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

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

II.
A lyeeá lis  iskolatanács tagjai.

A) Hivatalból:
Dr. Schwarz Károly, lyceumi felügyelő,
IJnherger István, föesperes, a helybeli ev. egyház lelkésze.
Kéler Pál, a helybeli ev. egyház és iskolák felügyelője.
Bruckner Károly, lyceumi igazgató.
Potyák Kálmán, lyceumi ügyész.
Kcrtscher Sándor, lyceumi gondnok.
Loysch Mátyás, egyházi gondnok.
Kiszelly Ervin, az iskola-tanács jegyzője.

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

C) Választott tagok a tanári kar részéről: 
Gretzmacher Gyula,
Scholcz Frigyes,
Dr. Szelényi Károly,
Wéber Pál,
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Az iskola feciyelmi székét
a középiskolai rendtartás 20-ik §-a értelmében a tanári testület a lyceumi 
felügyelővel együtt és annak elnöklete alatt képezi.

III.

IV.

Tanári kar.
Bruckner Károly igazgató, rendes tanár, tanit 1889 óta. Tanította a 

rajzoló mértani az I., II., III. és IV. osztályban, a német nyelvet a VIII. 
osztályban; hetenként 12 órában. Könyv- és levéltárnok. A német ön
képzőkör elnöke.

Báthory Andor, helyettes tanár, tanit 1898 óta, Késmárkon 1900 
óta. Tanította a magyar nyelvet a IV. és VI. osztályban, a latin nyel
vet a VI. és VII. osztályban; hetenként 19 órában.

Binder Jenő, rendes tanár, tanit 1899 óta. Tanította a vallástant 
mind a nyolcz osztályban és a német nyelvet az V. osztályban; hetenként 
19 órában.

Gretemacher Gyula, rendes tanár, tanit 1871 óta. Tanította a latin 
nyelvet a III. és IV. osztályban, a német nyelvet a IV. osztályban; heten
ként 16 órában. A IV. osztály főnöke. A convictus gondnoka.

Karátsony Zsigmond, helyettes tanár, tanit 1898 óta. Tanította a 
görög nyelvet a VI., VII. és VIII. osztályban, a latin nyelvet a VIII. osz
tályban hetenkint 19 órában. A gyorsirókörnek, a dalkörnek és zenekör
nek elnöke.

Kiseelly Ervin, rendes tanár, tanit 1866 óta. Tanította a mennyi
ségtant az I., II., III. és IV. osztályban, a magyar nyelvet a III. osztály
ban; hetenként 16 órában. A III. osztály főnöke, a lyceális iskolatanács 
jegyzője, a tandíj kezelője.

Kiseelly Géea, helyettes tanár, tanit 1900 óta. Tanította a német 
nyelvet és szépírást az I. és II. osztályban, a latin és görög nyelvet az 
V. osztályban; hetenként 17 órában. Az algym. ifj. könyvtár őre.

Klein Bál, rendes tanár, tanit 1874 óta. Tanította a mennyiségtant 
az V., VI., VII. és VIII. osztályban és a természettant a VII. és VIII. 
osztályban; hetenként 20 órában. A VII. osztály főnöke. A természettani 
muzeum őre.

Scholce Frigyes, rendes tanár, tanit 1858 óta. Tanította a magyar 
nyelvet és irodalmat a VII. és VIII. osztályban; a német nyelvet és iro-
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dalmat a Vll. osztályban és a történelmet az V. és VIII. osztályban; heten
ként 15 órában.

Dr. Ssetényi Károly, rendes tanár, tanit 1896 óta. Tanította a ter
mészetrajzot az I., II., IV., V. és VI. osztályban, a természettani földrajzot 
a III. és a politikai földrajzot a VII. osztályban; hetenként 16 órában. 
Tanárértekezleti jegyző, a természetrajzi szertár őre. AVI. osztály főnöke.

Topperczer Rezső, okleveles rendes főgym. tornatanitó. Tanítja a tor
nát 1886 óta mind a nyolcz osztályban; hetenként 12 órában. A torna-és 
vivókör elnöke.

Votisky Károly, rendes tanár, tanit 1863 óta (Késmárkon 1874 óta). 
Tanította a magyar nyelvet és a földrajzot az I. és II. osztályban, a tör
ténelmet a III. osztályban; hetenként 18 órában. A magyar önképökör el
nöke, az I. osztály főnöke.

Weber Pál rendes tanár, tanit 1874 óta. Tanította a latin nyelvet az
I. és II osztályban és a német nyelvet a III. osztályban hetenként 15 
órában. A II. osztály főnöke. Az alumneum gondnoka.

Zvarínyi Sándor, rendes tanár, tanit 1874 óta. Tanította a német 
nyelvet és a történelmet a VI. osztályban, a magyar nyelvet az V. osz
tályban, a történelmet a IV. osztályban és a bölcsészetet a Vili. osztály
ban; hetenként 15 órában. Az olvasókör elnöke.

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

Gaál István, állami szövöipariskolai rajztanár, tanította a szabadkézi 
rajzt hetenként 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 orgonazásban és zon
gorázásban oktatja a leendő néptanítókat.

V.

T a n t á r g y a k .
I. osztály.

Osztályfőnök: Votisky Károly.
Vallástan, hetenként 2 óra. O szövetségi bibliai történetek. A sá

toros ünnepek jelentőségének magyarázata. K. k. Pálffy János és E. C. 
Brünnert.
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Magyar nyelv, hetenként 5 óra Hangtan, egyszerű mondat, a mondat 
és beszédrészek ismertetése, igeragozás. Prózai és költői olvasmányok tar
talmának elmondása, a tárgyalt költemények emlékelése. írásbeli dolgo
zatok és helyesírási gyakorlatok. K. k. Szinnyei: »Iskolai magyar nyelv
tan« I. és Kalmár Elek : »Magyar olvasókönyv« I.

Német nyelv, hetenként 2 óra. Alaktan mondattani alapon. Költe
mények és prózai olvasmányok értelmezése, magyar nyelvre fordítása, tar
talmuk elmondása; a költemények (összesen 10) szóról szóra betanulása 
és értelmes elmondása. Prózai olvasmányt 9-t tárgyaltunk. írásbeli iskolai 
dolgozatok kéthetenként Írattak s leginkább a helyesírás elsajátítására szol
gáltak. K. k. Harrach József olvasókönyve, I. rész és Fleischhacker dr.- 
Kárpáti nyelvtana.

Latin nyelv, hetenként 6 óra. Alaktan a hangejtéstöl kezdve a verba 
deponentia hajütásáig kellő fordítási gyakorlatokkal. A főnevek ejtegetései, 
a melléknevek ejtegetése és fokozása. A segédige, cselekvő és szenvedő 
igék hajlitása. írásbeli dolgozatok. K k. Dr. Holzweiszig, Székely-Ferencz.

Földrajz, hetenként 2 óra. Földrajzi alapfogalmak. Tájékoztatás a 
földgömbön és a térképen. Magyarország részletes földrajzi ismertetése; 
Magyarország alföldjei; dombos vidékei és felföldjei, éghajlatuk, talajuk 
és termékeik, megyék és városok. Térképrajzolás. K. k. Körösi Albin: 
»Földrajz« I. r.

Természetrajz, hetenként 2 óra. A közönségesebb termésformák is
mertetése. Házi állatok. A fenyők. Az ember lakása közelében, az erdőn 
és mezőn élő emlős állatok, kiváló tekintettel életmódjukra. Az ismerte
tett állatok csoportosítása. Nehány tavaszi növény leírása, ezek alapján a 
növények szerveinek ismertetése. A leirt növények begyűjtése. Házi szár
nyasok. K. k. Dr. Szterényi Húgó: »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 számokkal. 
A négy művelet közönséges és tizedes törtekkel. Közönséges törtek á t
alakítása tizedes törtekké. Véges, tiszta és vegyes szakaszos tizedes törtek. 
Azok átváltoztatása közönséges törtekké. K. k Moönik-Dr. Schmidt Ágoston.

Rajzoló mértan, hetenként 3 óra. Test, lap, vonal, pont. A pont és 
vonal keletkezése. A vonalok nemei. Egyenes vonal irányai. Távolságok. 
Műveletek távolságokkal. Egyenes vonalok kölcsönös helyzete. A körvonal, 
ív, ívmérés. Műveletek ivekkel. Az egyenes és a kör. Szög, szögmérés, 
szögpárok: mellék-, csúcs-, váltó- és társszögek. Műveletek szögekkel. 
Síkidomok. A háromszögek és négyszögek alaptulajdonságai és osztályo
zása. Sokszögek: szabályos sokszögek. Három-, négy- és szabályos sok
szögek szerkesztése. Az idomok összeillősége, hasonlósága és symmetriája.



5

A területszámitás elemei. Megfelelő rajzgyakorlatok. K. k. dr. Gerevich 
Emil: Rajzoló geometria I. rész, Planimetria.

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

Szépírás, hetenként 1 óra. Magyar és német betűk, később össze
függő szöveg Írása.

Ének, hetenként 1 óra. Egy, két és három szólamú dalok éneklése. 
Egyházi énekek.

IT. osztály.
Osztályfőnök: Wéber Pál.

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

Magyar nyelv, hetenként 5 óra. A beszédrészek a mondattanban. Az 
igeragozás ismétlése, míveltető, gyakoritó és ható igék. Szóképzés. A ha
tározók részletes ismertetése. Összetett mondatok, a mondatok különféle 
alakjainak feltüntetése az olvasott szöveg alapján. Prózai és költői olvas
mányok, az olvasmányok magyarázata és tartalmuk elbeszélése, a tárgyalt 
költemények elszavalása az értelmes és hangsúlyos előadás begyakorlása 
czéljából. írásbeli dolgozatok. K. k. Szinnyei J. »Iskolai magyar nyelvtan«
II. és Kalmár Elek »Magyar olvasókönyv« II. rész.

Német nyelv, hetenként 2 óra. Az alaktan tüzetesebben; a mondat
tannak leginkább gyakorlati úton való elsajátítása. Olvasmányok és köl
temények értelmezése, magyar nyelvre fordítása, tartalmuk elmondása és 
részben megírása. Á tárgyalt 10 költemény betanulása és elszavalása. 7 
olvasmány olvastatott. írásbeli (rendesen iskolai) dolgozatok 2 hetenként, 
helyesírás és stilizálás czéljából írattak. K. k. Harrach József olvasóköny
vének II. része. Fleischhacker dr. Kárpáti „Német nyelvtan“.

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 
igék. Hiányos igék. Személytelen igék. Határozók. Előljárok. Accusativus 
cum infinitivo. Participium conjunctum. Ablativus absolutus. Fordítások, 
taglalások, emlékelés, Írásbeli dolgozatok. K, k. Holzweiszig-Székely Ferencz.

Földrajz, hetenként 3 óra. Európa, Ázsia és Afrika körrajza, hegy- 
és vízrajza, éghajlata, ásványai, növényei és állatvilága rövid áttekintésben,



6

a földrészek és különösen Európa egj^es országainak részletes ismertetése 
a politikai felosztás szerint. A földrészek szigetei. A tárgyalt földrészek 
és az Európai országok térképeinek megrajzolása. K. k. Körösi Albin, 
»Földrajz a gymnasiumok II. osztálya számára«.

Természetrajz, hetenként 2 óra. Majmok. Tengeri emlősök. Erszényes 
emlősök. Az ember lakása közelében, mezőn, erdőn, vizen tartózkodó ma
darak. Csúszó-mászó állatok, kétéltűek, halak. Az éti és mocsári csiga, a 
tavikagyló és gyöngykagyló. A legnevezetesebb rovarok. A pók, százlábú 
és a folyami rák. A földi giliszta és a piócza. A tanúit állatok csoporto
sítása. — Néhány öszszel virító növény, a tavaszi növények folytatólagos 
ismertetése, fák, bokrok Növénygyüjtés. K k. Dr. Szterényi Húgó: »Ter
mészetrajz« II. kötet.

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. Mű
veleti rövidítések. K. k. Moőnik: 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 elöállitása és le
írása, 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. Felszín- és köbtartalom- 
számitás. Megfelelő rajzgyakorlatok. K. k. Dr. Gerevich Emil: Rajzoló 
geometria II. r. Stereometria

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

Szépírás, hetenként 1 óra. Folyó magyar és német írás.
Énele, hetenként 1 óra. Lásd az I. osztály tananyagát.

III. osztály.
Osztályfőnök: Kiszelly  Erv in .

Vallás, hetenként 2 óra. A keresztyén egyház története, a refor- 
mátió 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- 
mile. Ki a szabadba! írásbeli dolgozatok, részint önállók, részint fordi-
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tások németből magyarra, 40 gyakorlat. K. k. Makláry-Pap Miklós olvasó
könyve. Töpler G. E .: Leitfaden.

