti magyarázat kíséretében 
a Sebetié Raimund cs. és kir. főhadnagy tankönyve nyomán.

XII.

Tanszerek
A könyvtár ez évben következő müvekkel gyarapodott:
1. Ajándék utján.
A nm. magy. kir. vallás- és közoktatásügyi ministeriumtól: Id. Ábrányi 

Kornél: A magyar zene a 19. században. Jelentés a v. és k. miniszt. 1898. 
évi működésről. Hivatalos Közlöny. -- Herkules.

A nm. magy. kir. földmivelésügyi minisztériumtól: A magyar korona 
országainak mezőgazdasági statisztikája V. kt.

Tekintetes Posewitz Arthur iglói lakos úrtól 72 müvet 116 kötetben. 
Payer Hugóné ő nagyságától férje könyvtárából 78 kötetet.

3
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A »Franklin társulat«-től Középiskolai olvasmányok tára I.—XIII. kt. 
és Olcsó könyvtár 4 kt.

A késmárki felső kereskedelmi iskola igazgatóságától: Dr. Schack 
Béla: A kereskedelmi iskola tanárok késmárki tanfolyama.

Tek. Wéber Rezső fögymn. tanár úrtól: G. Buchholtz : Zipser Schnee
gebirge

Az országos közegézségügyi egyesülettől: Az egyesület folyóirata 
»Egészség.«

Az országos magy. művészeti társulattól: A téli és tavaszi kiállítás 
katalógusa.

Tek. Tóvölgyi Titusz úrtól mint szerzőtől: Egy uj reformatio kü
szöbén.

Tek. Dr. Marko László úrtól mint szerzőtől: Esopusi mesék.
Tek. Sauter Pál nyomdatulajdonos úrtól a »Karpathen-Post« utolsó 

évfolyama.
Tek. Zwick Samu úrtól mint szerzőtől: Zur Erinnerung an den unga

rischen Freiheitskampf 1848—49.
2. Vétel utján, (a Schwartner Márton, Jóny Tivadar és felszerelési 

alapokból.)
a) Folyóiratok: A magyar tudományos akadémia összes folyóiratai.

— Természettudományi Közlöny és Pótfüzetek. — Chemiai Folyóirat. — 
Egyet. Phil. Közlöny. — Erdélyi Muzeum. — Etnographia. — - Mathema- 
tikai Lapok. — Magyar Paedagogia. — Országos Tanáregyesületi Közlöny.
— Magyar Nyelvőr. — Magyar Kritika. — Protestáns Egyházi és Iskolai 
Lapok. — Protestáns Szemle. — Evang. Egyház és Iskola. — Evang. Csa
ládi Lap. — Hajnal. — Időjárás. — Budapesti Szemle. — Statisztikai 
havi Közlemények. — Zeitschrift für Oesterreichische Gymnasien.— Deutsche 
Rundschau. — Literarisches Centralblatt.

b) Füzetes vállalatok: Akadémiai értekezésék és emlékbeszédek. — 
Rein: Encyklopädisches Handbuch der Pädagogik. — Magyar Történelmi 
Életrajzok. — Osztrák-Magyar monarchia Írásban és képben. — Szinnyei 
J.: Magyar írók Élete és Munkái. — Gaál M.: Nemzetünk nagy költői.
— H. Kraemer: Das XIX. Jahrhundert in Wort und Bild. Dr. Masz- 
nyik E .: Pál apostol levelei. — Mandzsar: A nagyvilágból. — Dr. Petz
V .: Ó-kori Lexikon.

c) Müvek: Az akadémia és a természettudományi társulat könyvkiadó 
vállalatában megjelent összes müvek. Az „Orsz. statisztikai hivatal“ 
kiadványai. — A „Magy. protestáns irod. társulat“ kiadványai. — A 
„Luther Társaság“ kiadványai. — Kürschner: Weltsprachen-Lexikon. — 
Tóth: Magyar közmondások könyve. — Flammarion K .: A világ vége.
— F. Reuleaux: Das Buch der Erfindungen IX kt. — Dr Horváth Cyrill: 
A magyar irodalom története I. kt. — Nagy képes világtörténet III. és
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IV. kt. — A „Pallas Nagy Lexikona“ XVII. és XVIII. kt. — Heinrich 
Kurz: Geschichte der deutschen Literatur IV. kt. — Dani: Az önképzés.
— W. Jerusalem: Einleitung in die Philosophie. — Dr. Vangel J . : Nagy 
képes természetrajz I. kt. — Polgár György: Ó-kori hitélet. — Jahrbuch 
der Naturwissenschaften XV. kt. — Telléry Gyula: A Szepesség gyásza.
— Emlékalbum Erzsébet királyné emlékére.

A Szepesvármegyei Társulat Milleniumi kiadványainak IV. kt. Dr. 
Pirhalla Imre: A szepesi prépostság vázlatos története. F. Nansen: In 
Nacht und Eis III. kt. — Schneller-Czékus: A szent föld. — Magyaror
szág vármegyei és városai IV. és V. kt. — Gracza Gy.: Kossuth Lajos 
élete és működése. — Dr. Masznyik E .: A smalkaldeni czikkek vagyis 
Luther hitvallása. — Tolsztoi-Hegedüs: Mi a művészet? — Sammlung 
Göschen 16 kt. Bohatta-Holzmann: Adressbuch der Bibliotheken der 
Oesterreich-Ungarischen Monarchie. Magyar Minerva I. évf.

A Térkép-gyűjtemény kővetkező müvekkel gyarapodott:
1. Aj  á n d é k  ú t j á n :  A nm. vallás- és közoktatásügyi ministeriumtól: 

Italia az ókorban. — Magyarország 160o-ban.
2. V é t e l  ú t j á n :  A »MagasTátra« térképe. — André: Nagy Atlasz. 
A természetrajzi szertár a lefolyt tanévben a kővetkező tárgyakkal

gyarapodott:
a) A j á n d é k  ú t j á n :  Erpf Ede IV. osztálybeli tanulótól: Limonit, 

Pyrolusit 2 drb, Siderit, pörkölt Siderit. mészkő, fehér nyers vas, szürke 
nyersvas 2 drb salak, Magnesit; Kredátusz Tivadar VI. oszt. tanulótól: 
Markasit; Topperczer Rezső tanár úrtól: 1 drb kősó Maros-Újvárról és 
több drb mésztufa; Murányi Károly VI. o. tanulótól: 2 drb Asbest; Kom- 
polty László II. o. tanulótól: Termés arany Verespatakról; Chatel Jenő
IV. o. tanulótól: 4 drb cseppkő az aggteleki cseppkőbarlangból; Tóth József
V. o. tanulótól: 6 drb kukoriczacső; Szabados Pál kereskedő úrtól: egy 
borz (Meles taxus); Dr. Murányi Károly kis-hartai orvos úrtól: Anser Al- 
bifrons, Buteo vulgaris. Scholtz László III. o tanulótól: Astur palumbarius; 
Grósz Alfréd V. o. tanulótól: a Claviceps purpurea; Zsóka Miklós V. o. 
tanuló pedig a Puccinia gramminis fejlődését feltüntető rajzot készített.

b) V é t e l  ú t j á n :  Sorex fodiens, Mustela putorius, Spermophilus 
citillus, Myoxus glis, Myoxus avellanarius, Arvicola arvalis, Arvicola am. 
phibius, Myotis murinus, Hirundo urbica, Cypselus apus; pintyfélék bioló
giai csoportja, hörcsög felecsontváza, Ablepharus pannonicus, Sepia offici
nalis, Buthus afer., Eupagurus maculatus, Ascaris lumbricoides, Holothuria 
tubulosa, Corallium rubrum, Animonia sulcata, Rhyzostoma pulmo, Spon- 
gilla fluviatilis, Astropecten squamatus.

Anatómiai falitáblák szétszedhető képekkel.
A néprajzi gyűjtemény részére Dr. Greisiger Mihály bélai orvos úr 

egy Vibornáról származó menyasszonyi pártát és egy szép »Wäul« (hús-
3*
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véti) tojásgyuteményt, Kmetty Károly VI. oszt. tanuló pedig egy Bosz
niából az occupatió idejéből származó patkót és pisztolyt ajándékozott.

A természettani szertár részére ez évben vegyi szerek és több kisebb 
készülék szereztetett be 20 K. értékben.

Xlll.

Alum neum  és Convietus.
Az alumneum jótetményét (ebédet) ez isk. évben OS tanuló élvezte.
Az egész évi dij — mely felévenkint előre fizetendő — 40 korona.
A lelkészek, tanárok és tanitók fiainak a rendes díjból 8—8 korona 

engedtetett el; ezen rovatba tartozott: Beniács Gyula, Linczényi Pál, 
Beniács Brúnó, Bartsch Aurél, Linczényi Lajos, Koritsánszky Márton, 
Beniács János, Klimó Péter, Gréb Gyula, Kajcsa László, Klimó Ladomér.

A néhai Stenczel Hugó- és Paulina-féle alapítvány kamataiból ingyen 
élelmeztetett Kajcsa László VIII. oszt tanuló és Hajtmánszky Gyula V. oszt 
tanuló. A kegyes hagyományozok emlékére azonkívül október 31-én, január 
25-én, márczius 15-én, márczius 27-én, április 3-án és a majális alkalmá
ból az összes alumnistáknak egy-egy beneficium adatott

A Sólyomi József-féle alapítványra felvétettek Klimó Ladomér VIII. oszt. 
és Beniács János VII. oszt. tanuló; a Lehóczky Márton-félére Broschko 
Róbert III. oszt. tanuló; a Pongrácz Imre-féle alapítvány jótéteményét él
vezték Linczényi Pál III. oszt. tanuló és Linczényi Lajos VI. oszt. tanuló; 
a Buchholz-Palugyai és Ambrózy-féle alapítványát Klimó Péter VII. oszt. 
tanuló; a Steiner Samu-féle alapitvány kamatait megkapta Bartsch Aurél
VI. oszt. tanuló és a dr. Szelényi Károly-féle alapítványát Gréb Gyula 
Vili. oszt. tanuló s végre Kremusz Róbert IV. oszt. tan. és Peschko Ernő 
IV. oszt. tanulónak a rendes díjból 20—20 korona engedtetett el.