Német nyelv, hetenként 3 óra. Mondattan. Költemények és olvas
mányok elemzése és megtanulása. írásbeli dolgozatok. Die Hoffnung. Der 
frohe Wandersmann. Loreley. Drei Zigeuner. Der Schatzgräber. Die Thei- 
lung der Erde. Der Sänger. Das Amen der Steine. Erlkönig. Der Glocken
guss zu Breslau. Der Ring des Polykrates. Die Bürgschaft. K. k. Schwietzer 
Sprachlehre. Harrach József német olvasókönyve III. kötet.

Latin nyelv, hetenként 7 óra. Mondattan. Esettan. A városnevek 
szókötése. Melléknév. Névmás. Az idők használata. Consecutio tem- 
porum. Imperativus. Infinitivus. Supinum. Acc. és nőm. cum infinitivo. K. k. 
Schultz F., Kiss Lajos és Dávid J. Irálygyako rlatok: Fordítások latinra. 
Corn. Neposból elemezve olvastatott és emlékeltetett: Aristides, Pausanias, 
Alcibiades. Phaedrus meséiből Siebelis «Tirocinium poéticuma» szerint 15 
mese elemezve és emlékeltetve. Corn. Nepos, Vass J. és Dr. Ring Mi
hály 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 3 óra. Hazánk története a honfoglalás előtt 
Magyarország legrégibb lakosai. Római világ hazánkban. A hunnok 
hazánkban. Germán népek: góthok, gepidák, longobardok versengése. 
Az avarok hazánkban. Nagy Károly harczai az avarok ellen. Hazánk 
a magyarok beköltözése idejében. A honfoglalás és a vezérek kora. 
Az Arpádházi királyok kora. Az Anjouk és örököseik kora. A 
Hunyadiak kora. A Jagellók és a mohácsi vész kora. Közmiveltségünk a 
középkorban. K. k. Király Pál: Magyarország története a mohácsi vészig. 
Térképek: Magyarország a honfoglalás idejében. Magyarország az Árpád- 
ház korában. Magyarország az Anjouk és Hunyadyak alatt.

Mennyiségtan, hetenként 3 óra. Egyszerű és összetett arányok. Ka
matszámítás. Olasz gyakorlat. Egyszerű és összetett társaságszabály. 
Vegyitési szabály. Lánczszabály. Hatványozás. Gyökvonás. A Ludolf-féle 
szám, mint annak alkalmazása. K. k, Moönik-Dr. Schmidt Ágoston.

Rajzoló mértan, hetenként 2 óra. A mértan gyakorlati alkalmazása. 
Pont, irány és távolság; kisebbített mérték. Távolságok, azok egyenlősége 
és arányossága. A hosszmérésre szolgáló eszközök megismertetése és 
használata. Alapműveletek távolságokkal. Szög, szögmérés és másolás. 
Alapmiveletek szögekkel. Háromszögek, négyszögek és sokszögek alap- 
tulajdonságai és ezen idomok szerkesztése adott alkotórészekből. Össze- 
illőség, hasonlóság és symmetria. Másolás. A földrész felmérése: A coor- 
dináták és triangulatio módja szerint. Helyszinrajzolás. A kör. Egyenes



és a kör. Középponti és kerületi szög. A négyszög és a kör. Beirt és 
körülirt szabályos sokszög szerkesztése. A körök relatív helyzete. Érintők 
szerkesztése. Nivellázás fogalma, műszerei, módja. Magasság mérések. 
K. k. Fodor-Wagner: Constructiv planimetria.

Torna, hetenként 2 óra. Tananyag: Az előbbi osztály szabadgyakor
latainak bővítése 6—8 ütemig, úgyszinte 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.

Éneh, hetenként 1 óra. A vonalrendszer, hangjegyek írása, ezek 
megnevezése: Magasság és időtartam. Szünjegyek. Két- és háromszólamú 
dalok és egyházi énekek begyakorlása.

S'

IV . o s z t á ly .
Osztályfőnek: G r e t z m a c h e r  Gyula.

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

Magyar nyelv, hetenként 4 óra. Stilisztika: a nyelvről általában, 
az irály tulajdonságairól, az irály fajairól. Verstan. Megfelelő prózai és 
költői olvasmányok. K. k. Góbi Imre: Stilisztika Arany János Toldija 
nyelvi és tárgyi magyarázatokkal. K. k Arany János «Toldi» Magyarázta 
Lehr Albert. Kéthetenként Írásbeli dolgozat.

Német nyelv, hetenként 3 óra. Mondattan, verstan, ügyiratok, ol
vasmányok, írásbeli dolgozatok. K. k. Névy József és dr. Heinrich Gusz
táv: Verslehre és Lesebuch II.

Latin nyelv, hetenként 6 óra. Szókötés, mondattan folytatása; jelző 
és conjunctionális mondatok: part. conj. abl. abs. K. k. Schultz-Kiss L. 
és Dávid István. Irálygyakorlatok: fordítások latinra. Olvastatott Corn. 
Neposból: Themistocles, Hamilcar és Hannibal. Szó- és hangmértan, 
Ovidiuson begyakorolva. Olvastattak és emlékeltettek Siebelis tirociniumá- 
ból: Ceres egy fiút gyikká változtat. Battus. Icarus. Bacchus megleli a 
mézet. Orestes és Pylades. Gabii városának bevétele. Brutus rejtett okos
sága. Mindezek megmagyarázva, elemezve és emlékeltetve. Corn. Nepos, 
Vass J. és dr. Ring Mihály kiadásai szerint.

Történelem, hetenkint 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 művelődési állapotára az egyes
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korszakokban. Az alexandriai korszak miveltsége. Az itáliai félsziget is
mertetése, a rómaiak története a köztársaság bukásáig. K. k. 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. Elsőfokú 
egyenletek egy ismeretlennel. K k. MoŐnik-Klamarik.

Rajzoló mértan, hetenként 2 óra. A kúpmetszetek. Az ellipszis, 
hyperbola és parabola származása, főtulajdonságai és szerkesztése. A pro- 
jectio. Az orthogonális projectio vízszintes és függélyes síkra. A pont, 
távolság, vonalok és síkidomok projectiója egy és két síkon. Testek pro- 
jectiója két síkon. Épülettervek. Alap-homlokrajz és metszetek rövid is
mertetése, gyakorlati fölvételek. A főbb építési stílusok tárgyalása K. k. 
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. Szer
ves vegyületek. A föld szilárd kérgét alkotó közetek tekintettel használ
hatóságukra. A föld életében szerepet játszó erők főleg hatásaikban, mű
ködésükben ismertetve. Geológiai korszakok. Kk. dr. Szterényi Húgó: 
»Ásványtan.«

Torna, hetenként 2 óra. Tananyag: a III. osztály anyagának bővítése.
Éneit, hetenként 1 óra. Tananyag: lásd a III. osztályát.

V. osztály.
Osztályfőnök: Binder Jenő.

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

Magyar nyelv, hetenként 3 óra. Az írásművek szerkesztésének álta
lános szabályai, prózai olvasmányok, nép- és müballadák (különösen Arany 
balladái), továbbá válogatott lyrai költemények alapján. K. k. Góbi Imre: 
»Szerkesztéstan«. Tones G. és Lösz J . : »Költői olvasmányok«. A prózai 
műfajok elmélete. A történetírás és szónoki beszéd elmélete, történeti 
fejlődése a görög, római és magyar irodalomban. Olvasmányok: Hunyady 
János harczai a tőrök ellen. Salamon F. A török városainkban. Salamon 
F. Parainesis Kölcsey Kálmánhoz. Kölcsey F. Perikies emlékbeszéde a 
háború első halottai felett. Antonius beszéde Caesar holtteste felett. A 
tudomány befolyása az ember életére. Havonkint egy írásbeli dolgozat. 
K. k. Góbi Imre: »Rhetorika«.

Német nyelv, hetenként 3 óra. A stilisztika és szerkesztéstan főbb
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vonásaiban. Prózai olvasmányok, egyúttal emlékelve: Die Boten das Todes. 
Die Kunst, jeden Tag glücklich zu sein. Ein Prairiebrand. Továbbá ol
vasmányul szolgáltak: Eine Wildschützengeschichte. Kann nit verstan. Die 
Mongolen in Ungarn. Isabella von Spanien und Elisabeth von England. 
Költemények : Ammonium. Zigeunerleben. Abseits. Die Worte des Glaubens. 
Der Székler Landstag. Hans Euler. Herder Cidjéből a kezdőkkel 7, a 
haladókkal 13 románcz emlékeltetése és forditása. Havonkint egy dolgozat. 
K. k. Heinrich Gusztáv: »Német tan- és olvasókönyv« I. r. és Herder Cid 
románczai.

Latin nyelv, hetenként 6 óra. Prózai olvasmány Livius müvének XXI. 
könyve. Olvastattak az 1 — 7-ig és 21—37 fejezetek. Költői olvasmány: 
Szemelvények több költő müveiből, főképen Ovidiusból; azután Naevius és 
Ennius síriratai, Catulus 6 költeménye, Tibullus 1 élegiája, Martialis nehány 
epigrammája. Az olvasottak magyarázva, fordítva, elemezve voltak, a 
nyelvtani és verstani ismeretek folytonos ébrentartása mellett. A tartalom 
elmondására nagy súly fektetett. Iskolai szóbeli és kéthetenként Írásbeli 
dolgozatok az olvasmányok köréből. K. k. Bartal-Malmosi: Livius XXL és 
XXII. könyve. Pirchala Im re: Anthologia Latina.

Görög nyelv, hetenként 5 óra. Az attikai alaktan a »«t«-végu igékig. 
Általános hangtani ismeretek, névelő, főnév, melléknév, névragozás; név
mások, számnevek, igehatározók; az »««-végű igék ragozása. Az olvasó
könyvből összefüggő részek olvastattak, fordittattak, elmeztettek. Szóbeli 
és Írásbeli fordítási gyakorlatok. Kéthetenként írásbeli iskolai dolgozat. K. 
k. Dr. Maywald J . : »Görög olvasókönyv« I. r. és Dávid István: »Görög 
nyelvtan«.

Történet, hetenként 3 óra. A középkor története. K. k. Kiss Lajos: 
Középkor.

Mennyiségtan, hetenként 4 óra. Számtan: Elsőfokú egyenletek két 
és három ismeretlennel. A hatvány. Műveletek hatványmennyiségekkel. 
A gyök. Műveletek gyökmennyiségekkel. Négyzet- és köbgyökvonás. A 
másodfokú egyenlet. Kéttaguaknak magasabb, positiv egész hatványai. 
Pascal-féle háromszög. Binominális tétel. Számtani haladvány. Mértan: 
A planimetria főbb tételei. K. k. Mocnik-Klamarik-Wagner.

Természetrajz, hetenként 2 óra. Növénytan. Az őszi flóra alapján 
a növények külső tagoltsága kiváló tekintettel a biológiára. A növény 
belső szerkezete és életjelenségei. A virágos és virágtalan növények főbb 
csoportjainak képviselői. Növény rendszerek. Herbáriumok készítése, ki
rándulások. K. k. Dr. Szterényi Húgó: »Növénytan«.

Torna, hetenként 2 óra. Tananyag: Szabadgyakorlatok kézi szerrel 
és a nélkül; a katonai rendgyakorlatok ismétlése, húzódások és fejlődések. 
Szergyakorlatok: az előbbi osztályokban megkezdett gyakorlatok folytatása. 
Magas-, táv-, rúd- és hármas ugrás; játékok és korcsolyázás.
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V I. o s z t á l y  
Osztályfőnök: Dr. Szelényl Károly.

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

Magyar nyelv, hetenként 3 óra. A történetírás és szónoki beszéd 
elmélete, történeti fejlődése, a görög-, római- és magyar irodalomban. 
Olvasmányok: Hunyadi János és Mátyás király. Boroszló védelme. Eszmék 
Magyarország története philosophiájához. Mily hatások alatt jött létre 
Vörösmarty »Zalán futása« czimü eposa? Pericles beszéde, Antonius be
széde Caesar holtteste felett. Blair Hugo rhetorikai és aesthetikai leckéi
ből: Demosthenes és Cicero. Egy pillantás a magyar politikai szónoklat 
történetére. Sophocles Elektrája és Shakespeare Julius Caesárjának olvasa- 
tásával kapcsolatban a tragoedia tárgya, tartalma, tragikuma, szerkezete. 
A drámai jellemek. Havonként egy írásbeli dolgozat. K. k. Gódí Imre: 
Rhetorika. Shakespeare Julius Caesar ford. Vörösmarty, magy. Névy L. 
Sophocles Elektrája ford. Csiky magy. Losonczi Lajos.

Német nyelv, hetenként 3 óra Az epikai, lyrai és drámai költészet 
elméletének főbb tételei olvasmányok alapján. Részletesen pedig a balla
dák és románczok értelmezése, vers- és költészettan magyarázata, részben 
emlékeltetése. A német ballada története, különös tekintettel Bürger, 
Herder, Goethe és Schillerre. A haladókkal havonkint egy önálló házi 
dolgozat, fordítások és a tárgyalt olvasmányok rövid tartalma német 
nyelvben. K. k. Heinrich Gusztáv dr. »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 Catalinae«. Költői olvasmány: Vergilii Aeneidos I-nek, 
II-ból szemelvények megfelelő magyarázatokkal. K. k. Bartal-Malmosi 
»Salustii Crispi: De coniuratione Catiliniae«. »Pirchalla Imre: Vergilius« 
Kéthetenként Írásbeli dolgozat.

Görög nyelv, hetenként 5 óra. Az attikai alaktan teljes átismétlése 
után az igeragozás befejezése A nevezetesebb mondattani szabályok gyűj
tése és összefoglalása. Olvásmány: Xenophon Anabasis-a a tankönyv át
dolgozása szerint és szemelvények a Memorabiliá-ból. Kéthetenként is
kolai dolgozat. K. k. Maywald J. dr. Görög olvasókönyv. II. Dávid J. 
Görög nyelvtan.

Történelem, hetenként 3 óra. Az újkor története. A renaissance, a 
reformátió kora. A korlátlan királyság időszaka. A forradalmi időszak 
a szent szövetség megalkotásáig. K. k. Szilágyi Sándor »Világtörténet- 
Újkor«.
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Természetrajz, hetenként 3 óra. Állattan. Az állat életműködései ál
talában. Az állatok szervei, A hét állatkor rendszeres tárgyalása. Kiváló 
gond fordittatott hazánk faunájának ismertetésére. K. k. Róth-Vángel 
d r.: »Az állattan alapvonalai«.

Mennyiségtan, hetenként 3 óra. Számtan: A hatványozás általánosí
tása. Negatív kitevők és alkalmazásuk a tizedes számrendszerben. Törtki
tevők, Briggs-féle logarithmusokkal. Mértan: Síkháromszögtan: A hegyes 
szög függvényei kapcsolatban a derékszögű háromszög kiszámításával. A 
szögfűggvények értelmezése tetszőleges szögekre. Szögek összegének és 
külömbségének függvényei. Ferdeszögü háromszögek Stereometria: Azon 
bevezető fogalmak és tételek sora, melyek a felszín és köbtartalom kiszá
mítására szükségesek. Szögletes testek mérése (a prizmatoid kizárásával. 
K. k. Moönik-Klamarik-Wagner.

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

VII. osztály.
Osztályfőnek: Klóin Pál.

Vall ás, hetenként 2 óra. A magyarhoni protestáns egyház története 
a legújabb időkig. K. k. Pálffy J .: »A kér anyaszentegyház története«.

Magyar nyelv, hetenként 3 óra. A magyar irodalom története 1711-ig. 
K. k. Beöthy Zsolt. A drámai, epikai és lyrai költészet. K. k Névy László. 
Havonként egy Írásbeli dolgozat. Olvasmányok.

Német nyelv, hetenként 3 óra. A német irodalom története főbb vo
násokban a hajdankortól Klopstockig. Megfelelő olvasmányok. Szavalatok. 
Havonként egy írásbeli dolgozat.

Latin nyelv, hetenként 6 óra. Prózai olvasmány: Ciceronis oratio 
pro S Roscio Amerino. Költői olvasmány: Vergilii Aeneidos. VI. ének. 
Megfelelő magyarázatokkal. K. k. Ciceronis oratio pro S. Roscio Amerino, 
magy. Köpedy Sándor. Vergilii, Aeneis magy. Pirchalla Imre. Kétheten
ként Írásbeli dolgozat.

Görög nyelv, hetenként 5 óra. Az attikai alaktan átismétlése és 
gyakorlása mellett az ión dialectus alaki különbségei összehasonlító alapon. 
Olvasmány: Homeros Odysseájából. az I., VI. és IX. ének. Homeros és 
a két epos. Az Odyssea tartalma és szerkezete. A homerosi költészet és 
világnézet jellemzése. Régiségek Herodotosból: De Arione De Scytharum. 
religione et moribus. De pugna Marathonia. De pugna apud Thermopylas. 
Kéthetenként iskolai írásbeli dolgozat K. k Homeros Odysseája. Dr. 
Csengery János. Herodoti Epitome, Stephanus Dávid.

Politikai földrajz, hetenként 2 óra. Europa jellemzése. Az egyes 
európai országok történelmi alakulása, természeti viszonyai, politikai, tár
sadalmi és gazdasági állapota. Európai hatalmak és gyarmatosítások a többi
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világrészekben. Amerika szabad államai. K. k. Varga Ottó: »Politikai 
földrajz«.

Mennyiségtan, hetenként 3 óra. Számtan: A másodfokú egyenletek 
teljes elmélete. A geometriai haladványok és alkalmazásuk (pl. töke-, la
kosság felszaporodás, szabad esés). A végtelen geometriai haladvány, kü
lönös tekintettel a szakaszos tizedes törtekre. Mértan: A pont coordinátái. 
Két pont távolsága. Egyszerű algebrai kifejezések graphikai ábrázolása. 
A stereometria befejezése. A gömb. K, k. Moűnik-Klamarik-Wagner.

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

VIII. osztály.
Osztályfőnök: Scholcz Frigyes.

Vallás, hetenként 2 óra. Hit- és erkölcstan. K. k. Zsilinszky-Hörk: 
«Keresztény Hit- és Erkölcstan».

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

Német nyelv, hetenként 2 óra. A német irodalomtörténet Klopstock- 
tól a jelen korig. Megfelelő olvasmányok. A haladókkal havonként egy 
házi dolgozat, a kezdőkkel iskolai dolgozatok, még pedig fordítások ma
gyarból németre, vagy egyszerűbb leírások és az átvett költemények tar
talmának rövid összefoglalása. A haladók azonkívül olvasmányi naplót 
vezettek a magán olvasmányból, a mely naplóba az olvasott német mü
vek rövid tartalmát és jellemzését bejegyezték; ezen naplót havonta egy
szer szintén beadták. K. k. Dr. Heinrich Gusztáv: Német tan- és olvasó
könyv III. és IV. rész.

Latin nyelv, hetenként 5 óra. Prózai olvasmány: Corn. Taciti Ab 
excessu divi Augusti liber I. Költői olvasmányok: Horatius ódáiból II.
3., II. 10., II. 14., III. 9., III. 30., Satirarum lib. I. 6 Epistularum lib. I.
2., I. 7., II. 3. (De arte poetica). Nyelvtani ismétlés A római irodalom 
története. Iskolai Írásbeli dolgozatok. K. k. Taciti Annales, magy. Buda- 
váry József. Horatius Bartal-Malmosy-féle kiadása. A római nemzeti iro
dalom története Márton Jenőtől.

Görög nyelv, hetenként 4 óra Az attikai és homerosi alaktan foly
tonos ismétlésével kapcsolatban olvastuk az Ilias I., VI. és VII. énekeit, 
Plato, Socrates védelmét. Megfelelő irodalmi és régiségtani ismertetés.
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Iskolai Írásbeli dolgozatok. K k. Homeros Iliasa, dr. Csengery Jánostól. 
Plató, Socrates védelme, Horváth Zsigmondtól.

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 kosmographia elemei, A VII. osztály pensumának át
ismétlése. K. k. Czógler Alajos.

Bölcsészeti előtan, hetenként 3 óra. Psychologia és Logika. A lélek
tan és logika elemei. A lélektan feladata. A lelki jelenségek főcsoport
jainak megismertetése. A logika feladata. A logikai gondolkodás elemi 
formái. A gondolkodás rendszeres formáinak és kutatás módszereinek á t
tekintése. K. k. Beck. Greguss és Szittnyai.

Mennyiségtan, hetenként 2 óra. Combinátiók és binominálás együtt
hatók. Permutatiók és variátiók. A mathematika legfőbb tanainak ismét
lése. K. k. Moönik-Klamarik-Wagner.

Torna, hetenként 2 óra. Tananyag ugyanaz mint a VII. osztályban

Nem kötelezett tantárgyak.
Franczia nyelv, tanítja Votisky Károly, fögymn. tanár.
Szabadkézi rajz, hetenként 2 órában; résztvett 17 tanuló. A kezdő- 

csoportban (I., II., III. oszt.) tömegtanitás utján stylizált levelek, továbbá 
görög és román stylü. síkbeli ékítmények rajzoltatása és két színnel való 
kidolgozása. A haladó csoportban (IV.— VIII. oszt.) egyéni oktatás szerint 
renaissance stylü sík díszítmények rajzoltatása és festése után, írónnal való 
árnyékolás gyakorlása, illetve ornamentalis és figurális lapminták utáni 
rajzoltatás. Tanította: Gaál István, állami szakiskolai rajztanár.

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

A) A m a g y a r  n y e l v b ő l .
Az V. osztályban. 1. A szüret leirása. (Népszokás.) 2. Szibinyáni 

Jank. (Arany János után. Tartalom-magyarázat.) 3. Éji látogatás. (Gyulai 
után. Tartalmi magyarázat és széptani fejtegetés) 4. Az őrültség rajza. 
Arany „Ágnes asszony“ czimü költeményében. 5. Az élet viszontagságai 
ellen legerősebb oltalmunk a vallás (Arany „Fiamnak“ ez. költeménye 
alapján.) 6. Szilágyi és Hajmási históriája, az olvasott népballada alapján.
7. Csejthe vár asszonyának bűne és bünhödése. 8. Minden ország támasza, 
talpköve a tiszta erkölcs Berzsenyi »A magyarokhoz« ez. költ. alapján. 
Kifejtés példákkal. 9. Kölcsey „Parainesisíl-ének szépségei (Szónoki gya
korlat). 10 Idegen nyelveket tudni szép, a hazait ismerni és művelni kö
telesség.

A VI. osztályban. 1. A kirándulások haszna. 2. Az ősz. 3. Védő 
beszéd. 4. Elektra és Chrysothemis jelleme. 5. A szónoki megindítás (An
tonius beszéde nyomán.) 6. Hunyadi János. 7. Boroszló védelme 1474-ben
8. Ki az, ki a temetőn meghatva ne érezné magát. 9. Labor omnia vicit 
improbus 10. A Poprád.

A VII. osztályban. Gondolatok az iskolai év elején. Szomorú őszi 
napok. A dráma jellemzése. Emlékbeszéd Vörösmarty Mihály felett. Egyik 
barátom nevetséges helyzetben. Pázmán Péter és Szenczi Molnár Albert 
(párhuzam . Pannónia megvétele. Kezdet és vég. Szabadon választott tárgy. 
Szigetvár ostroma a történelemben és a Zrinyiászban.

A V III osztályban. Nemzeti jellemünkhöz ragaszkodva mit tanul
hatunk mégis a müveit nyugati népektől? A valódi költők az emberiség 
jótevői. Fordítás németből: »Konradins Ende« von Fr. v. Raumer. Em
lékbeszéd Vörösmarty Mihály felett. Magánolvasmányaim az első évhar
madban. Minő kötelékek fűznek bennünket a hazához? Kit tartok én a 
legnagyobb epikusnak ? A vallás és államszabadságért folyt küzdelem. Sza
badon választott tárgy.

B) A n é m e t  n y e l v b ő l :
Az V. osztályban. Haladók : Der Mensch ist die Krone der Schöpfung. 

Ein Ausflug in die Karpathen. (Brief.) Herbstgedanken. Weihnachtsferien. 
Du sollst lieben deinen Nächsten wie dich selbst. (Chrie.) Rettung aus 
Feuersgefahr. Ueber die Nothwendigkeit der sittlich religiösen Erziehung. 
Ueber den Nutzen des Turnens. Frühling. — Kezdők: Am Ende des Mo
nats September. (Fordítás.) Die Mutter des Mathias. (Fordítás.) Nächtlicher 
Besuch. (Fordítás.) Weihnachtsferien. (Önálló dolgozat.) Hans Euler. (A vers 
tartalmának visszaadása.) Die Kinder in Gefahr. (Fordítás.) Inhalt der ersten
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vier Romanzen aus Cid. Ueber den Nutzen des Turnens. (Önálló dolgozat) 
Frühling, (önálló dolgozat.)