A »senior« valamint két »portáns« ingyenes élelmezésben részesültek
Az elengedés ezen isk. évben 584 K-át tesz.
Minthogy azonban egy-egy tanuló élelmezése az intézetnek átlag 

68 koronába került, úgy a fentebb említett kedvezményeken kiviil a lyceum 
az alumneumi alapból még minden tanuló után ráfizetett 28 koronát, ille
tőleg annyi elengedésben részesítette, a mi 3* tanuló után kitesz 1064. 
koronát; e szerint kitesz az összes kedvezmény 1648 koronát.

A convictusban étkezett a folyó 1803/900. tanévben két ingyenes 
senior, négy ingyenes portáns beszámításával 120 tanuló.

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
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és szombaton árpadara. Vacsorára adatott hetenként háromszor pecsenye, 
egyszer tejbe főzött rizskása vagy búzadara czukorral és fahéjjal, kétszer 
más vastag étel és személyenként egy negyedrész kenyér

Convictusi ebéd és vacsoráért fizettek az illető tanulók egész évre 
132 K.-át; — csupán ebédért 88 K.-át; — csupán vacsoráért 66 K.-át 
még pedig félévi részletekben. Az élelmi szerek drágasága miatt ezen 
dijak nehány K.-val emeltetni fognak.

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

lönbség nélkül.

XIV.

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

előre fizetendő. Tandíj fejében minden tanuló félévenként 20 K-t fizet; 
azonkívül fizet még minden tanuló beiratási dij, felszerelési alap, értesítő 
és országos tanári nyugdíj fejében a beiratás alkalmával 16 K-t. Az izrae
lita tanulók még az említett fizetéseken kívül 20 K járulékot fizetnek 
ugyancsak a beiratás alkalmával. A magántanulók vizsgadija a rendes 
tandíjon kívül 60 K. A bizonyítvány kiváltása alkalmával az intézeti 
pecsétért és a bizonyítványra szükszéges bélyegért 2 K. 30 fill, fizetendő.

A helybeli ev. lelkész, gymnasiumi tanárok és prot. elemi tanítók 
fiai, tandijat, járulékot és beiratási dijat nem fizetnek, csak az országos 
tanári nyugdíjalapra tartoznak a beiratás alkalmával 6 K.-t fizetni.

XV.

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

kiszolgálattal kapható havonként 40—80 K.-ért.
Csupán lakásért fűtéssel, világítással, mosással, reggelivel, uzsonnával 

és kiszolgálattal különféleképen fizetnek 12 K.-tól 30 K.-ig.
Vasúti állomás helyben.
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Az 1899/1900-iki iskolai évben következő tanulók  
részesültek tandijelengedésben.

1. Mint tanár oh fiai:
1. Wéber Artur II. o. t. 2. Votisky Árpád III. o. t. 3. Gretzmacher 

György IV. o. t. Klein Pál IV. o. t. Grósz Alfréd V. o. t. 6. Kiszelly 
József VII. o. t. 7. Votisky Zoltán VII. o. t.

Egyenként 50 K .; összesen 350 K

II. Az egész tandijelengedésben részesülték:
1. Kornhauser Géza IV. o. t. 2. Tóth József V. o. t. 3. Kirchhofer 

Kálmán VI. o. t, 4. Koch István VII. o, t. 7. Kajcsa László VIII. o. t.
Egyenként 40 K.; összesen 200 korona.

III. A fél tandijelengedésben részesültek:
1. Varga Károly I. o. t. 2. Nikelszky Jenő II. o. t. 3. Broschko 

Róbert III. o. t. 4. Fidler Sándor III. o. t. 5. Kreiger Róbert III. o. t. 
6. Korenko György IV. o. t. 7. Kremusz Róbert IV. o. t. 8. Nitsch Sándor
IV. o. t. 9. Peschko Ernő IV. o t. 10. Petrik Lajos IV. o. t. 11. Beniács 
Brúnó V. o. t. 12. Hittrich Zoltán V. o. t. 13. Krongh István V. o. t 14. 
Bartsch Aurél VI. o. t. 15. Schleifer Albert VI. o. t. 16. Beniács János
VII. o. t. 17. Klimo Péter VII. o. t. 18. Gréb Gyula VIII. o. t. 19. Klimó 
Ladomér VIII. o. t. 20. Kreiger Kornél VIII. o. t. 21. Pólya László VIII. 
o. t. 22. Vieszt Iván VIII. o. t.

Egyenként 20 K .: összesen 440 korona.

IV. A  többlet elengedésében részesült:
1. Herz Miksa IV. o. t. 2. Kornhauser Géza IV. o. t. 3. Lövy Armin 

VII. o. t. Egyenként 20 K.; összesen 60 korona.
Az elengedett tandíj összege: 1050 korona.

XVI.

XVII.

Érettségi vizsgák.
Az érettségi vizsgára összesen 45 tanuló jelentkezett köztük egy női 

tanuló és egy ismétlő. A május hó 21-töl 26-áig megtartott érettségi írás
beli vizsgálat tételei voltak:

A m a g y a r  nye l vbő l .  1. Általános: Ember gondolja, Isten igaz
gatja. 2. Történelemi: Magyarország függetlenségének megvédése az Árpádok 
korában. 3. Irodalomtörténeti: A regény, mint az újkor eposa (tekintettel



a magyar irodalom fejlődésére). Eredmény: 17 jeles; 12 jó, 14 elégséges,
1 elégtelen.

A n é m e t  n y e l v b ő l .  Forditassék magyarból: Zrínyi Péter (Pauler 
Gyula: »Wesselényi Ferencz nádor összeesküvése« czimü müvéből 26 sor.) 
Eredmény: 9 jeles; 9 jó; 18 elégséges; 9 elégtelen.

A l a t i n  n y e l v b ő l .  »Az olympiai győztes dicsősége«: (Vagács- 
Schiebinger latin irályképzö gyakorlatok XX. gyakorlata némi rövidítéssel.) 
Eredmény: 12 jeles; 11 jó; 22 elégséges.

A g ö r ö g  n y e l v b ő l .  Az atheneiek segítséget kérnek Spartától a 
perzsák ellen. (Herodotos VI. könyv 105 és 106 fejezet.) Eredmény: 15 
jeles; 9 jó; 20 elégséges; 1 elégtelen.

A m e n n y i s é g t a n b ó l :
A) Az  a l g e b r á b ó l :  Egy hordóban 50 liter bor van, melynek 

literje 100 fillért ér. Kiveszünk a hordóból egy liter bort és helyébe egy 
liter vizet öntünk. Azután az elegyböl ismét kiveszünk egy litert és helyé
ben éppen annyi vizet öntünk. Hányszor lehet úgy eljárni, mig a keve
réknek egy literje 80 fillér értékű lesz.

B A g e o m e t r i á b ó l :  Egy szántóföld hegyes szögű háromszöget 
képez. Az egyik oldala 100 méter a másik 75 méter a terület 1750 m!. 
Mekkora a harmadik oldal? Eredmény: 11 jeles; 15 jó; 19 elégséges.

Az Írásbeli dolgozatok alapján egy tanuló vettetett vissza egy év 
múlva teendő ismétlő érettségi vizsgára. Betegség miatt egy tanuló lépett 
vissza a szóbeli vizsgáról, a többi 43 a f. évijuniushó 15., 16., 18., 19. és 
20. napjain. Nagytiszteletü Strauch Béla felkai ev. lelkész úr mint egyházkerü
leti biztos és elnök valamint Nagyságos Walther Béla lőcsei főreáliskolai 
igazgató ur mint kormányképviselő jelenlétében tett szóbeli vizsgát. Ezek 
közül: jelesen érett 7 (10-3°0) névszerint: Genersich Andor, Gréb Gyula, 
Kanta Sándor, Klimó Ladomér, Kreiger Kornél, Szirák János és Vieszt 
Iván: jól érett 9 (20-9°/0); érett 19 (44*2 % ); egy tárgyból elégtelen osz
tályzatot kapott s ennélfogva 2 hónap múlva teendő javító vizsgára utasit- 
ta to tt6 (l3 -9%) ; egy év múlva teendő ismétlő vizsgára utasittatott 2 (4*7°/0).

Az érettségire jelentkezett 45 ifjú közül: 11 a hivatalnoki; 9 a jogi; 
5 a theologiai; 4—4 a tanári és katonai; 3 —3 az orvosi és technikai;
2 a gazdászat.i és 1 — 1 az erdészeti, gazdászati, gyógyszerészi, kereskedői 
és művészeti pályára szándékozott lépni.

Szorgalom - és pályadíjak, jutalom  és egyéb segély .
Az 1899— í 900. tanév végén a következő díjak osztattak k i:
A Reiner János György-íéle lyceumi szorgalomdíj. Megkapta az

XVIII
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I. osztályból 2 tanuló 20—20 koronával: Csink Elemér és Gyur-
kovics János; a II. osztályból 2 tanuló 30—30 koronával: Nikelszky Jenő 
és Wéber Arthur; a III. osztályból 2 tanuló 40 40 koronával: Broschkó
Róbert és Schmör Hugó; a IV. osztályból 2 tanuló 50—50 koronával: 
Kremusz Róbert és Oszvald Albert; az V. osztályból 2 tanuló 60—60 ko
ronával: Tóth József és Chodász Géza; a VI. osztályból 70 - 70 kor.-val: 
Bartsch Aurél és Schleifer Albert; a VII. osztályból 80—80 kor.-val: 
Beniács János és Klimó Péter; a VIII. osztályból 90 — 90 kor.-val: Gener- 
sich Andor és Kreiger Kornél.

2. A Wéber Mihály -féle lyceumi szorgalomdij 4 algymnasiumi tanu
lónak egyenként 10 kor.-val. Megkapták : Beniács Gyula I. o t , Breyer János
II. o. t., Lipták Pál III. o. t és Peschko Eme IV. o. t.

3. A Dr. Stenczel Sándor-íé\e lyceumi szorgalomdíj egy fel- és egy 
algymnasiumi tanulónak egyenként 46 kor.-val. Megkapták: Gretzmacher 
György IV. o. t. és Kiszelly József VII. o. t.

4. A Demeter Sámuel és Julia-féle 10 koronás jutalomdijat, melyet 
a helybeli evang. egyház évenként adományoz, elnyerte Klein Pál IV. o. t.

5. A Koller Károly-fé\e 20 koronás ösztöndíjat: Petrik Lajos IV. o. t.
6. A Palcsó István-féle 20 koronás ösztöndíjat: Csink János V. o. t.
7. A Scholcz Frigyes-féle 16 koronás jutalomdij egy oly felgymna- 

siumi tanulónak, a ki a latin, görög és német nyelvben tett elöhaladása 
mellett magyar nyelvű költeményei által arra magát érdemessé te tte ; 
ilyen költői szellemű tanuló nem létében olyan felgymnasiumi tanulónak, a 
ki mint német- vagy tótajkú havi magyar írásbeli dolgozatai által magát 
kitüntette.

E jutalomdij ez évben került első ízben kiosztásra. Megkapta: Neu
länder Jenő VIII. o. t.

8. A Weisz Vilmos és Amália-féle lyceumi szogalomdij egy tanu
lónak 16 kor.-val. Megkapta: Groszmann Bertalan III. o. t.

9. A Napravszhy Zsuzsanna-íéle lyceumi szorgalomdij 6 felgymna
siumi tanulónak adományoztatott egyenként 32 kor.-val. Megkapták: Koch 
István és Votisky Zoltán VII. o. t. Klimó Ladomér, Gréb Gyula, Szirák János 
és Droszt Imre VIII. o t.

10. A Glementisz István-féle lyceumi jutalomdij 2 felgymnasiumi, 
gömörmegyei tanulónak egyenként 30 kor.-val. Megkapta: Bodi János V. 
o. t. és Steczik Géza VIII. o. t.

11. A Horváth-Borhála-íéle lyceumi jutalomdij 32 kor.-val egy oly 
felgymnasiumi német- vagy tótajkú tanulónak, ki magát a magyar nyelvben 
kitüntette. Megkapta: Walter Emil VII. o t.

12. Az Ujházy Dániel-íé\e lyceumi szorgalomdij 5 felgymnásiumi ta
nulónak egyenként 12 kor.-val. Magkapták: Weisz Károly V. o. t., Kmetty 
Károly VI. o. t., Demiány Ervin, GenersichRezső és Gotthardt Kornél VII. o. t.
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13. A Jóny Tivadar-féle 18 koronás lyceumi pályadij a záróün
nepély alkalmával osztatott ki. Megkapta: Neuländer Jenő Vili. o. t.

14. A Péczelii Károly-féle szorgalomdijból Baky István Vili. o. t., 
pályamunkájáért 52 koronát, Baranyi Sándor és Münich Vilmos Vili. o. t. 
egyenként 26 kor.-t kapott.

15. Az Elun Károly-íé\e 96 koronás ösztöndij oly tanuló számára, 
ki a magyar, német és tót nyelvet teljesen jól beszéli és Írja. Megkapja: 
Vieszt Iván VIII. o. t

16. A Rozmany Rezső-féle 1000 koronás alapítvány kamatai (40 kor.) 
egy ág. hitv vagy ev. íef vallásu szegény, de jeles előmeneteld tanu
lónak adatnak. Előnyben részesülnek az abauj-szántói születésű ifjak, vagy 
azok, a kik Antal József és neje szül. Kiss Herminnel: rokonságban van
nak. Megkapta: Hajtmanszky Gyula V. o. t

17. A Róth-Telelcy Johanna-íéle szorgalom díjat 3 tanuló kapta meg 
ez évben egyenként 70 kor.-val névszerint: Kreiger Kornél, Klimó La- 
domér és Vieszt Iván Vili. o. t.

18. A Dr. Klein Ignácz ó-falvi ügyvéd úr által egy szegény, de jeles 
tanuló részére ájándékozott 10 koronát Gyárfás Gyula VI. o. t. nyerte el.



XIX.

Adatok a le fo ly t tanév történetéhez.

A tanév kezdete cs lefolyása. A tanári kar a tanév megkezdése előtt 
augusztus 31-én tanácskozmányt tartott, melyen a tanév megkezdésére, óra
rend és tankönyvekre, valamint a tanítás, nevelés és fegyelemre vonatkozó 
megállapodások történtek, az egyes osztály főnökei, az alumneumi, valamint 
convictusi seniorok és portánsok jelöltettek ki és az alumneumi szabad és 
ingyenes helyek töltettek be.

A beiratások, felvételi és javítóvizsgák szeptember első három napján 
tartattak meg; 4-én pedig a lyceumi felügyelő, a tanári testület és a ta- 
nuló-ifjuság jelenlétében ünnepélyesen megnyitottuk a tanévet. Grósz Ernő 
igazgató szép beszédben buzdította és intette a fiatalságot kötelességeinek 
teljesítésére. A vallásos és hazafias érzület ápolását, a szorgalmas ta
nulást és jó magaviseletét különösen szivére kötötte az ifjúságnak.

A lefolyt tanévben 304 rendes és 12 magán, összesen tehát 316 ta
nuló íratott be.

Érettségi pót- és javitó-vizsgák. A tiszáninneni kerület összes evang. 
középiskolák azon tanulói részére, kik a múlt tanév junius havában tartott 
érettségi vizsgálatoktól elmaradtak vagy ezen vizsgálatoknál javítóvizsgára 
utasittattak, intézetünknél tartattak meg mindjárt a tanév kezdetén t. i- 
szeptember hó 5 9-éig az érettségi pót-, illetőleg javitó-vizsgák. E vizs
gálatokra összesen 40 tanuló jelentkezett; még pedig az iglói főgymnásium- 
ból 18, a késmárki lyceumból 5, a nyíregyházi főgymnásiumból 9 és a 
rozsnyói főgymnásiumból 8 tanuló. A vizsgálatokra mint kerületi biztos 
és elnök Nagytiszteletü Strauch Béla úr felkai ev. lelkész lett kiküldve, 
inig a kormányt Méltóságos dr. Heinrich Gusztáv úr miniszteri tanácsos és 
egyetemi tanár képviselte. A vizsgálatokra megjelent tanulók közül 29 nyil
váníttatott érettnek, 10, 3 hónap múlva teendő javítóvizsgára egy pedig 
ismétlő érettségi vizsgára utasittatott. A deczember hóban tartott második 
javitó-vizsgán, melyen ugyancsak Nagytiszteletü Strauch Béla úr képviselte 
a kerületet, mig a kormány részéről Nagyságos dr. Fináczy Ernő osztály- 
tanácsos úr lett kiküldve, mind a 10 tanuló sikerrel telte le a javitó-vizsgát.

Ünnepély. A tanév első hónapja mindjárt ünnepet is hozott. Linberger 
István helybeli ev. lelkész és a 6. szab. kir. város főesperese szept. 17-én ülte
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meg félszázados szolgálati jubileumát. A tanári kar az érdemdús lelki 
pásztornál, — ki mint a lyceális iskolatanács buzgó tagja évek hosszú során 
át mindenkor a legnagyobb készséggel mozdította elő iskolánk ügyét — 
testületileg megjelent, hol Grósz Ernő igazgató meleg szavakban üdvö
zölte a jubilánst. Épp igy üdvözölte a tanári kar Linbergert április 
havában azon alkalomból, midőn ő felsége szolgálati érdemeinek elismeré
séül a Ferencz József rend lovagkeresztjét adományozta. Kívánjuk, hogy 
a kitüntetett kiváló munkása az Úrnak sokáig viselhesse egészségben, bol
dogságban a királyi kegy e jelét és hogy sokáig szolgálhassa még egyházát 
és intézetünket.

Kazinczy-emlelt táblájának leleplezési ünnepe. Szép lélekemelő és ha
zafias ünnepet ült intézetünk okt. hó 27-én. Kazinczy Ferencznek az új
kori magyar irodalom úttörőjének szólt az ünnep. A költőnek egyik ma
gát megnevezni nem akaró tisztelője emléktáblát készíttetett azon házra, 
hol Kazinczy mint a késmárki lyceum tanulója 1768/9. tanévben lakott. Ezen 
tábla leleplezési ünnepélyének rendezésére a lyceumi tanári kart kérte tel. 
Ez örömmel ragadta meg a kegyelet és nemzeti érzület ápolására kínál
kozó kiváló alkalmat és felszólítására az összes városi tanintézetek vala
mint hatóságok, hivatalok és a nagy közönség resztvettek az ünnepen, mely 
Kazinczy születése napján tartatott meg. Pompás őszi idő kedvezett. A 
derült égboltozat és a Magas Tátra büszke, téli szinpompában tündöklő 
ormai ragyogtak az ünneplő városra. Gyönyörű látvány volt, a mint a 
más fél ezernyi tanulósereg, tanítóival és tanáraival egyetemben, a külön
böző iskolákból lobogódíszben, szép rendben felvonult az emléktáblával 
díszített ház elé és itt elfoglalta a számára kijelölt helyet. Csakhamar 
egybegyült a nagyszámú hivatalos vendégsereg. Pontban 11 órakor zen- 
ditette rá a lyc. ifjúság dalárdája a Hymnus örökké szép és szivreható dal
lamát. Ennek elhangzása után Grósz Ernő lyc. igazgató lépett a díszes 
emelvényre és tartott rövid, de lelkes megnyitó beszédet, melyben az ün
nep jelentőségére utalt. Ezután Binder Jenő lyc. tanár vette át a szót, ki 
szónoki hévvel és költői lendülettel, magvas ünnepi beszédben emlékezett 
meg Kazinczy működéséről és érdemeiről; különösen kiemelve, hogy mily 
nagy hatással volt irodalmi fejlődésére a késmárki tartózkodás. Beszéde 
alatt lehullt a lepel az érczből készült díszes tábláról, a melyen a követ
kező felírás olvasható: „Itt lakott Kazinczy Ferencz az 1768/9. tanévben.“ 
A város nevében dr. Schwarz Károly polgármester beszélt, köszönetét 
mondva az emléktábla adományozójának és az ünnep rendezőinek, kije
lentve, hogy a város ezentúl is mint eddig, traditiójához híven ápolni fogja 
a nemzeti érzületet, valamint nagyjaink iránti tiszteletet. Örömmel veszi 
át az emléket a város nevében, mely hazafias kötelességének fogja tartani 
annak gondozását. Erre Neuländer Jenő VIII o. t. mint a lyc. „Kazinczy- 
önképzőkör“ tagja, szavalta el nagy hatással, sikerült alkalmi költeményét.
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A »Szózat“ hangjaival, melyet a felső kereskedelmi ifjúság dalköre énekelt, 
véget ért az egyszerű, de szép ünnepély.