A VI. osztályban. I. Die Legende vom ewigen Juden. 2. Geistige 
Vorzüge haben ohne sittliche Gesinnung keinen Werth. 3. Der Lehrling 
erzählt sein Abenteuer, (Nach Goethes »Zauberlehrling«.) 4. »Non scholae, 
séd vitae discimus.« (»Was heisst dem Leben lernen?«) 5. O lieb, so lang 
du lieben kannst, von F. Freiligrath. (Erläuterung.) 6. Unsere Schule (Schil
derung.) 7. Der Frühling. (Beschreibung nach dem Gedichte »Hoffnung« 
von Emanuel Geibel.) 8. Das schlichte Kleid deckt oft ein edles Herz.
9. Die Treue ist kein leerer Wahn. (Nach Schillers »Bürgschaft«, Inhalts
angabe, Grundgedanke.) 10. Arbeit ist des Bürgers Zierde, Segen ist der 
Mühe Preis.

A VII. osztályban. Gedanken zu Anfang des Schuljahres. Traurige 
Herbsttage. Der dramatische Held. Von den deutschen Minnesängern. 
Weihnachtsfreuden. Fordítás magyarból: »Bethlen Gábor iskoláiról és épü
leteiről«, Szalárdi siralmas krónikájából. Die Vaterlandsliebe, Kölcsey pa- 
rainesise nyomán. Anfang und Ende. Sankt Peter mit der Geis, Sachs
J. nyomán. Das Vaterunser, — iskolai dolgozat. Fordítás magyarból: »Az 
utolsó levél«, Mikes Kelemen leveleiből.

A VIII. osztályban. Bildung macht stark. Welchen Nutzen bringt 
uns das Studium der Naturwissenschaften? Fordítás: Arany: »Családi 
kör«. Klopfstock: Die Frühlingsfeier, aesthetische Würdigung. For
dítás magyarból: „Vörösmarty életéből“, Gyulai Pál után Ueber den 
Nutzen der Buchdruckerkunst. Charaktereigenschaften der Alterstufen und 
des Geschlechtes nach Schillers, »Das Lied von der Glocke « Entwicklungs
gang der Menschheit nach Schillers »Spaziergang.« Erlebnisse und Erin
nerungen meiner Gymnasial-Zeit. Ein jeder Stand hat seinen Frieden — 
Ein jeder Stand hat se'ne Last — Geniesse, was dir Gott beschieden — 
Entbehre gern, was du nicht hast.
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VI.

Az 1900—1901. tanévben követett tanterv átnézete a 
heti óraszámot tekintve.

Fo
ly

ó 
sz

.

T a n tá rg y a k
O s z t á l y

Ö
ss

ze
g

I 1- II. III. IV. v. VI. VII. Vili.

1 V a l lá s ta n ............................. 2 2 2 2 2 2 2 2 16
2 Magyar n y e l v ....................... 5 5 4 4 3 3 3 S 30
3 Német n y e l v ....................... 2 2 3 3 3 3 3 2 21
4 Latin nyelv.............................. 6 6 7 6 6 6 6 5 48
5 Görög nyelv.............................. — — — — 5 5 5 4 19
6 Történelem............................. — — 3 3 3 3 — 3 15
7 Földrajz................................... 2 3 2 — — — 2 — 9
8 Term észetrajz........................ 2 2 — 3 2 3 — — 12
9 M ath e m a tik a ........................ 3 3 3 3 4 3 3 2 24

10 T erm észe ttan ........................ — — — — — — 4 4 8
11 Rajzoló geometria . . . . 3 2 2 2 — — — — 9
12 Bölcsészeti elötan . . . . — — — — — — — 3 3

13 Szépírás................................... 1 1 — — — — — — 2
14 T o r n a ................................... 2 2 2 2 2 2 2 2 16
15 Ének......................................... 1 1 1 1 — — — — 4

2 9  2 9 29 29 3 0  3 0  30  30 2 3 6

3 ?  A - .'iÜ k i i - '. '- j J - - ' >*



VII.

Statisztikai kimutatás a tanulók létszáma, anyanyelve, vallása és koráról.
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II. 32 — 7 22 3 — 18 2 8 — — 4 —■ — 32 — 1 10 16 0 — — —— — — — 32

in. 28 — 12 14 2 — 14 8 2 — — 4 — —— 28 —— 2 14 6 6 — - — —— 28

IV. 32 2 15 17 2 — 17 6 4 1 — 6 —— — 34 — — — 3 15 10 5 — 1— — — 34

V. 30 1 13 14 4 — 14 6 4 — — 7 — — — 31 —— — — 1 11 12 6 1 —— — 31

VI. 33 1 21 11 2 — 15 8 4 3 — 4 —— — 34 —— - — - 8 15 5 5 1 — — 34

VII. 46 2 41 6 1 — 16 19 7 1 — 5 — 2 - 46 — — — — — — — g 18 c 12 6 48

VIII. 51 — 27 17 6 i 19 14 8 1 2 7 — — i 50 — — —— — — — 4 11 18 12 6 51

289 6 150| 118 26 i 131 69 45 7 2 41 — 3 291 1 j 13 28|4l|27|36 32 18 3ö|28 2412 295
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VIII.

Statistikai kimutatás a tanulók illetőségérő l 
m egyék  szerint.

Osztály i. II. in. IV. y. VI. VII. VIII.

Ös
sze


sen

Abauj-Torna.................... 1 1 1 2 1 2 3 ii
Arad............................... _ _ _ _ . _ _ 2 2
Bács-Bodrog................... 1 _ _ _ __ __ 1 2
Békés ............................ 1 — — — i _ 2 1 5
B e re g ............................... — _ 1 — _ _ 1 _ 2
B ih a r ............................... — --. — 1 _ 3 3 2 9
Borsód............... — — 1 _ i __ . ___ 2
Esztergom .................... — — — — _ _ 1 _ 1
Gömör-Kishont . . . . 1 2 — _ 2 2 _ 2 9
H ajdú .................... . . 5 — — — 1 2 7 5 20
Háromszék . . . 1 _ — — _ _ _ 1
Jász-N.-K.-Szolnok . . — l 2 _ _ 3 5 11
K om árom ............... — _ _ 1 _ . _ 1
Liptó ............................... 4 2 3 2 3 2 6 6 28
Máramaros . . . . 2 _ — 1 2 2 7
Pest-Pilis-Solt-Kis-Kún . . — 2 2 2 2 2 2 _ 12
Pozsony ............... — — — — _ 1 _ _ 1
Sáros . . — _ 1 _ _ _ 1 — 2
Szabolcs............... — _ 1 1 2 _ 2 5 11
S zatm ár............... — — 2 1 _ 1 _ 2 6
Szepes ............................... 12 16 8 15 9 8 8 11 87
T o ln a ....................... — — — — 1 — _ — 1
Trencsén . ................... 1 — — 1 _ — 2 4
T urócz. . . 2 _ _ _ _ __ 1 1 4
Ugocsa............................... — — 1 — — _ 1 — 2
U ng................................... — — — 1 — _ _ _ 1
Zala . . . __ __ _ _ 1 _ _ 1
Zemplén.................... 1 2 — 4 2 4 2 1 16
Z ó ly o m ........................... — — — — — 1 1 1 3
Alsó-Auszlria . . — 1 _ _ _ _ _ _ 1
Bukovina. . . __ 1 __ _ _ __ _ _ 1
Morvaország — 1 — — _ __ _ 1
Késmárk városa................ 5 4 4 3 5 3 1 5 30

Összesen. .: 37 32 28 34 31 34 48 51 295

2*
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Tanulm ányi eredmény.

IX.

Á l t a l á n o s
o s z t á l y z a t

i. II. III. IV. V. VI. VII VIII.

Ö
ss

ze
se

n

A vizsgázott 
tanulóknak

Jeles 3 4 3 6 4 3 5 11 39 13 59 %

Jó 7 4 3 8 10 8 9 10 59 20.56 %

Elégséges 12 11 13 10 10 20 22 27 125 43.56 %

Elégtelen egy 
tantárgyból 6 6 — 4 4 3 8 — 31 10 8 0 %

Elégtelen két 
tantárgyból 3 1 6 5 3 — 1 — 19 6.62 o/0

Elégtelen három 
vagy több tan

tárgyból
4 6 3 1 — — — — 14 4.87 %

Vizsgázott
összesen 35 32 28 34 31 34 45 48 287 100 7o
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V I . 5 7 — í — — — 3 — 4 2 — 10 — 2 34

VII. 1 23 — í 2 2 — 8 2 — 7 — 2 4 8

Vili. 1 11 — — 9 __ — 6 — 4 2 14 — 4 51

11 80 1 4 3 5 — 3 28 2 33 13 — 65 3 17 2 9 5
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Ifjúsági egyesü letek .
A felgymnasiumi ifjúság »Kazinczy«-önképzőköre a VII. és VIII. osz

tály tanulói sorából 52 taggal a tanév megnyílta után Votisky Károly ta
nár elnöklete alatt azonnal megalakúit. A felügyelői tisztet a kör jól fel
szerelt könyvtárára ugyancsak Votisky Károly tanár viselte. A kör tiszt
viselői voltak: alelnök: Popovics Géza VIII. o. t . ; főtitkár: Laczák Dezső 
Vili. o. t . ; altitkár: Ludmány Gábor VII. o t . ; főjegyző: Magyar János 
VIII. o. t . ; aljegyző: Sebestyén Miklós VII. o. t . ; alkönyvtáros: Koch 
István VIII. o. t . ; könyvtárosok: Genersich Rezső és Szűcs László VIII.
o. t . ; alkonyvtárosok: Márton Péter, később Pálmay Gyula VII. o. t és 
Ozsvár Péter VII. o. t . ; pénztáros: Kiszelly József VIII. o. t . ; főellenör: 
Magi János VIII. o. t . ; II ellenőr: Újvárosi Szabó Mihály VII. o. t.

A kör tartott 20 rendes, 1 megnyitó, 3 diszgyülést és 1 zárógyü- 
lést Beérkezet összesen 21 mű, minden müvet 2—2 tag bírált. A müvek 
közül dicséretet nyert 4, méltánylást 5, tudomásul vétetett 5, elvettetett 4, 
a szerzőnek visszaadatott 1. Erdemkönyvbe vétetett: Laczák Dezső VIII.
o. t. »Kis Madárka«, s Kulka Mór Vili. o. t »Diogenes« czimü költe
ménye. A 42 szavalat közöl dicséretet nyert 18, méltánylást 14 és tu
domásul szolgált 10 szavalat.

Az egyes gyűléseken azonkívül a kör következő tagjai tartottak fel
olvasásokat: Popovics Géza VIII o. t. »Milyen irányt választott körünk, 
midőn Kazinczy nevét felvette«, »Vörösmarty helye az irodalomban«, »Mi 
a különbség a magyar és nyugateuropai romantika közt«, »A népdalról 
és zenéjéről«, ez utóbbi felolvasást a kör érdemkönyvbe vételre érdemesí
tette; Kiss László VII. o. t. : „A nép kedvencz olvasmányairól“, Eposzi 
sajátságok a Zrinyiászban. Hogyan lett Zrínyi Miklós költő és hadvezér; 
Laczák Dezső VIII. o. t. „Fakereszt“ és „Majoreszko“, Magyar János VIII. 
o t , : „Az előadó képesség fejlesztéséről“, Szűcs László VIII. o. t . : „Onnan 
az Alföldről“, Rónai Dezső VIII. o. t . : „Női jellemek Arany Jánosnál“, 
Szimonidesz Lajos VIII. o t. „A tetemre hívás és szavalása.“

Október 6-ának 51-ik évfordulója alkalmából körünk gyászünnepélyt 
tartott a következő műsorral:

1. Ima 1849. október 8. emlékére, irta dr. Szabó Aladár, előadta 
Laczák Dezső VIII. o. t.

2. „Tizenhárom“ költemény, irta Ábrányi Emil, szavalta Vitányi Ernő 
VIII. o. t

3. „Batthyányi vértanusága“ (Egyetértés) fölolvasta Popovics Géza 
VIII. o. t.

4. „Október 6.“ költemény, irta Ábrányi Emil, szavalta Ozsvár Péter 
VII. o. t.

XI.
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5. „A szabadságharcz többi vértanúi Aradon“ irta egy „Régi Hon
véd“, felolvasta Magyar János VIII. o. t.

6. „A tizenhárom“ költemény, irta Varády Antal, szavalta Wald- 
mann Izidor VII. o. t.