Hármas tanári jubileum. Alig egy héttel rá t. i. nov. 4-én újból 
szép ünnepünk volt. Intézetünk három érdemdús tanárának, névszerint 
Klein Pál, Votisky Károly és Weber Pál kartársaknak 25-éves szolgálati 
jubileumát ültük meg. A három jubiláns ismert szerénységüknél fogva előre 
tiltakozott minden nyilvános ünnepeltetés ellen, de a legszűkebb körben 
megtartott ünnepély annál bensőbb és szívélyesebb alakot öltött. A lyceum 
tanári kara, valamint a helybeli áll. felsőbb keresk. és polg. fiúiskola, a 
szövőipari szakiskola és az ev. nép- és polgári leányiskola tanárai és ta
nítói testületileg, a lyc. pártfogóság, az ev. egyház és a tanulóifjúság kül- 
döttségileg jelentek meg az ünnepeltek lakásain, hogy a tudomány e három 
lelkes és fáradhatlan bajnokai előtt kifejezzék elismerésüket, tiszteletüket, 
ragaszkodásukat, szeretetüket és hálájukat. A lyceumi pártfogóság 
nevében Dr. Schwarz Károly felügyelő, az egyház nevében Kéler Pál fel
ügyelő, a lyc. tanári kara nevében Grósz E. igazgató, az áll. polg. és felsőbb 
keresk. iskola nevében Belóczy Sándor igazgató, a szövő ipari szakiskola 
nevében Gaál István tanár és az ev. nép- és polg. leányiskola nevében 
Kertscher Sándor igazgató üdvözölték őket nép szavakban. A jubilánsok 
meghatott szavakban mondottak köszönetét az elismerés és kitüntetésért, mely
ből szavuk szerint uj erőt és kedvet merítettek a jövőbeni munkára. Zelenka Pál 
püspök úr ő méltósága meleg hangú üdvözlő levelet intézett az ünnepeitekhez.

Megemlékezvén e szép ünnepről, újból kívánjuk, hogy e három ér
demdús tanférfiut a Magyarok Istene sokáig sokáig éltesse, a családjuk, 
az iskola, a haza javára erőben, egészségben, boldogságban !

A lyceum gyásza. Sajnos, hogy az elmúlt idők emlékének szentelt e 
sorok gyászról is szólanak. Beteljesedett rajtunk is a nagy költő mondása 
„Des Lebens ungemischte Freude, ward keinem Irdischen zu Theil“. Az 
öröm zajába csakhamar belevegyült a fájdalom hangja és az ünnepi szó
zat és lelkesítő dal helyett megszólalt a szívszakasztó búcsúztató és a zo
kogó gyász-ének. Nagy és súlyos vesztességet hozott reánk e tanév. Inté
zetünk érdemdús igazgatója, Grósz Ernő, hosszú, súlyos szenvedés után f. 
é. junius hó 4-én jobb létre szenderült. Mi volt ő intézetünknek, mit 
vesztettünk benne mi kartársak, mit a tanulóifjúság, hivatottabb toll mondja 
el értesítőnk élén.

Az elhúnyt 1872 óta megszakítás nélkül tanított intézetünknél. 
Ezen hosszú idő alatt soha nem lankadó buzgalommal és kitartással, meg 
nem szűnő odaadással és lelkesedéssel oktatta az ifjak rajongó seregét. 
Itt vezette be tanítványait évről évre a latin classicusok szépségeibe, tit
kaiba. Költői szárnyalásu lelke feltárta az ott rejlő nagy szellemi kincseket. 
De ő nemcsak tanítója, hanem nevelője és igazi atyja is volt az ifjaknak, 
kik mindenkor igaz szeretettel és ragaszkodással környezték. Mi tanárok
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pedig, kik vele a sok évi közös fárasztó munkában szinte Összeforrtunk, si
ratjuk benne a kedves kartársat és barátot, a kit mindnyájan tiszteltünk

Junius 7-én temettük el, a helybeli és vidéki közönség óriási részvéte 
mellett. Temetésén nemcsak az összes helybeli hivatalok és iskolák, hanem 
Szepesmegye összes középiskolái és az országos tanáregyesület is képviselve 
volt. Binder Jenő lyc. vmlástanár végezte az egyházi szertartást és tar
totta a halotti beszédet, melyben szép szavakkal ecsetelte a boldogult ér
demeit, megemlékezvén a lelkes tanár, a gyengéd hitves és atya az egyház 
és haza buzgó fiáról. A sírnál a helyettes igazgató búcsusztatta el kartársai, 
Barcsa Mihály VIII. o. t. pedig tanítványai nevében; az ifjúsági dalárda 
pedig a halottas basznál és a temetőben megható gyászdalt énekelt.

Eltemettük, elsirattuk a kitűnő tanárt, a tetterős férfiút, de emléke 
él, hálás tanítványai és szerető kartársai szivében és neve ragyogni fog 
intézetünk történetében. Áldott legyen emlékezete!

Iskolai Gyász- és Emlékünnepélyek. A kegyelet és gyász adóját leróttuk 
még oki. 6-án az aradi vértanuk, valamint márcz. 22-én Kossuth Lajos ha
lála napján. Mindkét esetben a magyar önképzőkör rendezte az ünnepélyt, 
melynek lefolyása a magyar önképzőkörről szóló jelentésben olvasható.

Jóny Tivadar, intézetünk nagy jóltevőjének halála napján április 3-án, 
az iskolatanács, a tanári kar és tanuló ifjúság testületileg kivonult a boldo
gult sírjához, melyet megkoszorúztunk. Binder Jenő vallástanár ez alka
lommal szép imát mondott, az ifjúsági dalárda pedig két gyászdalt énekelt.

A hazaszeretet ápolására, hazánk nagyai iránti tisztelet ébresztésére és 
a modern Magyarország alkotmányának, jogainak ismertetésére szolgáltak 
a márcziusi 15-i és az április 11 -i ünnepélyek. Az előbbinek, mely a Kés
márk szálloda nagy termében a közönség óriási részvét mellett tartatott 
meg, műsora a magyar önképzőkör jelentésében található. Ez utóbbi ünne
pen, melyet a tanuló ifjúság éneke nyitott meg, Votisky Károly kartárs tar
tott szép és tartalmas alkalmi beszédet, felemlítve benne az 1848-iki törvények 
fontosságát és azon harczokat, melyek révén sikerült a szentesítést kieszközölni.

Vallás erkölcsi nevelés. Nem feledkezett meg a tanári kar a vallás-er
kölcsi érzület ápolásáról sem. Erre a czélra szolgáltak, a reformátió ünnepe 
október 31-én, valamint a téli hónapokban tartott vasárnapi isteni tisztelet, 
hol intézetünk buzgó vallástanára igyekezett az ifjúság felfogásához mért 
vallás-erkölcsi beszédek által nemesitőleg hatni a tanulókra. A tanári kar 
a tanulókkal együtt mint minden évben ezúttal is az úrvacsorához járult.

Ifjúsági önképzés. Az intézet kebelében fenálló körök az idén is 
derekasan működtek; még pedig a magyar önképzőkör Votisky Károly; a 
német önképzőkör Bruckner Károly; a gyorsíró-, zene- és vivő kör Bal
tazár Gábor, az olvasókör Zvarínyi Sándor és végre a torna- és vivó-kör 
Topperczer Rezső kartárs vezetése alalt. Bő alkalmuk nyilt itt az ifjaknak
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hogy a tanórákon kivül is műveljék szellemüket, lelkűket, kedélyüket és 
testüket egyaránt.

Tanulmányi kirándulások, intézetünk a kirándulásokat, melynek nagy 
paedagogiai értéket csak a legújabb időben hangoztatják, már régóta fel
karolta. A tanári kar ismerve a természet nagy nevelő hatását és az ifjak
nak a természet szépségei iránti fogékony keblét, súlyt helyezett mindenkor 
arra, hogy minél több alkalma nyíljék a tanulóknak a természettel meg
ismerkedni. Nagy előnyünkre szolgál e tekintetben azon körülmény, 
hogy szinte bővelkedünk a szebbnél szebb kirándulási helyekben. 
Hisz maga a „Magas Tátra“, mely néhány órai gyaloglással elér
hető, annyi megtekinteni valót nyújt, a természet nagyszerűségét, alko
tásainak remekeit annyi változatosságban mutatja, hogy ifjaink már itt is 
évekre való szemlélni, bámulni valót találnak. A kirándulások rendezésében 
különösen Klein Pál kartársunknak van nagy érdeme, ki már negyed 
századnál tovább, évről évre soha nem lankadó buzgalommal, szervezi a 
kirándulásokat és vezeti a tanuló ifjúságot hol közelebbi, hol meszebb 
helyekre. Az e tanévben különösen őszszel uralkodott kedvezőtlen időjárás 
miatt ezúttal a nagyobb és hosszabb időre terjedő kirándulásokról le kel
lett mondani és csak a közelebb eső helyek meglátogatására szorítkozni, 
így őszszel a felsőbb osztály tanulói Klein Pál, Baltazár Gábor, Binder 
Jenő, és Dr. Szelényi Károly tanárok kíséretében meglátogatták a szepes- 
bélai cseppkőbarlangot. Áldozócsütörtökön pedig Dr. Szelényi Károly veze
tése alatt a „Vaskaput“. Az V. o. tanulói utóbbi tanár vezetése allatt több 
ízben rándultak ki Késmárk környékére botanizálni.

Jótékonysági mozzanatok Tanulóinkat az idén is igyekeztünk szoktatni 
arra is, hogy a szükölködők és árvák kérését hallgassák meg és igyekez
zenek adományaik által őket gyámolitani. így a rozsnyói árvaház javára 
tanulóink 93 K. 21 f-t adományoztak, mely összeghez az I. o. 8. K.; a II. 
o. 8 K. 60 f.; a III. o. 5 K. 64 f.; a IV. o. 12 K. 20 f.; az V. o. 8 K.
4 0  f.; a VI. o 11 K. 40 f .; a VII. o. 26 K. 27 f. és a Vili. o. 12 K.
7 0  f.-el járult. Az ugyancsak a tanulók által begyűjtött havi krajczárokbói 60
K. jutott a gyámintézetnek, 10 K. a rozsnyói ev. polg. leányiskolának
és 5 K. a szabadkai ev. egyháznak.

A nevelés czclja; tanulmányi és fegyelmi ügyek. A fentebbiekből ki
tűnik, hogy a tanári kar megértve és felfogva magasztos feladatát, oda 
hatni igyekezett, hogy a tanulók lelki tehetségei tápintatos és szakavatott 
oktatás valamint öntevékenység által is kifejlesztessenek, tudományos is
mereteik kőre mindoldalulag tágittassék, testük edzessék, tiszta erkölcsük meg- 
óvassék s egyszersmind azok kedélyi élete, vallásos érzelme, szülőik iránti 
kegyelete és a hazánk iránti szeretete ápoltassék.

Ezen czél elérését tartotta szem előtt a tanári kar és ehhez szabta 
az itt ott szükségessé vált intést, feddést, megfenyitést és büntetést, azok
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ellen, kik szorgalom hiányából a tudományokban elmaradtak, vagy a kik 
magukról megfeledkezve az Hiedelem és fegyelmi szabályok ellen vétettek.

A nagyszámban tartott tanári értekezleteken is nagyon gyakran foglal
koztunk a fegyelem és a tanulmány érdekében teendő intézkedésekkel.

A tanárok ezen törekvése, fáradságos munkája nem volt meddő, mert 
a mint a IX. szakaszban közölt tanulmányi kimutatás tanúsítja az ifjúság 
zöme örvendetes előhaladást tanúsított. Az erkölcsi magaviseletre nézve is 
a legtöbb tanuló megfelelt a kivánalmaknak. De ezzel szemben tartozunk 
azon őszinte kijelentéssel, hogy ez évben aránylag mégis több panasz me
rült fel kötelesség mulasztás, de különösen a magaviselet ellen, mint más
kor. Főokul sajnos azon elszomorító tényt kell constatálnunk, hogy maga 
a társadalom nagyban hozzájárul ahhoz, hogy ifjainkat a komoly tanul
mánytól és a helyes útról elvonják. A ferde felfogások a nevelés felada
táról, a tanulók kötelességeiről és az iskolai fegyelemről nálunk még a leg
jobb családokban is feltalálhatok és igy nem csoda ha egyik másik ifjú 
ezeknek a hatása alatt tévútra került.

Egészségi viszonyok. Tanulóink egészségi állapota a lefolyt tanévben 
kedvező volt. Súlyosabb természetű betegség vagy járvány hála Istennek 
nem fordult elő. Haláleset ugyan előfordult egy, de ez is csak úgy, hogy 
a fiatal ember pillanatnyi elmezavarban, önmaga kereste halálát nagy szo
morúságot okozván tanárainak és fajdalmát szüleinek.

Szemvizsgálat. Dr. Tátray Gergely városi főorvos úr a lefolyt tanév
ben is két Ízben, még pedig okt. 26-án és május 4-én vizsgálta meg összes 
növendékeinknek szemeit.

Védhimlöoltás. Az ujraoltásra kötelezett tanulókat Dr. Klein Ármin 
városi orvos oltotta be.

Főigazgatói látogatás. Nagyságos Dr. Dunay Ferencz kir. tanácsos a 
beszterczebányai tankerület főigazgatója a lefolyt tanévben okt. hó 11. és 
12-én ejtette meg hivatalos látogatását tanintézetünkben és a látottak és 
halottak felett teljes megelégedését fejezte ki.

A tornavizsgát f. é. május hó 27-én az ifjúsági zeneegylet közremű
ködésével és nagy számú közönség jelenlétében tartottuk meg. A fiatal tor
nászok Topperczer Rezső tornatanitó vezetése alatt szép sikerrel mutatták 
be testi ügyességüket és erejüket. Sajnos, hogy a hirtelen beállott eső 
miatt a verseny programmot nagyon is rövidre kellett szabni.

A tavaszi mulatságot f. é. május hó 29-én rendkívüli kedvező idő 
mellett taroltuk meg. A mulatság sikerében nagy része volt Dr. Szelényi 
Károly karlársunknak, ki nagy körültekintéssel gondoskodott arról, hogy 
mindenki a jó ellátás mellett találjon még magának való szórakozást is.

A tanárok irodalmi és társadalmi működése. Binder Jenő több Ízben 
szerepelt mint ünnepi szónok. Az újságokban tőle számos czikk és több 
költemény jelent meg.
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Bruckner Károly mint a helybeli hetilap főmunkatársa tevékenykedett. 
Azonkívül a városunkban t'enálló ,,Szabad Lyceum“-ban tartott előadást 
„A hirlapirásról“.

Karátsony Zsigmond több ízben közreműködött a helybeli casino 
hangversenyein.

Klein Pál a „Szabad Lyceum“-ban számos kisérelettel egybekötött 
előadást tartott „A levegő és víz szerepéről a természet háztartásában“.

Dr. Szelényi Károly, szintén a helybeli casino estélyén tartott felol
vasást „A virágok szerepéről a mythológiában“.

Votisky Károlytól a helybeli lap hozott több történelmi tárgyú czikket.
Scholcz Frigyes-alapítvány. Intézetünk érdemdús és örök ifjú nesztora 

Scholcz Frigyes kartárs egy 400 kor. alapítványt létesített lyceumünknál. 
Az erre vonatkozó »Alapitvány-levél« következőkép hangzik:

Ezennel alapilok abból az összegből, melyet volt kedves tanítványaim 
negyven éves tanári működésem jubileuma alkalmából számomra gyűj
töttek, 400 (négyszáz) koronából álló, az én nevemet viselendő jutalom
dijat és ezt az összeget a késmárki bank 7319. sz. betéti könyvecskéjében 
a késmárki ág. hitv. ev. kerületi Lyceum pénztárának kezelés végett azon 
megjegyzéssel és kívánsággal adom által, hogy ezen alapítvány évi kamata 
évenkint egy a helybeli Lyceumba járó szorgalmas, jó erkölcsű, bármilyen 
vallásu felgynmásiumi tanulónak szolgáltassák ki, a ki a latin, görög és 
német nyelvben tett előhaladása mellett az eszményiség felé való törek
vésével magyar nyelvű költeményei által arra magát érdemessé tette.

Ha azonban nem akadna olyik költői szellemű tanuló, adassák a ju
talom olyan szorgalmas és jó magaviseletű fe'gym. tanulónak, a ki mint 
német vagy tótajku a tanulmányokban tett előhaladása mellett, havi 
magyar Írásbeli dolgozatai által magát kitüntette.

Egyenlő minőség mellett szepes-ruszkinóczi születésű tanuló előnyben 
részesülhet.

Kelt Késmárkon, 1900. május 31-én.
Scholcz Frigyes.

Fogadja a fenkölt gondolkozású adakozó, ki érdemsorozatának hosszú 
lánczolatát ezen adománynyal egy uj hatalmas szemmel gyarapította e he
lyen is intézetünk hálás köszönetét.

Adományok. A „Magyar Turista Egyesület“ „Tátra Osztálya“ 20 K. 
adományozott oly czélból, hogy ezen összeget a legközelebbi a „Magas 
Tátrá“-ba rendezendő tanulmányi kirándulás alkalmával szegényebb sorsú 
tanulók kirándulási költségeinek fedezésére fordítsuk.

Tek. Dr. Klein Ignácz szepes-ófalvi ügyvéd úr 10 k. adományozott 
egy szegény de jó magaviseletü és szorgalmas tanuló részére.

Fogadják e nemesszivű adományozók is intézetünk mély köszönetét.
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Az államsegély ügye. Intézetünk jövőjére nézve is végre sok nehéz 
küzdés és hosszú vajúdás után döntő és kedvező fordulat állott be, a meny
nyiben az egyetemes jogügyi bizottság f é márcz. hó 9-én tartott gyűlésen ki
mondotta, hogy lyceumunk elfogadhatja az államsegélyt, mert ez által autonó
miáját fel nem adja és nem is veszélyezteti. Ennek alapján a f. é. április hó 1-jén 
taitott pártfogói közgyűlésen és végre Zelenka Pál püspök Úr ő méltósága alatt 
f. é. ápr. hó 26-án tartott iskolatanácsi gyűlésen véglegesen megállapittatott 
a miniszterhez felterjesztendő normál költségvetés és szerződési tervezet, 
melyek alapján intézetünk 28000 K. évi államsegélyt és azonkívül egyszer 
és mindenkorra nagyobb beruházási összeget kér. Hálás köszönettel tar
tozunk mind azoknak, kik az államsegély elnyerése iránti törekvéseinkben 
támogattak. Hálás szívvel fordulunk első sorban is Főtiszt. Zelenka Pál 
püspök úr ő Méltósága felé, ki mint intézetünk lelkes pártfogója és igaz 
barátja legtöbbet tett ez ügyben; mély köszönetét mondunk kerületünk or
szággyűlési képviselőjének Nagyságos Veszter Imre úrnak, ki érdekünkben 
a jogügyi bizottság és kormánynál a legnagyobb készséggel közbenjárt, 
köszönetét mondunk végre lyceumunk buzgó felügyelőjének Tek. Dr. 
Schwarz Károly úrnak, ki az államsegély ügyében maga is két ízben járt 
Budapesten, Nagyságos Fischer Miklós iglói főgymn. igazgató úrnak, ki sok 
jo tanácscsal szolgált és Tek. Kertscher Sándor lyc. gondnok úrnak, ki a költség- 
vetés összeállítás nehéz munkájában segédkezett. Adja Isten, hogy immár 
a Nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi-miniszterhez felterjesztett kérel
münknek minél előbb foganatja legyen és hogy a tudományoknak szentelt 
ez ősrégi, hires múltú iskola, gyarapodva anyagi erőkben és eszközökben 
a 20. század küszöbén fényes múltjához híven teljesíthesse itt a „Magas 
Tátra“ alján hazánk végvidékén nagy culturmissióját a magyarság és egy
háza érdekében, hogy úgy mint eddig, a jövőben is hirdethesse: a szabad, 
hazafias, testvéries protestáns szellemet az idők végéig!