Deczember 2-án körünk Vörömarty Mihály születésének 100-ados 
évfordulója alkalmából az ifjúsági zene- és énekkar közreműködése mellett 
a városi Vigadó nagytermében emlékünnepélyt rendezett a kővetkező mű
sorral :

1. Szózat, irta Vörösmarty Mihály, játsz. az ifjúsági zenekar.
2. Vörösmarty Mihály emlékezete, irta és felolvasta Popovics Géza 

VITI. o. t.
3. „Keserű pohár“, Bordal Vörösmarty Mihály „Czilley és a Hunya

diak“ czimü szomorujátékából, énekelte az ifjúsági dalkör.
4 „Szép Ilonka“, irta Vörösmarty Mihály, szavalta Ozsvár Péter

VII. o. t.
5. »Fóthi dal«, irta Vörösmarty Mihály, énekelte az ifjúsági dalkör.
6. »Salamon«, irta Vörösmarty Mihály, szavalta Vitányi Ernő VIII. o. t.
7. »Elhagyott anya«, irta Vörösmarty Mihály (a pesti nemzeti szín

házban 1837 november 30-kán előadta Lendvayné), szavalta Laczák 
Dezső VIII. o. t.

8. »A vén czigány«, Vörösmarty Mihály hattyúdala (1855. junius 28.), 
szavalta Waldmann Izidor VII. o. t.

9 Rákóczy-induló, j. az ifjúsági zenekar.
Ugyancsak e hóban, decz. 17-kén volt Czuczor Gergely születésének 

100-ados évfordulója. E nagy epikusunk és nagy nyelvtudósunk emlék
ünnepét körünk f. é. január 26-án tartotta meg következő műsorral:

1. Elnöki megnyitó, tartotta Votisky Károly, tanár.
2. »Riadó«, irta Czuczor Gergely, szavalta Laczák Dezső VIII. o. t.
3. »Czuczor Gergely«, irta és felolvasta Popovics Géza VIII. o. t.
4. »A legszebb ének«, irta Czuczor Gergely, szavalta Vitényi Ernő

VIII. o. t.
5. »Hunyadi«, irta Czuczor Gergely, szavalta B'rank Géza VIII. o. t. 
A márczius 15-ki emlékünnepélyt körünk az ifj. zene- és énekkar

közreműködése mellett ugyancsak a városi Vigadó nagytermében tartotta 
meg következő műsorral:

1. Rákóczy-induló, j. az ifjúsági zenekar.
2. Prológus, irta és előadta Popovics Géza VIII. o. t.
3. Lengyel-hymnusz, énekelte az ifj. énekkar.
4. Hunyadi-induló, j. az ifj. zenekar.
5 »Egy gondolat bánt engemet«, költemény, irta Petőfi Sándor, ze

néjét szerzetté Kapi Gyula, szavalta Laczák Dezső'VIII. o. t ,  zongorán 
kisérte Popovics Géza VIII. o. t.
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6. »A legelső szabad tavasz virágzik«, énekelte az ifj. énekkar.
7. »Riadó“, költemény, irta Czuczor Gergely 1848. deczember 21-kén 

az ellenséges hadak betörése alkalmából; szavalta Ozsvár Péter VII. o. t.
8. „Petőfi a Hortobágyon“, költemény, irta Várady Antal, zenéjét 

szerzetté Kán László, szavalta Waldmann Izidor VIII. o. t., zongorán ki
sérte Popovics Géza VIII o. t., hegedűn Bódy János VI. o. t.

9. Búr-induló, j. az ifj. zenekar.
10. „Kitárom reszkető karom“, énekelte az ifjúsági énekkar.
11. „A hazaszeretetről“, költemény, irta Szabolcska Mihály, szavalta 

Vitényi Ernő VIII. o. t.
12. Rákóczy-induló, j. az ifj. zenekar.
A márczius 23-ki gyűlés Kossuth Lajos emlékének volt szentelve a 

következő műsorral:
1. „Fohász Kossuth halálakor“, irta Sántha Károly, előadta Popovics 

Géza VIII. o. t.
2. „Kossuth Lajos neve“, irta Gárdonyi Géza, szavalta Vitényi Ernő 

VIII. o. t.
3. „Kossuth apánk“, irta Seress Imre, szavalta Magyar János VIII. o. t.
4. „Az utolsó üzenet“, írta Varsányi Gyula, szavalta Ozsvár Péter 

VII. o. t.
5. „Kossuth sírja“, irta Ábrányi Emil, szavalta Waldmann Izidor 

VII. o. t.
6 „A mennyben“ , irta Zalár József, szavalta Laczák Dezső VIII. o. t.
Az irodalom tanítása van arra hivatva, hogy iskolai életünkben a 

nemzeti öntudatot tartalmasabbá és emelkedettebbé tegye. Ez okból az 
önképzőköri munkásságnak is egyik főczélja, hogy az ifjakat irodalmunk 
előkelő szellemeinek díszes társaságába bevezesse, velők nagy Íróink mű
remekeit megismertesse, olvasni, tanulmányozni és megérteni tanítsa.

Már Platon, az ó-kor legnagyobb bölcse azt tanácsolja, hogy az if
jakat a legnagyobb költők legjobb müveivel kell megismertetni, hogy a s z ív  

a legnemesebb érzelmekkel, a phantasia a legfenségesebb gondolatokkal 
és képzetekkel táplálkozzék.

De e magasabb czélt, mely az ifjút fenkölt gondolkodásra — sursum 
corda! — szoktatja, csak úgy érheti el az ifjú, ha nem az iró életrajzi 
adataira, hanem az irodalom igazi feladatának megfelelőleg arra fekteti 
a fősúlyt, hogyan fejlődött valamely nagy iró érzés- és gondolatvilága, 
szóval arra igyekszik, hogy az iró és müvei tiszta és jellegzetes képben 
álljanak előtte. Hisz a történelemben is nem az események elbeszélésére, 
hanem a psychologiai analysis meggyőző erejével azok megfejtésére és 
megokolására helyezzük a fősúlyt. Ebben rejlik az irodalom és általában 
a tudományok tanításának képző ereje, mely arra szoktat bennünket, hogy 
megszeressük a tudást s igyekezzünk folyton előbbre haladni. Ilyjgondol-
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kodás mellett felébred és megerősödik az ifjúban a kötelességérzet ön
tudata, mely a munkát reá parancsolja.

Ha azon titáni munkára gondolunk, mit Vörösmarty és kortársai, 
nemzeti újjászületésünk megteremtői végeztek, akkor valójában Shakes- 
peare-ral elmondhatjuk «ezer s z ív  árad érzésektől kebelemben» s a gon
dolat szabadon és fennen szárnyal az eszmék véghetlen régióiban. Ily 
szellemben akart körünk a nagy költő születésének százados évfordulója 
alkalmából a kör tagjainak szivében emlékoszlopot állítani s e czélból a 
következő kérdésekre hirdetett pályázatot:

1. Vörösmarty Mihály élete és müvei. Irodalmi és politikai viszonyok 
Vörösmarty születése és fellépte alkalmával. A Zalán futásának megje
lenése. gr. Széchenyi István. Vörösmarty viszonya a nyelvújításhoz és 
Kazinczy hoz. Miben áll Kazinczy és miben Vörösmarty érdeme a magyar 
költői nyelv kiművelése szempontjából? Az «Aurora-kör». Vörösmarty a 
szabadságharcz idején. Élete utolsó évei. A «vén czigány». Jutalma 
3U korona.

2. Vörösmarty lyrája. Megjelölése azon költeményeknek, melyek 
első szerelmére vonatkoznak. Jutalma 15 kor.

3. Vörösmarty mint epikus és elbeszélő költő. A «Cserhalom fejte
getése». Etelka alakja. Jutalma 20 kor.

4. Vörösmarty mint drámairó. A „Vérnász“, „Marót bán“ és az 
„Áldozat“ fejtegetése és méltatása. Miben különbözik a magyar és kü
lönösen Vörösmarty romantikája a nyugot-europai romantikától? Vörös
marty drámaírói működésének jelentősége a magyar dráma fejlődésére. 
Jutalma 30 korona.

5. Vörösmarty nyelve. Jutalma 15 kor.
6. A „Szép Ilonka“ vagy a „Szegény asszony könyve“ széptani mél

tatása. Jutalma 15 korona.
7. Czuczor Gergely élete és müvei. Czuczor mint lyrikus, mint epi

kus; Czuczor mint nyelvész Jutalma 25 korona.
A bíráló bizottság u. m .: a kör elnöke Votisky Károly, dr. Szelényi 

Károly és Báthory Andor tanárok az 1-ső számú pályakérdésre beérkezett 
s „Ember küzdj és bízva hízzál“ jeligével ellátott pályaművet Ítélték egy
hangúlag jutalomra méltónak. A dolgozat szerzője Popovics Géza VIII o. t.

A kör könyvtára ez évben vétel utján a következő müvekkel gya
rapodott :

Budapesti Szemle 96-ik kötet.
Jókai Mór: Egy az Isten.

,, „ És mégis mozog a föld.
,, „ Uj foldesúr.

gr. Teleki László: Kegyencz, 1 k.
Gyulai Pál: Vörösmarty életrajza, 1 k.
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Jókai Mór: Lenczi fráter. 1 k.
Vas Gereben: Egy alispán, 1 k.
A „Magyar Könyvtár“ füzeteiből 4 k.
Gaál Mózes: Kenyér és becsület, 1 k.
Rákosi Jenő színmüvei, 1 k 
A magyar emigratio mozgalmai, 1 f.
Mikszáth Kálmán: A két koldusdiák, 1 k.

„ „ A tekintetes vármegye, 1 k.
Gyulai Pál: Egy régi udvarház utolsó gazdája, 1 k.
Cooper: Az utolsó mohikán, 1 k.
Dickens Károly: Copperfield Dávid, 2 k.
Deák Ferencz felirati beszédei, 1 k.
Bulwer L .: A jövő nemzedéke, 1 k.
Arany János hátrahagyott költeményei, 1 k 
Prescott: V. Károly császár végnapjai, 1 k.
Thackeray: A négy György, 1 k.
Moreto: Közönyt közönynyel, 1 k.
Shakespeare: János király, fordította Arany János, 1 k.
Jókai Mór: Életemből, 1 k.
Hugo Victor: 1793, regény, 3 k.
Rákosi Victor: Rejtett fészkek, 1 k.
Gaál Mózes: gr. Széchenyi István, 1 k.
Csengeri Antal: Történetírók és Történetírás. Tanulmányok, 1 k. 
Eötvös Károly: Utazás a Balaton körül. 2 k
Vörösmarty lyrai költeményei, I és II. k. Vörösmarty életrajzával, 2 péld 
Herczeg Ferencz: Ocskay brigadéros, 1 k.
Tolnai Vilmos: Magyarító szótár, 1 k.
Beöthy Zsolt: Vörösmarty Mihály. A Kisfaludy-Társaság ajándéka 

a magyar tanuló ifjúságnak, 2 péld
b. Eötvös József: Beszélyek, 1 k.
Szabolcska Mihály: Szabad órák, 1 k.
Puskin: Anyégin Eugén, fordította Bérczy Károly, 1 k. 
dr. Gyulay Béla: Irodalomismertető, 1 k.
Tolnay Lajos: Magyar költők, 1 k.
dr. Kiss Ernő: Vörösmarty Mihály, 2 péld
Vozáry Gyula: A két szomszédvár, irta Vörösmarty Mihály, 1 k. 
Talpra Magyar! Hazafias költemények, 1 k.
A magyar tudományos Akadémia könyvkiadó vállalatának 1900-ik 

illetményéből:
Jánosi Béla: Aa aesthetika története, II. kötet A középkor.
John Edward Courtenay Bodley, Franczia ország II. kötet, fordította 

Darvai Móricz.
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Carlyle Tamás: Hősökről. A gyémánt nyakláncz, 1 k.
Fauler Gyula: A magyar nemzet története Sz. Istvánig, 1 k.
A j á n d é k  u t j á n :
Jókai Mór: Az élet komédiásai, ajándékozta Szentiványi József VII. o. t.
A kör ez évben a következő folyóiratokat járatta: „Tanulók Lapja“, 

„Vasárnapi Újság“, „Természet tudományi közlöny“.
Német önképzőkör: A  német önképzőkör ez évben is megalakult még 

szeptember hóban 30 taggal Bruckner Károly igazgató elnöklete alatt. 
A kör tisztviselői voltak: Alelnök: Lövy Armin VIII. o t.; főjegyző: 
Gretzmacher Andor VIII. o t . ; aljegyző: Bartsch Aurél VII. o. t . ; főtitkár: 
Kiszellv József VIII. o. t . : altitkárok: Polsz Ernő VII o t. és Chodász 
Géza VI o. t ; főkönyvtáros: Szanitter Róbert VIII. o. t ; alkönyvtáros; 
Kmetty Károly VII. o. t . ; pénztáros: Walter Emil VIII. o t.