4
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A tanulók névjegyzéke.
I. osztály.

Alexy Kornél, ág. ev., Ruszkinócz, Szepes m. 87. decz 15.
Beniács Gyula, ág. ev , Német-Lipcse, Liptó m. 88. febr. 8.
Ghatel Vilmos, róm. kath., Szt -Jakab, Abauj-Torna m 89. jan. 17 
Ősink Elemér, ág. ev., Szegimalom, Zemplén m. 88. okt. 1.

5 Ferencsik János, r. k., Késmárk, Szepes m. 88. nov. 1.
Galgon Mihály, ág. ev., Viborna, Szepes m. 88. jan. 24 
Glóser Dezső, ág. ev., Ménhárd, Szepes m. 88. máj. 16.
Gyurkovics János, ág. ev., Nyustya, Gömör m. 87. nov. 20.
Hanesz János, ág. ev., Tiszolcz, Gömör m. 88. febr 13.

10 Hőnél János, ág. ev., Mühlenbach, Szepes m. 87. szept. 16.
Huzsik Kornél, ág. ev , Késmárk, Szepes m. 89. szept. 6 
Kiszely Géza, r. k., Pusztamező, Gömör m. 89. szept. 14.
Klein Henrik, izr., Batizlalu, Szepes m. 89. jul. 24.
*Kompolty József, r. k., Illává, Trencsén m. 89. jul. 9.

15 Králik Sándor, r. k., Tápió-Bicske, Pest m. 89. szept. 22.
Kret János, r. k., Durand, Szepes m. 88. márcz. 1.
*Linczényi Gyula, ág. ev , Király-Lehota, Liptó m. 88. febr. 22.
Lipták János, ág. ev., Felka, Szepes in. 89. decz. 13.
Loisch Miklós, ág. ev., Hunfalu, Szepes m. 88. jul 24.

20 Lutocska Lajos, ág. ev., Német-Lipcse, Liptó m. 88. jan. 19.
Meitzer Béla, ág. ev.. Leibicz, Szepes m. 87. aug. 1.
Milotay Elemér, ev. ref., Nagy-Körű, J.-N -K.-Szolnok m. 88. decz. 20. 
Mozsonyi Sándor, ev. ref., Kadarkút, Somogy m. 89. márcz. 15.
Payer Ernő, ág. ev., Poprád, Szepes m. 88. ápr. 11.

25 Pözel Dezső, ev. ref., Szeghalom, Békés m 89. febr. 14.
Prekopy Gusztáv, ág. ev., Felka, Szepes in. 87. ápr. 30.
**Pruzsinszky Gusztáv, r. k. Majerka. Szepes m. 87. jan. 10. 
Reiszmann Arnold, izr., Füzesér, Zemplén m. 89. febr. 2.
Schlesinger Arthur, izr., Leibicz, Szepes m. 90. márcz. 31.

') Kilépett. **) Kizáratott.



30 Schneider Dezső, ág. ev., Toporcz, Szepes m. 88. aug. 2. 
Schütz Gyula, ág. ev., Béla, Szepes m. 88. febr. 24.
Schwartz Mátyás, ág. ev., Forberg, Szepes m. 87. aug. 1. 
Sperling Ottmar, ág. ev., Podu-Ivoschna, Bukovina 88. jun. 7. 
Spiegel Tivadar, izr., Tótfalu, Szepes m. 88. márcz. 2.

35 Steiner Gyula, izr. Durand, Szepes m. 88. jul. 16.
Szibrínyi Arthur, ág. ev., Leibicz, Szepes m. 88. jun 18.
Uljan Arthur, r. k., Késmárk, Szepes m. 88. szeptember 8. 
Varga Károly, r. k., Késmárk, Szepes m. 88. decz. 23. 
Zoglmann János, r. k., Ober-Grafendorf, Ausztria 88. szept. 1. 

40 Zsuffa Pál, ág. ev., Liptó-Szt.-Miklós, Liptó m. 89. ápr. 26.
M a g á n t a n u l ó k :

Burgyán Aladár, ev. ref., Budapest 90. ápr. 14.
Horváth József, ev. ref., Debreczen, Hajdú m. 89. máj. 23. 
Kornhauser Ármin, izr., Nagy-Lipnik, Szepes m. 89. szept. 28.

II. osztály.
Altmann Gyula, izr., Hunfalu, Szepes m. 86. febr. 8.
Augustin Gyula, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 87. aug. 21. 
Boda Dezső, ág. ev , Budapest, P.-P.-S.-K. m 88. okt. 18. 
Breyer János, ág. ev., Alsó-Erdőfal 'a, Szepes m. 85. nov. 1.

5 Gieslar Adam, r. k., Grundeck, Morvaország 87. szept. 7.
Faigei Albert, ág ev., Késmárk, Szepes m. 87. szept. 21. 
*’Fresó Tivadar, r. k., Ménhárd, Szepes m. 88. okt. 29. 
Genersich Arthur, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 88. jan. 31. 
Genszky István, r. k., Köpcsény, Mosony m. 88. okt. 29.

10 Gerő Ottó, izr., Tisza-Ujlak, Ugocsa m. 86. okt. 27.
Göczel Tihamér, r. k., Remete, Szepes m. 87. jan. 6.
Gréb Lajos, ág. ev., Vaskapu-Puszta, Baranya m. 88. aug 7. 
Jenny Andor, ág. ev., Kassa, Abauj-Torna m. 88. febr. 28. 
Kiss Kálmán, ev. ref., Budapest, Pest m. 89. febr. 1.

15 Kompolti László, r. k., Alsó-Kubin, Árva m. 87. decz. 5. 
Krausz Andor, izr , Miskolcz, Borsod m. 88. szept. 28.
Krnó József, ág. ev., Német-Lipcse, Liptó m. 88. ápr. 17. 
Kuszy Rezső, ág. ev, Német-Lipcse, Liptó m. 86. decz. 3. 
Littrnann Zeno, izr., Nagy-Lomnicz, Szepes m. 87. máj. 4.

20 Madarassy Árpád, ev. ref., Pátyod, Szatmár m. 88. jan. 31. 
Nikelszky Jenő. ág. ev., Majerka, Szepes m. 87. decz. 26. 
Perlstein Ernő, izr., Leibicz, Szepes m. 89. jan. 4.
Piesztik György, r. k., Rasztó, Zólyom m. 88. ápr. 29.

**) K izáratott.



Placzner József, izr., Ménhárd, Szepes m. 88. szept. 20.
25 Schneider János, ág. ev.,'Toporcz, Szepes m. 87 jan. 22.

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

30 Wéber Arthur, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 88. aug. 18.
Záborszky Ernő, ág. ev., Rákos-Keresztúr, Pest m. 87. okt. 23.

III. osztály.
Alexy Béla, ág. ev., Ruszkin, Szepes m. 86. jul. 10.
Baksay Lajos, r. k., Mindszent, Csongrád m. 86. aug. 19.
Benne Brúnó, ág. ev , Leibicz, Szepes m. 87. jun. 9.
Bónis Károly ev. ref., Kölese, Szatmár ni. 85. aug. 29.

5 Broschko Róbert, ág. ev., Béla, Szepes m. 85. jun. 5.
Fidler Sándor, ág. ev , Tállya. Zemplén m. 85. okt. 15.
Genersich Oszkár, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 86. jun. 18.
Geruska Pál, ág. ev., Poprád, Szepes m. 86. nov. 12.
Goldmann Fülöp, izr., Toporcz, Szepes m 87. ápr. 4.

10 Groszmann Bertalan, izr., Méhész, Abauj-Torna m. 87. febr. 20. 
Kornhauser Jakab, izr., Késmárk, Szepes m. 85. jun. 5 
Kreiger Róbert, ág. ev., Felka, Szepes m. 86. febr. 4.
Linczényi Pál, ág. ev , Király-Lehota, Liptó m. 86. febr. 7.
Lindtner Gyula, ág. ev., Leibicz, Szepes m. 87. ápr. 30.

15 Lipták Pál, ág. ev., Felka, Szepes m. 87. jun. 29.
Loisch Mátyás, ág. ev., Ilunfalu, Szepes m. 87. jan. 18.
Mann József, g. k., Szent-András, Bihar m. 86. jan. 8.
Nyíri István, ev. ref., Berettyó-Ujfalu, Bihar m. 87. okt. 8.
Prepeliczay Sándor, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 87. aug. 27.

20 Rótli Oszkár, izr., Leibicz, Szepes m. 87. máj. 27.
Scholcz Dezső, ág ev., Leibicz, Szepes m. 86. április 30.
Scholcz László, ág. ev., Leibicz, Szepes m. 86. márcz. 24.
Schmőr Húgó, ág. ev., Szepes-Szombat, Szepes m. 86. decz. 8. 
Schönwieszner Rezső, r. k., Leibicz, Szepes m. 86. máj. 23.

25 Toronykőy Ferencz, ev. ref., Karczag, J.-N -K.-Szolnok m. 87. nov. 19. 
Urbán Zoltán, ág. ev., Eperjes, Sáros m. 87. decz. 9.
Votisky Árpád, ág. ev., Késmárk, 86. szept. 2.
Zipser Jenő, izr., Leibicz, Szepes m. 87. aug. 4.
Zsuffa Milán. ág. ev., Verbicza-Szt.-Miklós, Liptó m. 87. máj. 5.

Ma g á n  t a n ú  l ók :
Br. Prónay Gábor, ág. ev., Tápió-Ságh, P.-P.-S.-K.-K. ni. 88. ápr. 14. 
Br. Prónay R. György, ág. ev., Tápió-Ságh, P.-P.-S.-K.-K. m. 87. márcz. 21.



Brunmayer Béla, r. k , Késmárk, Szepes m. 85. jun. 6.
Chatel Jenő, r. k., Szent-Jakab, Abauj-Torna m. 86. máj. 1.
Gziener Géza, izr., Alsó-Erdőfalva, Szepes m. 84. nov. 22.
Ei'pf Ede, ág. ev., Chizsnyóviz, Gömör m. 85. febr. 22.

5 Gretzmacher György, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 86. szept. 14. 
Grünstem Sándor, izr., Király-Lehota, Liptó m. 85. decz. 14.
Herz Miksa, izr., Poprád, Szepes m. 86. máj. 4.
Klein Pál, ág. uv , Késmárk, Szepes m. 85. szept. 6.
Kolling Árpád, r. k., Ó-Bessenyő, Torontál m. 86. decz. 28.

10 *Korenko György, ág. ev., Svábócz, Szepes m. 83. febr. 26. 
Kornbauser Géza, izr., Késmárk, Szepes m. 86 okt. 30.
Kovács Jenő, r. k., Szatmár, Szatmár m. 86. márcz. 5.
Kracz Ágost, r. k., Dragomérfalva, Mármaros m. 85. okt. 15. 
Krémasz Róbert, ág. ev., Felka. Szepes m. 84. jul. 2.

15 Lang Ede, r. k., Mühlenbach, Szepes m. 84. szept. 30.
Lehoczky Lukács, ág. ev., Király-Lehota, Liptó rn. 85. okt. 25.
Löw Alfréd, izr., O-Lubló, Szepes m. 85. febr. 1.'
Ludtnan Lajos, ev. ref., Nádudvar, Hajdú n,. 85. ápr. 4.
Lukoviczky János, ág. ev., Békés-Csaba, Békés m. 84. jan. 30.

20 Milotay Jenő, ev ref., Nagy-Körű, J.-N.-K.-Szolnok in. 84. okt. 19. 
Moskovilz Mór, izr., Ófalu, Szepes m. 86. aug. 28.
Nitsch Sándor, ág. ev., Busócz, Szepes m. 85. decz. 25.
Oszvald Albert, ág. ev., Mühlenbach, Szepes m. 84. szept. 9. 
Pesehko Ernő, ág. ev., Felka, Szepes m. 84. febr. 27.

25 Petnk Lajos, ág. ev., Ózd, Borsod m. 85. aug. 25.
Prepeliczay Oszkár, ág. ev., Késmárk, Szepes in. 86. jan. 11. 
Sauter Tivadar, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 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. 

30 Tagányi István, r. k., Breznóbánya, Zólyom m. 85. jun. 1.
Them Alfréd, ág. ev., Késmárk, Szepes ui 86. febr. 10. 
Tischberger Arthur, izr., Nagy-Lomniez, Szepes m. 84. okt. 9. 
Tóth László, ev. ref., Szoboszló, Hajdú m. 84. ápr. 19.

M a g á n t a n u l ó k :

Greiner Géza, ág. ev , Márványkő, Gömör m 86. márcz. 6. 
Skarvan Sándor, r. k., Turdossin, Árva m. 71. márcz. 9.

*) Kilépett.

IV. osztály.



Balás Imre, ev. ref., Sajó, Mármaros m. 84. okt. .9.
Beniács Brúnó, ág. ev., Német-Lipcse, Liptó m. 83. okt. 17.
Bódi János, ág. ev., Gesztes, Gömör m. 84 nov. 22.
Chodász Géza, ág. ev., Poprád. Szepes m. 84. márcz. 1.

5 Csink János, ág. ev., Sátoralja-Ujhely, Zemplén m 84. szept. 27. 
Fábry Győző, ág. ev., Leibicz, Szepes m. 84. decz. 23.
Fischgrund Lipóf, izr., Nedecz, Szepes m. 85. márcz. 19.
Gasperik Milos, ág. ev., Dovalló, Liptó m. 86 márcz. 6.
Grósz Alfréd, ág. ev., Késmárk, Szepes ni. 85. aug. 26.

10 Hadas Sándor ev. ref., Hajdu-Nánás, Hajdú m. 83. jun. 20.
Hajtmanszky Gyula, ág. ev., Abauj-Szántó, Abauj-Torna m. 85. febr. 19 
Ilazay Géza, ág. ev., Tőke-Terebes, Zemplén m. 84. decz. 29.
Híttrich Zoltán, ág. ev., Nagy-Szombat, Pozsony ni. 85. jul. 25.
Kéler Tibor, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 85. máj. 7.

15 Klein Jenő, izr., Késmárk, Szepes m. 85. decz. 13.
Klimkovits Adolf, r. k., Ó-Lubló, Szepes m. 84. jun. 15.
Kovács Ferencz, ev. ref., Tálya, Zemplén m. 86. jan. 4.
Krongli István, g. k., Kamjonka, Szepes m. 84. febr. ‘-'4 
Lauff Géza, ág. ev., Nagy-Lomnicz, Szepes m. 83. ápr. 20.

20 Lázár Jenő, r. k., Nagyvárad, Bihar m. 85. nov. 4.
Madarassy Géza, ev. ref., Pátyod, Szatmár m. 85. jul. 7.
Malisza Géza. r. k., Gumilicza, Zala m. 85. máj 2.
Mann Sándor, g. k , Szent-András, Bihar m. 84. febr. 25. 
fMenesdorfer Sándor, ág. ev., Gölniczbánya, Szepes in. 84. jan. 3.

25 Nagy Sándor, ev. ref., Zsadány, Bihar m. 83. jun 7.
Nürnberger Armin, izr., Podolin, Szepes m. 85. decz. 29.
Paál István, ev. ref., Szabadszállás, Pest m. 85. nov. 17.
Reichberger Vilmos, izr., Szepes-Olaszi, Szepes m. 85. okt. 2.
Seifert Adolf, ág. ev., Nagy-Szaláncz, Abauj ni. 83. febr. 20.

30 Suba Bertalan, r. k., Svábolka, Gömör m. 85. jan 28.
Szeniczey Ákos, ág. ev , Budapest, Pest m. 85. márcz. 10.
Tagányi Imre, r. k., Breznóbánya, Zólyom m. 83. febr. 27 
Takács Gyula, ág. ev., Nyustyán, Gömör m 85. jan. 3,
Tóth József, ág. ev., Abauj-Szántó, Abauj m. 82. jan. 16.

35 Varga Pál, ev. ref., Szászfa, Abauj m. 82. aug. 6.
**Veress Sándor, ev. ref, Gelénes, Bereg m. 84. febr. 3.
Weisz Károly, ág. ev., Leibicz, Szepes ni. 83 febr. 24.
Záborszky Zoltán, ág. ev., Rákos-Keresztúr, Pest in. 85. febr. 24. 
Zsóka Miklós, ev. ref.. Torna, Abauj-Torna ni. 84. decz. 6.

**) Kizáratott, f  Meghalt.

Y. osztály.



Maga  n t a n u l ó :
Br. Maillot de la Treble Nándor, r. k , Tálya. Zemplén ra. 84. máj. 26-

VI. osztálv,
Bartsch Aurél, ág. ev., Sztrázsa, Szepes in. 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 Cseley Antal, ev. ref., Cselej, Zemplén m. 84. jul. 11.
**Dubay Gyula, g. k., Ó-Lubló, Szepes m. 83. szept. 21.
Erdőhegyi János, ev. ref., Vámos-Atya, Bereg m. 82. szept. 11.
Fáy László, ev. ref., Felső-Fúgöd, Abauj-Torna m. 84. máj. 20. 
Goldmann Adolf, izr., Béla, Szepes m. 82. jan. 26

10 Grünwald Lajos, izr, Debreczen, Hajdú m 84. jan. 2.
Gyárfás Gyula, izr., Alsó-Szt György, J. N.-K.-Szolnok m. 84. decz 22. 
Hanzlik András, ág. ov., Radvány, Zólyom m. 83. nov. 4.
Hegedűs István, ev ref., Debreczen, Hajdú m. 81. aug. 8 
Herz József, izr., Rreigh, Szepes m, 84. márcz. 20.

15 Ignatovics Károly, r k., Ó-Lubló, Szepes m. 83. jan. 28.
Jelinek Sándor, r. k., Nagyvárad, Bihar m. 83. nov. 12.
Kirchhofer Kálmán, ev. ref., Czekeháza, Abauj-Torna m. 84. máj, 2. 
Kmetty Károly, ág. ev., Poprád, Szepes m. 82. jun. 22.
Kracz Béla, r. k., Dragomért'alva, Mármaros m. 84. jul. 14.

20 Kredatusz Tivadar, r. k., Késmárk, Szepes m. 81. szept. 17.
Lattyák Dárius, r. k., Rózsahegy, Lipló m. 81. ápr. 17.
Linczényi Lajos, ág ev., Király-Lehota, Liptó m. 84. máj. 3.
Ludmány Gábor, ev. ref, Sámson, Hajdú m 82. szept. 22.
Murányi Károly, ág ev., Kis-Harta, Pest m 85. febr. 23.

25 Ozsvár Péter, r. k., Csantavér, Bácsbodrog m. 81. jul. 6.
Pálmai Gyula, r. k., Szucsány, Turócz rn. 82. szept. 23.
Polsz Ernő, ág. ev., Leibicz, Szepes m. 82 nov. 27.
Róth Andor, ág. ev , Leibicz, Szepes m 85- febr. 10.
Schleifer Albert, ág ev., Szepes-Béla, Szepes m. 84. nov. 11.

30 Schwarcz Vilmos, izr., Péchujfalu, Sáros m 84. febr. 2.
Szentiványi József, ág. ev., Szmrecsány, Liptó m 84. nov. 15.
Szilágyi János, g. k , Kövesliget, Mármaros m. 82. jun 8.
Szmatek Ervin, ág. ev., Német-Lipcse, Liptó m. 83. aug: 16.
Szutórisz Kálmán, ág. ev., Szielnicz, Liptó m 82. decz. 29.