A kor ez évben összesen 15 gyűlést tartott, még pedig, egy ala
kuló, 13 rendes és egy zárógyülést. A beadott 11 mü között volt 8 eredeti 
és 3 fordítás a magyarból. Ezen művek közül a kör megdicsért egyet: 
négyet méltányolt és a többi 6-ot egyszerűen tudomásul vette. Az egyes 
műveket a körnek 2 - 2  tagja bírálta, mely bírálatok a körtől méltán- 
lást nyertek. Lövy Ármin alelnök az említett müveken kívül egy érte
kezést „A német irodalom Magyarországon“ czimmel és egy hosszabb el
beszélést írt, melyekért jegyzőkönyvi dicséretet nyert. A körben elhang
zott 22 szavalat közül megdicsértetett egy, méltánylást nyert 12, a többi 
9 egyszerűen tudomásul vétetett.

A kör következő pályadijat tűzött ki:
1. Schiller: »Wilhelm Teil“ ez. drámájának aesthetikai méltatása.
2. Forditassék egy nagyobb szakasz Vörösmarty egyik epikai költe

ményéből vagy ugyanezen költőnek egyik nagyobbik lyrai költeménye.
3. Szabad tárgy
Az 1. és 3. tételre egy. a 2-ra pedig két pályamű érkezett be, mely 

közül az egyik Vörösmarty »Zalán futása“ czimü eposzának II. énekből egy 
nagyobb szakasznak, másik ugyanezen költőnek »A szegény asszony könyve“ 
czimü költeményének fordítása. Ezen pályaművek közül az 1. és a 2. alatti 
tételre beérkezett két munka közül a Zalán futásának fordítása jutalmat 
nyert, a másik fordítás megdicsértetett. A két jutalmazott pályamű szer
zői Lövy Armin VIII. o. t. és Polsz Ernő VII. o. t., a megdicsérté Repper 
Tivadar VIII. o. t. Lövy pályadíjúi „Heine“, Polsz pedig „Hauff“ müveit kapta.

A kör könyvtára e tanévben 541 kötetről, részint vétel, részint 
ajándék utján 570 kötetre szaporodott.

Lyceumi gyorsírókor. A gyorsírókor szeptember hó 10-én alakult 28 
taggal Karátsony Zsigmond tanár elnöklete alatt. A kör tisztviselői vol
tak: alelnök és első előadó: Altmann A. VIII. o. t . ; jegyző: Lövy Ármin
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VIII. o. t . ; pénztáros: Cseh János VIII. o. t . ; könyvtáros : Hegedűs István 
VII. o. t . ; titkár: Gyárfás Gyula VII. o. t . ; ellenőr: Hajtmanszky Gyula 
VI. o. t . ; továbbá a négy felsőbb osztályból egy-egy bizottsági tag.

A tagok kezdők és haladók voltak, kik Forrai (I. és II. r.) tan
könyve szerint tanulták a Gabelsberger-Markovics-féle gyorsírást, a kezdők 
2, a haladók heti 1 órában. A kör tartott 5 rendes havi gyűlést, két ver
senyt s egy pályázatot hirdetett a haladók számára. A kör előfizetett ez 
évben a »Gyorsírászati Lapok«-ra, a »Budapesti Gyorsiróra«-ra, a »De- 
breczeni Gyorsíró«-ra és a »Soproni Gyorsiró«-ra. A kör könyvtára 76 kö
tetből áll. A szabatos gyorsirási pályázat első diját, azaz 5 koronát Lővy 
Ármin VIII. o. t . ; a második diját, azaz 4 koronát Herz Miksa V. o. t. nyerte el. 
Jegyzőkönyvi dicséretet nyert Roth Andor VII. o. t. A félévi versenyen 
a kezdőknél az első dijat (4 kor.) Lipták Pál IV. o. t.; a másodikat (3 kor.) 
Krémusz Róbert V. o. t . ; a harmadikat (2 kor.) Hittrich Zoltán VI o. t . ; 
a negyediket (1 kor,) Moskovitz Mór V. o. t ; az ötödik és hatodik dij 
fejében jegyzőkönyvi dicséretet kapott Lőw Alfréd V. o. t. és Langer 
Gyula V. o. t.

A május hó 8-án tartott évvégi versenyen kezdők és haladók vettek 
részt. A haladók közül az első dijat (5 kor.) Lővy Ármin VIII. o. t . : 
a másodikat (4 kor.) Gyárfás Gyula VII. o. t . ; a harmadikat (3 kor.) Cseh 
János VIII. o. t. kapta. A kezdők közül az első dijat (5 kor.) Lipták 
Pál IV. o. t . ; a másodikat (4 kor.) Krémusz Róbert V. o. t . ; a harmadikat 
(3 kor.) Moskovitz Mór V. o t. nyerte meg.

A kör f. évi május hó 25-én d. u. 2 órakor tartotta zárgyülését.
Ifjúsági dalárda. Az ifjúsági dalárda a tanév elején alakult meg 

29 taggal. Tagja volt a VIII. osztályból 10, a VII. osztályból 10, a VI. 
osztályból 9 tanuló. Elnöke volt Kárátsony Zsigmond tanár; alelnöke és 
karvezetője: Gotthardt Kornél VIII. o. t . ; 1900. novemb. 17-töl Popovics 
Géza Vili. o. t . ; jegyzője: Magyar János VIII. o. t . ; pénztárosa: Laczák 
Dezső VIII. o. t . ; ellenörje: Uray Vilmos VIII. o. t. Az ifjúság által ren
dezett iskolai ünnepélyeken szép sikerrel működött közre. Működése alatt 
betanult 2 egyházi-, 5 gyász-énekeket, 6 hazafias- és 1 müdalt.

Az ifjúsági zenekar a tanév elején alakult meg 8 taggal. Elnöke: 
Kárátsony Zsigmond tanár; alelnöke, vezetője és első hegedűse: Duschek 
Gyula VIII. o. t. Volt még a zenekarban 1 első hegedűs, egy tei 'zhege- 
düs, három II. hegedűs, egy czimbalmos és egy bőgős. A zenekar ün
nepélyek alkalmával nyilvánosan is szerepelt. Betanult az egész évben 
8 indulót, 7 tánczdarabot, 3 concertdarabot és számos magyar népdalt.

Olvasó- és sakk-kör. Az olvasó- és sakk-kör ez idén is megalakult 
szeptember elején 43 taggal Zvarinyi Sándor tanár elnöklete alatt. Az 
alakuló gyűlésen a kör tisztviselőivé lettek: alelnök Popovics Géza VIII. 
o, t., felügyelők Koch István Vili. o. t., később Uray Vilmos VIII. o. t
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és Lflvy Ármin VIII. o. t., jegyző Magyar János VIII. o. t., pénztáros 
Vitényi Ernij VIII. o. t., ellenőr Gretzmacher Andor VIII. o. t. A körnek 
ez évben a következő lapok jártak: 3 politikai napilap: Budapesti Hirlap, 
Egyetértés és Pesti Hirlap; 3 szépirodalmi lap: Ország-Világ, Tanulók 
Lapja és Ujidők; 3 élczlap: Borsszem Jankó, Kakas Márton és Mátyás 
Diák. Ezeken kívül voltak olyan lapok, melyekből néhány példányt a 
kiadóhivatal többször küldött.

Tornakor. A lyceumi ifjúsági tornakor ez évben is megalakult a négy 
felső osztály tanulóiból Topperczer Rezső tornatanár elnöklete alatt. A 
tagok száma 41 volt. Tisztviselői voltak: alelnök Prepeliczay Albert VIII. 
o. t . ; előtornászok Szanitter Róbert VIII. o. t. és Ozsvár Péter VII. o. t.; 
jegyző Klimó Péter VIII. o. t ; pénztáros Magyar János VIII. o. t ; el
lenőr Laczák Dezső VIII. o t . ; zászlótartó Péntek József VIII. o. t ; kür
tösök Kovács Ferencz VI. o. t. és Komor Imre V. o. t . ; dobosok Jelinek 
Sándor VII. o t. és Kliment András V. o. t.

A kör hetenként 2 rendes gyakorló órát tartott. A téli hónapokban 
az órák szertornázásra, az őszi és tavaszi hónapok órái pedig menetgya
korlatok gyakorlására és játékokra fordittattak.

A tornázásban elért eredmény igen kedvezőnek mondható, mit a 
kör a f. é május hó 12-én tartott dísztornázás alkalmával külön csapat 
által nagyszámú közönség előtt bemutatott sikerült gyakorlataival bebi
zonyított.

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 dob, 5 drb egyenruha, egy füzértánczok kézikönyve, 14 drb 
füzértánczhoz való rúd, egy a tornacsarnokban kifüggesztett alapszabályzati 
tábla, egy bélyegző, jegyzőkönyv, pénztári könyv, napló és a tornagya
korlatok kézi könyve.

Vivőkor. Mindjárt szeptember első hetében megalakult 54 taggal a 
felgymnasium tanulói közül.

A kör vezetésével és elnöki méltósággal a tanári kar részéről Top
perczer Rezső tornatanitó úr bízatott meg. Az ifjúság részéről pedig a 
szeptember 12-én tartott alakulógyülésen a következő tisztviselők válasz
tattak : alelnöknek Grozda Emil Péter VIII o t., január 8-tól Laczák 
Dezső VIII. o. t . ; alvivómesternek előbb Laczák Dezső VIII. o. t., később 
Hanzlik Andor VII. o. t . ; főjegyzőnek Vitényi Ernő VIII. o. t . ; aljegy
zőnek Rónai Dezső VII. o t . ; föszertárosnak Bugányi József VIII. o. t.; 
alszertárosnak előbb Hanzlik Andor VII. o t., utóbb Újvárosi Szabó Mi
hály VII. o. t . ; Pénztárossá lett Szutorisz Lajos VIII. o. t.; ellenőrökké 
Rusznyák Viktor VIII. és Hápka Péter VII. oszt. tanulók.

A kör tagjai két csapatban u. m. kezdők és haladók csoportjában 
tanulták a vívást, még pedig 18 kezdő az iskolai vívást Laczák Dezső
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alelnök vezetése alatt elméleti magyarázatok kíséretében a Sebestié Rai
mund cs. és kir. főhadnagy tankönyve nyomán, hetenként.2—2 órán át.

Hanzlik Andor alvivómester vezetése alatt 16 tag tanult mint kezdő. 
10 haladó pedig az alelnök vezetése alatt az olasz vívást gyakorolta, he
tenként 1—1 órán.

A kör tulajdonát képezi 25 drb kard, 6 drb rapir és védő, 16 drb 
fejvédő, 18 drb keztyü és 4 drb mellvédö.

XII

Tanszerek.
A lyceumi könyvtár a lefolyt tanévben a következő müvekkel gya

rapodott:
1. Ajándék utján :
A magy. kir vallás- és közoktatásügyi ministeriumtól: Osztrák- 

Magyar monarchia Írásban és képben VI. és XVII. kt — L’ Enseignement 
en Hongrie. — Hivatalos Közlöny. — Herkules.

A magy kir. földmivelésügyi ministeriumtól: A szőlészeti kísérteti 
állomás kiadványai. — Jelentés a magyar selyemtenyésztés állapotáról 1900- 
ban. — A magyar korona országainak mezőgazdasági statisztikája.

Szepesmegye föispánihíva tálától: A magyar korona országainak gazda- 
czimtára.

Döller Antal, ny. cs. és k őrnagy úrtól: Ausztriai általános polgári 
törvénykönyv 1853 I. és III. rész. Kallós Lajos: Magyarországi főtörvény
szék ítéleteinek gyűjteménye. Ignatius Kassics: Enchiridion. 1836-dik évi 
magyar országgyűlésen alkotott törvénczikkelyek. — Ökröss Bálint: Ma
gyar polgári magánjog. — A magyar törvények' zsebkiadása III kt.

Bonis Károly nagy-körösi főgymn. tanár úrtól mint szerzőtől: Egye
temes számvetés.

Dr. Losonczi Lajos pozsonyi ev. lyceumi tanár úrtól mint szerzőtől: 
A tragikum. — Mythologia

Kunz Emil nyug. bányamérnök úrtól: Asboth János emlékkönyve 1791.
A „Kisfaludy-Társaság“-tól: Beöthy Zsolt: Vörösmarty Mihály
Az orsz. közegészségügyi egyesületről: „Egészség“, az egyesület 

folyóirata.
A szepesi orvosok és gyógyszerészek egyesületétől: Egyesületi év

könyv 1900-ról.
A székesfehérvári Vörösmarty-körtől: Vörösmarty emlékkönyve.
Dr. Sárffy Aladár lőcsei föreálisk. tanár úrtól mint szerzőtől: Egy 

középkori doctori disputatio.
Dr. Szelényi V. Ödön tanár úrtól mint szerzőtől: A német Umlaut 

hangtörvénye.
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Sauter Pál nyomdatulajdonos úrtól a „Karpathen-Post“ utolsó év
folyama.