35 Újhelyi Sándor, ev. ref., Fancsika, Abauj-Torna m. 83. máj. 22, 
Veres Miklós, ev ref., Gelényes, Bereg m. 82. szept. 17.

**) K izáratott.



Winter Andor, ág. ev , Mád, Zemplén rn 83. juh 8.
Zsóka György, ev. ref, Torna, Abauj-Torna m 83. okt 9

YII. osztály.
Altmann Adolf, izr., Proszék, Liptó m. 82. ápr. 4.
Bállá Béla, izr., Rimaszécs, Gömör m. 84. márcz. 17.
Beniács János, ág. ev., Német-Lipcse, Liptó m. 82. ápr. 29.
Boros Sándor, ev. ref., Karczag, J.-N.-K.-Szolnok m. 81. jun. 21. 

5 Bugányi József, r. k., Várna, Trencsén ni. 80. márcz. 4.
Csathó József, ev. ref., Karczag, J.-N.-K.-Szolnok m. 80. nov. 30 
Cseh János, ág. ev., Nagy-Rőcze, Gömör ni. 82. nov. 15.
Czike Ferencz, ev. ref., Tisza-Ladány, Szabolcs m 83. máj. 1. 
Demiány Ervin, ág. ev., Leibicz, Szepes ni. 82. nov. 24.

10 Demjén József, ev. ref., Ó-Liszka, Zemplén m. 82. nov. 20. 
Duschek Arthur, r. k., Kis-Selmecz, Turócz m. 82. szept. 2. 
Duschek Gyula, r. k., Kis-Selmecz, Turócz m. 81. ápr. 3.
Ember József, r. k., Nagy-Károly, Szatmár m. 83. jan. 1.
Erpf Károly, ág. ev., Chiznyóviz, Gömör m. 83. ápr. 21.

15 Frank Géza, ág. ev., Büd-Szt.-Mihály, Szabolcs m. 84. febr. 8. 
Genersich Rezső, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 83. aug. 14. 
Gotthardt Kornél, ág. ev., Leibicz, Szepes m. 81. aug. 28. 
Gretzmacher Andor, ág. ev , Hunfalu, Szepes m. 81. márcz. 24. 
Grozda Péter, g. kel., Simáiul, Arad m 82. aug. 22.

20 Györffy Sándor, ev. ref, Nagy-Károly, Szatmár m. 81. május 24. 
Jurán Miksa, r, k., Gnézda, Szepes m. 81. okt. 23.
Kalonka Imre, ev ref., H.-Böszörmény, Hajdú in. 81. okt. 29. 
Kelemen László, ev. ref., Békés, Békés m. 80. ápr. 24.
Kiszelly József, ág ev.. Késmárk, Szepes m. 82. jun. 27.

25 Klein Andor, izr, Késmárk, Szepes m. 84. decz. 30.
Klirrió Péter, ág. ev., Jamnik, Liptó m 82. ápr. 9.
Koch István, ág. ev., Kis-Pereg, Arad m. 83. okt. 9.
Koritsánszky Márton, ág. ev., Szmrecsán, Liptó m. 83. nov. 10. 
Kulka Mór, izr., Várna, Trencsén m. 84. febr. 18.

30 Laczák Dezső, ev. r e f . Ér-Adony, Bihar m. 82. máj. 22.
Lövy Ármin, izr., Ófalu, Szepes m. 83. jan. 14.
Magi János, ev. ref., H.-Böszörmény 84. febr. 2.
Magyar János, r. k , T.-Egyek, Hajdú m. 83. máj. 29- 
Müncz Jenő, izr, Karczag, J -N.-K.-Szolnok m. 83. jan. 13 

35 Nagy Jenő, ág. ev., Nyíregyháza, Szabolcs m. 82. decz. 29.
Payer Pál, ág. ev., Felka, Szepes m. 82. jun 29.
Péntek József, ev. ref., Karczag, J.-N. K -Szolnok m. 82 máj. 22.



*Piger Miksa, ág. ev., Svedlér, Szepes m. S3, aug. 27.
P.ipovies Géza, g. kel, H.-Nánás, Hajdú m. 83. aug. 17.

40 Prepeliczay Béla, ág. ev., Késmárk, Szepes m. «3. jun. 30.
Repper Tivadar, r. k., Leibicz, Szepes m. 81. márcz. 10.
Sebestyén Viktor, ev. ref., Szamos-Koród, Szatmár m. 81,'ápr. 11. 
Somogyi Imre, ev. ref., Székelyhíd, Bihar m. 80. szept. 3.
Spiritza Rezső, r. k., Leibicz, Szepes m. 81. jan. 1.

45 Stern Endre, izr., Karczag, J.-N-K.-Szolnok m. 83. okt. 9. 
Szanitter Róbert, ág. ev., Felka, Szepes m. 82. márcz. 14.
Szokolik Ede, ág. ev., Német-Lipcse, Liptó m. 82. márcz. 31. 
Szutorisz Lajos, ág. ev., Szielnicz, Liptó m. 80. márcz. 9.
Szűcs László, ev. ref., H.-Nánás, Hajdú m. 82. decz. 16.

50 Uray Vilmos, ev. ref., Ibrány, Szabolcs m. 82. szept. 25.
Vitényi Ernő, ág. ev., Beszterczebánya, Zólyom m. 82. máj. 31. 
Votisky Zoltán, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 83. okt. 24.
Walter Emil, ág. ev„ Szepes-Szombat, Szepes m. 82. jul. 8. 
Zámbó Jenő, ev. ref., H.-Böszörmény, Hajdú m. 82. márcz. 1.

YIII. osztály.
Baky István, ev. ref., Magócs, Csongrád, m. 82. okt. 9.
Baranyi Sándor, ev. ref., H.-Böszörmény, Hajdú m. 82. jan. 29. 
Barcsa Mihály, ev. ref., H.-Szoboszló, Hajdú m. 79. febr 4. 
Berencsy Zoltán, ev. ref., H.-Nánás, Hajdú m. 82. szept. 3.

5 Budaházy Viktor, ev. ref., H.-Sámson, Hajdú m. 82. febr. 18. 
Cseley István, ev. ref., Cselej, Zemplén m. 82. decz. 7.
Csiba András, ev. ref., H.-Nánás, Hajdú in. 82. nov. 6.
Droszt Imre, ág. hitv., Vidrány, Zemplén m. 82. okt 4.
Eipf Tivadar, ág. hitv., Chisnyóviz, Gömör m. 81. nov. 4.

10 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. hitv., Késmárk, Szepes m. 81. nov. 25.
Gréb Gyula, ág. hitv., N.-Lomnicz, Szepes m. 81. febr. 16.
Kajcsa László, ág. hitv , Csömkő, Bihar m. 82. ápr. 10.

15 Kanta Sándor, r. k., Sárospatak, Zemplén m. 82. jul. 24.
Karap Béla, ev. ref, H-Böszörmény, Hajdú m. 82. szept. 27. 
Klimo Ladomér, ág. hitv., Jamnik, Liptó m. 80. szept. 5.
Kreiger Kornél, ág hitv., Felka, Szepes m. 81. decz. 28.

r
Lang Ágoston, r. k , Kálmánd, Szatmár m 82. jul 11.

20 László Benő, ev. ref, Duna-Szt-György, Tolna m. 81. okt. 7, 
Lichtenberg Jakab, izr., Késmárk, Szepes m. 82. ápr, 2-

*) Kilépett.



Martincsok Márton, ág. hitv., Szt-Péter, Liptó m. 8t. nov. 8. 
Marton Gyula, ág. hitv , Ssinna, Zemplén m. 83 jun. 3. 
Messinger Armin, izr, Felka, Szepes m 81. febr. 5.

25 Münich Vilmos, ág. hitv , Mező-Berény, Békés m. 82. decz. 28. 
Neuländer Jenő, izr., Arad, Arad m. 82. jan. I.
Palencsár János, r. k., Késmárk, Szepes m. 80. nov. 5 
Payer Ervin, ág. hitv, Poprád, Szepes m 81 decz. 16.
Pólya László, ev. ref., J.-N-K.-Szolnok, m. 82. szept. 2.

30 Steczik Géza, ág. hitv., Késmárk, Szepes m. 82. okt. 19.
U Szabó Imre, ev ref., II.-Böszőrmény, Hajdú m. 81. jun 16. 
Szentmiklóssy Barna, ev. ref., Szakoly, Szabolcs m. 82. juh 24. 
Szirák János, ág. hitv., N.-Lomnicz, Szepes m. 81. nov. 27. 
Szőnyi Jenő, izr., Késmárk, Szepes m. 83. jun. 11.

35 Tislarits Kálmán, r. k., Nagyvárad, Bihar m. 81. szept. 13.
Tóth Imre, r. k., Bánfalva, Békés m 83. febr. 20.
Túri Zoltán, izr., Karczag, J.-N.-K.-Szolnok m. 83. márcz 9. 
Varga Géza, g. k., Kótaj, Szabolcs m. 83. ápr. 12.
Varga Zoltán, g. k., Kótaj, Szabolcs m. 83. ápr. 12.

40 Vieszt Iván, ág hitv., Nagy-Rőcze, Gömör in. 82. okt. 25.
M a g á n t a n u l ó k :

Greisiger Irma, ág. hitv., Béla, Szepes m. 82. febr. 1.
Sarkadi Sándor, ev. ref., Nagyvárad, Bihar m. 80 decz 27. 
Sperling Gádel, izr , Gzorsztyn, Gácsország, 77. decz 2.
Stieglitz Ignácz, izr., Lucsivna, Szepes m 80. okt. 23.



Tudnivalók az 1900 —1901-ik  tanévre.
A tanulók felvételére nézve a következőket 

adjuk köztudomására:
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 bizonyítványt tartozik elő
mutatni; e nélkül senki sem vétetik fel. Uj tanulók 
a felvétel alkalmával az összes előbbi osztályokra 
vonatkozó bizonyítványokat tartoznak előmutatni.

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 
masukkal 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 védhimlövcl újra oltattak, vagy 
az ujraoltás alól törvényszerű módon felmentettek.

xxi.



A késmárki evang. Lyceum uj és régi épülete,