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. Ethnographia. Mathematikai és Physikai 
Lapok. Középisk. Mathematikai Lapok. Magyar Paedagogia Országos Ta
náregyesületi Közlöny. Magyar nyelvőr. Protestáns Egyházi és Iskolai 
Lapok. Protestáns Szemle. Evang. Egyház és Iskola. Evang. Családi Lap. 
Hajnal. Időjárás. Budapesti Szemle. Statisztikai havi közlemények. Zeit
schrift für Oesterreichische Gymnasien. Deutsche Rundschau Literarisches 
Centralblatt

b) Füzetes vállalatok: Akadémiai értekezések és emlékbeszédek. Ma
gyar Történelmi Életrajzok. Osztrák-Magyar monarchia írásban és képben. 
Szinnyei: Magyar írók Élete és Munkái. Gaál: Nemzetünk nagy költői. 
H. Kraemer: Das XIX. Jahrhundert in Wort und Bild Dr. Masznyik E.: 
Pál apostol levelei.

c) Művek: Az akadémia és a természettudományi társulat könyv
kiadó vállalatában a lefolyt évben megjelent összes müvek. Az „Orsz. sta
tisztikai hivatal“ kiadványai. A „Magy. protestáns irodalmi társulat“ ki
adványai. Nagy Képes Világ Történelem V és VII kt O. Leixner: 
Deutsche Literaturgesichte 2 kt. G. Freytag: Bilder aus der deut
schen Vergangenheit 6 kt. Benedek Elek: A magyar nép múltja és 
jelenje 2 kt. Neumayr-Uhlig: Erdgeschichte 2 kt. L. Haeckel: Die 
Welträthsel. Molecz Béla: A magyar szórend történeti fejtegetése. 
Ábrányi: Teréz. — Olcsó könyvtár 821/30. — Bacsánvi költeményei.
— Bartók: Újabb költemények. — Bartók: Kárpáti emlékek. — 
Jakab: Nyár. — Jakab: Hangok az ifjúságból. — Kriza költeményei.
— Vajda összes költeményei. — Vajda: Újabb költemények. — Gaál Mó
zes : A magyar irodalom története. — Imre Sándor: A néphumor a magyar 
irodalomban. — Imre Sándor: Irodalmi tanulmányok 2 kt. — Szvo- 
rényi József: Ékesszólástan. — Toldy Ferencz: A magyar költészet kézi
könyve 5 kt. — Anakreon: fordította Ponori Thewrewk. — Finály Henrik 
dr.: A latin nyelv szótára 2 példány. — Görög anthologiabeli epigram
mák: forditotta Ponori Thewrewk. — Herodotos történeti könyvei I Ilt.
— Platón Theaitetosa: forditotta Simon J S. — Platon Eutyphronja: 
forditotta Simon J, S. — Propertius elégiái: forditotta Csengeri J. — Thuky- 
dides: forditotta Zsoldos B. í.—III. — Gönczy Pál: Tanulmányok. — György 
Aladár: Eszményi világ. — Bánóczi J .: Kisfaludy Károly és munkái 2 kt. 
Beöthy Zsolt: Horatius és Kazinczy. — Ferenczi Zoltán: Petőfi életrajza 
I—III. — Sárfíy Aladár: A classicusok rhetorikája. — Ballagi Géza: A



32

politikai irodalom Magyarországon 1825-ig. Id. Ábrányi Kornél : Életem
ből és emlékeimből — Acsádi Ignácz: Magyarország Budavár visszafog
lalása korában. — Áldor Imre: A haza bölcse. — Ballagi Aladár: A 
magyar nyomdászat fejlődésének történelme. — Kéry Gyula: A magyar 
szabadságharcz története napi krónikákban. — Salamon Ferencz: Magyar- 
ország a törökhóditás korában. — Sebestyén Gyula: Az Árpádok története.
— Pap Dénes: Okmánytár Magyarország függetlenségi harczának törté
netéhez 2 kt — Lázár Gyula dr. ■ Az ozmán uralom története Európában. 
2 kt. — Pulszky Ferencz: Deák Ferencz, — Vargyas Endre: A magyar 
szabadságharcz története — Cato bölcsmondásai: forditotta Némethy 
G — Demosthenes beszédei, forditotta Gyomlai Gy. dr. — Köpesdi Sán
dor : A görög irodalom története. — Lykurgos Leokrates ellen, forditotta 
Fináczy E. — Patercullus, C. Velleius: Róma történetéről irt 2 könyve
— Merényi László: Duna melleki eredei népmesék 2 kt. — Dr. Kiss Ernő: 
Vörösmarty — Dr. Max Wildermann: Jahrbuch der Naturwissenschaften.
— Wundt: Völkerpsychologie 2 kt. — A. Smith Chinesische Charakter
züge. — Dr. Schoener Rajnold: Roma. — August Mau: Pompeji in Leben 
und Kunst. — Bréhm-Méhely: Az állatok világa I. kt. Torkos László: 
Hatvani. — Ripka Ferencz: Erzsébet királyné Gödöllőn.

Az Algymnasiumi ifjúsági könyvtár e tanévben 12 magyar és 3 német 
müvei gyarapodott. Jelenlegi állománya 272 kötet.

Az éremtár ez évben következő ajándékok által szaporodott: Top- 
perczer Rezső tanár úrtól egy régi rézpénz; Szemere László V. osztályú 
tanulótól 3 drb régi ezüstpénz. Az éremtár jelenlegi állománya 492 drb.

A létesítendő classicai-philol >giai muzeum részére ez évben 2 drb 
gipsz-reliefet szereztünk be.

A rajzszertár: Várdai Szilárd: »Rajzminták« czimü gyüjteménynyel 
gyarapodott.

A természettani szertár részére a lefolyt tanévben szereztetett: Egye
temes kettős-tábori látcső. Zseblégsúlymérő magasságméréshez. Párolog
tató csészék berlini porczellánból. Főző lombikok. Gyémánt üvegvágásra. 
Dróthálók asbestbevonattal. Porczellánmozsár törővei. Üvegtölcsérek. Gáz
felfogó cilinderek. Sárgaréz-dugófurók. Dugó-puhitó. Dugóvágó kés. Eprou- 
vetta állvány. Eprouvetta kefe. Rézcsiptetö. Kanalak vasból. Platinasod
rony üvegcsőben. Üvevágó reszelő. Eprouvettafogó fémből. Főzőpoharak. 
Kiadatott 169 K. 38 f.

Dr. Kiss Károly budapesti üvegtechnikai intézet igazgatója a követ
kező szereket ajándékozta: Kémiai harmonika. Higanyos manometer. 
Crookes-féle radiometer. Röntgenlámpa. Röntgen-féle fotográfiák. Cartesius 
búvár alakok. Érték: 83 K.

Murányi Károly és Linczényi Lajos készítettek egy Ritchie-féle fo
tométert.
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A természetrajzi szertár a lefolyt tanévben a kővetkező tárgyakkal 
gyarapodott:

a) A j á n d é k  u t j án :  Murányi Károly VII. oszt tanulótól: Ardea 
purpurea, Numenius arquatus, Fulica atra, Vanellus cristatus, Larus ridi- 
bundus, Totanus glottis; Dr. Murányi Károly kis-hartai orvos úrtól: Anser 
segetum; Gloser Dezső II. oszt. tanulótól: Strix flammea; Meese Vincze 
úrtól: Coracias garrula; Bene Brúnó IV. oszt. tanulótól: Alcedo ispida; 
Komor Imre V. oszt. tanulótól: 4 drb ásvány; Szemere Zoltán IV. oszt. 
tanulótól: 2 drb ásvány és 1 kövület; Záborszky Zoltán VI. oszt. tanuló
tól : egy kövület; Bruckner Károly igazgató úrtól több drb sóvirág Só
várról; Kiszely Géza II. oszt. tanulótól 3 drb cseppkő; Grósz Alfréd VII. 
oszt. tanuló az Aspidium filix mas-t.; Szemere László V. osztály tanuló 
pedig a búzavirágot és a szarvaskerep beporzását feltüntető rajzot készített.

b) Vé t e l  u t j á n :  Ciconia nigra, Phalacrocorax carbo, Anasferina; 
továbbá a Gerold-féle falitáblákból 29 drb az alsófokú természetrajzi ta
nításhoz.

A néprajzi és régiségtani gyűjteményt Dr. Greisiger Mihály orvos úr 
több fényképpel, Lindtner Gyula IV. oszt. tanuló egy 1414-ből származó 
karddal gyarapította.

Fogadják mind azok, kik gyűjteményeinknek gyarapításához hozzá
járultak, intézetünk hálás köszönetét.

XIII.

Alumneum és convietus.

a) JJlumneum.
Az alumneum jótéteményét (ebédet) ez isk. évben 36 tanuló élvezte.
Az egész évi díj, mely félévenként előre fizetendő, 40 korona.
A lelkészek, tanárok és tanítók fiainak a rendes díjból 8 — 8 kor. 

engedtetett el; ezen rovatba tartozott: Nikelszky Jenő, Ondrus Kornél, 
Hajtmanszky Gyula, Klimo Péter, Koritsánszky Márton.

A néhai Stenczel Hugó- és Paulina-féle alapítvány kamataiból ingyen 
élelmeztetett Broschko Róbert és Tóth József. A kegyes hagyományozok 
emlékére azonkívül január hó 25-én és márczius 27-én az összes alum- 
nistáknak egy-egy beneficium adatott. Beneficiumot kaptak még szep
tember 13-án, október 6-án, január 28-án, márczius 15-én és május 26-án.

A Lehoczky Márton-féle alapítványból élelmezést nyert Plajtmanszky
3
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Gyula; az Ambrózy János-féle alapítvány jótéteményét Klimo Péter él
vezte; a Sólyomi József-féle alapítványra felvétettek Pálmay Gyula és 
Schleifer Bertalan; a Pongrácz Imre-féle alapítvány jótéteményét élvezték 
Gyurkovics János és Krémusz Róbert; a dr. Szelényi Károly-féle alapít
vány kamatait megkapta Nikelszky Jenő s végre Steiner Samu-féle alapít
ványét Peschko Ernő.

A „senior“ valamint két „portáns“ ingyenes élelmezésben részesült.
Az egész elengedés ezen isk. évben 508 koronát tesz.
Minthogy azonban egy-egy tanuló élelmezése az intézetnek átlag 

70 koronába került, úgy a fentebb említett kedvezményeken kívül a ly- 
ceum az alumneumi alapból még minden tanuló után ráfizetett 30 koronát, 
illetőleg annyi elengedésben részesítette, a mi 36 tanuló után kitesz 
1080 koronát; e szerint az összes kedvezmény 1588 kor.

b) Convictus.
A convictusban étkezett a folyó 1900/1901. tanévben két ingyenes 

senior és öt ingyenes portáns beszámításával 97 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, szer
dán és szombaton árpadara Vacsorára adatott hetenként háromszor pe
csenye, egyszer-egyszer kolbász-féle és tejbe főzött rizskása czukorral 
és fahéjjal, egyszer pedig más vastag étel és személyenként egy negyed
rész kenyér.

Convictusi ebéd és vacsoráért fizetnek az illető tanulók egész évre 
140 kor .-át; csupán ebédért 90 kor.-át; csupán vacsoráért 70 koronát. 
A díjak félévenként előre fizetendők.

A convictus benlakással nincsen összekötve.
Lehet ebédet az alumneumban és vacsorát a convictusban fogadni.
Az alumneumba és a convictusba felvétetik minden tanuló vallás

különbség 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;
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azonkívül fizet még minden tanuló beiratási díj, felszerelési alap, értesítő 
és országos tanári nyugdíj fejében a beiratás alkalmával 16 koronát. Az 
izraelita tanulók még az említett fizetéseken kívül 20 kor. járulékot fizet
nek ugyancsak a beiratás alkalmával. A magántanulók vizsgadíja a rendes 
tandíjon kívül 60 kor. Iskolai bizonyítványért minden tanuló 2 k. 30 f. 
fizet a tanév végén.

A helybeli ev. lelkész, gymnasiumi tanárok és prot. elemi tanítók 
fiai tandíjat, járulékot és beiratási díjat nem fizetnek, csak az országos 
tanári nyugdíjalapra tartoznak a beiratás alkalmával 6 koronát fizetni.

A kath. és izrael. vallású tanulók azonkívül a hitoktatásért évi 6 ille
tőleg 8 kor. fizetnek, mely összeg félévenkénti részletekben előre fizetendő.

XV.

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

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

és kiszolgálattal különféleképen fizetnek 12 kor.-tól 30 kor.-ig.
Posta-, távirda és vasúti állomás helyben.

XVI.

Elengedett tandíj az 1900—1901-iki isk. évben.
I. A helybeli lelkész és a tanárok fiai:

1. Gretzmacher Gyula I. o. t. 2. Linberger István I. o. t. 3. Wéber 
Arthur III. o. t 4. Votisky Árpád IV. o. t. 5. Gretzmacher György V. o. 
t. 6. Klein Pál V. o. t. 7. Grósz Alfréd VI. o. t. b. Kiszelly József VIII. o. 
t. 9. Votisky Zoltán VIII. o. t

Egyenként 50 K .: 450 K.
II. Egész tandíjelengedésben részesültek:

1. Kornhauser Géza V. o. t. 2. Tóth József VII. o. t. 3. Koch Ist
ván VIII. o. t.

Egyenként 40 K .: 120 K.
III. Félévi tandíj:

1. Kovácsay Gábor I. o. t. 2. Matonák Ferencz í. o. t. 3. Alexy
3*
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Kornél II. o. t. 4. Beniács Gyula II. o. t. 5. Ferencsik János II. o t. 6. 
Schneider Dezső II. o. t. 7. Varga Károly II. o. t. 8 Nikelszky Jenő III. 
o. t. 9. Alexy Béla IV. o. t. 10. Broschko Róbert IV. o. t. 11. Fiedler 
Sándor IV. o. t. 12. Korenko György IV o t. 13 Kreiger Kornél IV. o. 
t. 14. Kremusz Róbert V. o. t. 15. Peschko Ernő V. o. t 16. Petiik 
Lajos V. o t. 17 Hittrich Zoltán VI. o. t. 18. Hajtmanszky Gyula VI. o 
t. 19. Krongh István VI. o. t 20. Bartsch Aurél VII. o. t. 21. Schleiffer 
Albert VII. o. t. 22. Beniács János VIH. o. t 23. Laczák Dezső VIII. o. 
t. 24. Klimo Péter VIII. o t 25. Szokolik Ede VIII. o. t.

Egyenként 20 K.: 500 K.
IV. Többlet elengedésében részesült:

1. Herz Miksa V. o. t. 2. Kornhauser Géza V. o. t. 3. Schwarz 
Vilmos VII. o. t. 4. Lővy Armin VIII. o. t.

Egyenként 20 K.: 80 K.
Az elengedett tandíj összege: 1150 K.

XVII.

Érettségi vizsgák.
Az érettségi vizsgára összesen 50 tanuló jelentkezett köztük négy 

ismétlő. A május 20-tól 24-éig megtartott érettségi Írásbeli vizsgálat té
telei voltak:

A m a g y a r  n y e l vbő l .  1. A különböző vallásfelekezetek és nem
zetiségek miként mozdíthatják elő a haza üdvét? 2. Az Anjouk uralko
dásának befolyása hazánk politikai és mivelődési emelkedésére. Eredmény: 
17 jeles; 10 jó; 23 elégséges.

A n é m e t  nye l vbő l .  1. Önálló dolgozatra: Licht- und Schatten
seiten des Landlebens. Fordittassék magyarból németre: »Nagy Frigyes“ 
czimü olvasmány (Endrei Ákos német stilus gyakorlatok czimü kézikönyv
ből.) Eredmény: 17 jeles; 12 jó; 16 elégséges; 5 elégtelen.

L a t i n  nye l vbő l .  L. Papirius Cursor dictator. Fordítás magyar
ból latinra. Eredmény: 12 jeles; 9 jó; 28 elégséges.

A g ö r ö g  n y e l v b ő l :  Fordítás görögből magyarra. Homeros Iliasá- 
nak XI. énekéből 400—422 sor. Eredmény: i4 jeles; 11 jó ; 25 elégséges.

A m e n n y i s é g t a n b ó l :
A) A z  a l g e b r á b ó l :  Egy földbirtokos gyermekei nevelőjének 20 

éven át 2000 korona értékű utólagos évi járadékot biztosit. A nevelő ezt
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a járadékot rögtön értekésiteni akarja. Mennyit kap érte, ha 4 y2 %-et 
számit ?

B) A g e o m e t r i á b ó l :  Egy vasból öntött üres henger a vízben 
úszik. Vastagsága 08 cm , a vas fajsúlya 7,21, mekkora az üres henger 
átmérője? Eredmény: 4 jeles; 23 jó; 23 elégséges.

Az írásbeli dolgozatok alapján mind az 50 tanuló bocsáttatott a szó
beli vizsgára, mely junius 24-étöl 28-áig tartatott meg Nagytiszteletü Strauch 
Béla felkai ev. lelkész úr mint egyházkerületi biztos és elnök, valamint 
Nagyságos Dr. Mágócsy-Dietz Sándor budapesti egyetemi tanár úr mint 
kormányképviselő jelenlétében. A vizsgázott 50 tanuló közül jelesen érett 
10 (20°/0) névszerinti Beniács János, Demiány Ervin, Ember József, Ge- 
nersich Rezső, Gotthardt Kornél, Kiszelly József, Klimo Péter, Koch István, 
Popovics Géza és Votisky Zoltán; jól érett 11 (22%); érett 21 (42%); 
egy tárgyból elégtelen osztályzatot kapott s ennélfogva a szemptember 
hóban teendő javitóvizsgára utasittatott 6 (12%); egy év múlva teendő 
ismétlő vizsgára utasittatott 2 (4%).

Az érettségi vizsgákra jelentkezett 50 tanuló közül: 10 a jogi; 8 a 
tanári; 6 a katonai; 5 a lelkészi; 4 —4 az orvosi és gazdászati; 2—2 a 
technikai és az erdészeti; 1—1 a bányászati, vasúti, állatorvosi, művé
szeti és 5 a hivatalnoki pályára szándékozott lépni.

XVIII.

Szorgalom- és pályadíjak, jutalom és egyébb segély .
Az 1900/1901 -ik tanév végén a következő díjak osztattak ki:
1. A  Reiner György-féle lyceumi szorgalomdíj. Megkapta az I. osz

tályból 2 tanuló 20—20 kor.-val Kovácsay Gábor és Schmör Aladár 
(utóbbi mint rokon és jó tanuló); a II. osztályból 2 tanuló 30—30 kor.-val 
Csink Elemér és Gyurkovics János; a III. osztályból 2 tanuló 40—40 
kor.-val Nikelszky Jenő és Wéber Arthur; a IV. osztályból 2 tanuló 50—50 
kor.-val Fidler Sándor és Schmör Hugó (mint rokon); az V. osztályból 
2 tanuló 60—60 kor.-val Krémusz Róbert és Oszvald Albert; a VI. osz
tályból 2 tanuló 70—70 kor.-val, Chodász Géza és Csink János; a VII. 
osztályból 2 tanuló 80—80 kor.-val Bartsch Aurél és Schleifer Albert; 
a VIII. osztályból 2 tanuló 90—90 kor.-val Kiszelly József és Votisky 
Zoltán.

2. A Wéber Mihály-féle lyceumi szorgalomdíj 4 algymnasiumi tanú
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lónak egyenként 10 kor.-val. Megkapták: Alexy Árpád I., Beniács Gyula 
II., Petrik Ernő III. és Lipták Pál IV. o b. t.

3. A Dr. Stenczel Sdndor-féle lyceumi szorgalomdíj egy fel- és egy 
al -gymnasiumi késmárki tanulónak egyenként 46 kor.-val. Megkapták : Gretz- 
macher Gyula I. és Gretzmacher György V o b. t.

4. A Demeter Sámuel és Julia-féle 10 koronás jutalomdíjat, melyet 
a helybeli evang. egyház évenként adományoz, elnyerte Linberger István 
I. o. b. t.

5. A Koller Károly-féle 20 koronás ösztöndíjat elnyerte Czijáky Fe- 
rencz IV. o. b. t.

6. A Palcsó István-féle 20 koronás ösztöndíjat elnyerte Them Alfréd
V. o. b. t.

7. A Scholcz Frigyes-féle 16 koronás jutalomdíj 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. Megkapta Lővy Armin VIII. o. b. t.

8. A Weisz Vilmos és Amália-féle lyceumi szorgalomdíj egy tanulónak 
16 koronával. Megkapta Groszmann Bertalan IV. o. b. t

9. Napravszky Zsuzsanna-féle lyceumi szorgalomdíj 6 felgymnasium; 
tanulónak adományoztatott egyenként 32 kor -val. Megkapták: Klein Pál
V., Tóth József VII., Demiány Ervin VIII., Genersich Rezső VIII., Koch 
István VIII. és Szokolik Ede VIII. o. b. t,

10. A Clementisz István-féle 30 koronás lyceumi szorgalomdíj 2 fel
gymnasiumi, gömörmegyei tanulónak Megkapta Petrik Lajos V. és Cseh 
János VIII. o. b t

11. A Horváth Borbála-féle lyceumi jutalomdíj 32 koronával egy oly 
felgymnasiumi német vagy tótajkú tanulónak, ki magát a magyar nyelvben 
kitüntette. Megkapta Walter Emil VIII. o. b. t,

12. Az Ujházy Dániel-féle szorgalomdíj 5 felgymnasiumi tanulónak 
egyenként 12 kor.-val, elnyerte: Weisz Károly VI., Kmetty Károly VII., 
Szmatek Ervin VII.. Beniács János Vili és Gotthardt Kornél VIII. o. b. t

13. A  Jóny Tivadar-féle 18 koronás lyceumi pályadíj a záróünnepély 
alkalmával osztatott ki. Megkapta Laczák Dező VIII. o. b. t.

14. A  Péczely Károly-féle szorgalomdíjra következő tétel volt ki
tűzve: „Mire tekintsen az ifjú a jövendő életpálya megválasztásánál?“ 
Ezen pályatételre csak egy mű érkezett be. Szerzője Laczák Dezső VIII. 
o. t., kinek az ösztöndíjból 26 kor. lett odaítélve.

15. Az Ehn Károly-féle 96 koronás ösztöndíj oly tanuló számára, 
a ki a magyar, német és tót nyelvben jártas. Megkapta Klimo Péter 
VIII. oszt. tan.
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16. A Rozmány Rezsö-féle 1000 koronás alapítvány kamatai (40 kor.) 
egy ág. hitv. ev. vagy ref. vallásu, szegény, de jeles előmeneteli! tanuló
nak adatnak. Előnyben részesülnek az abauj-szántói születésű ifjak, vagy 
azok, a ki Antal József és neje szül. Kiss Herminnel rokonságban állanak. 
Megkapta Hajtmanszky Gyula VI. o. t. (mint abauj-szántói születésű ifjú).

17. A Róth Teleky Johanna-féle szorgalomdijat 3 tanuló kapta meg 
ez idén, egyenként 70 koronával: Tóth József VII. o. t., Beniács János 
és Klimo Péter VIII. o. tanulók

Jutalomkönyvek: A „Kisfaludy-Társaság“ intézetünknek Beöthy 
Zsolt: „Vörösmarty Mihály“ czimü művéből 40 példányt küldött; ezeket 
a jelesebb tanulók között kiosztottunk.



XIX.

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

augusztus 28-án tanácskozmányt tartott, melyen a tanév megkezdésére az 
órarend és a tankönyvekre, valamint a tanítás nevelés és fegyelemre vonat
kozó megállapodások és intézkedések történtek; az egyes osztály főnökei 
szintúgy az alumneumi és convictusi ingyenes seniorok és portánsok jelöl
tettek ki és az alumneumi szabad és ingyenes helyek töltettek be.

A beiratások, felvételi- és javitóvizsgák augusztus 29-étől szeptember 
5-éig tartattak meg; szeptember 6-án pedig a lyceumi felügyelő és több 
iskolatanács tag a tanári testület és a tanulóifjúság jelenlétében ünne
pélyesen megnyitottuk a tanévet. A hymnus eléneklése után az igazgató 
rövid beszédben intette és buzdította a fiatalságot kötelességeinek teljesí
tésére. A vallásos és hazafias érzület ápolását, a szorgalmas tanulást és jó 
magaviseletét különösen szivére kötve az ifjúságnak. A szózat eléneklésé- 
vel végeit ért az ünnepély és ugyanaz nap délután kezdetét vette a ta
nítás, mely, a szokásos évközi szüneteket leszámítva, szakadatlanul folyt a 
tanév végéig.

A lefolyt tanévben 289 rendes és 6 magán-, összesen tehát 295 ta
nuló Íratott be.

Volt maturánsok találkozása. Mindjárt a tanév kezdetén szép és lélek
emelő ünnepélyt folyt le intézetünk falai közt. A hálás tanítványok rendez
ték, hogy tanúságot tegyenek arról, mennyit köszönnek ez alma maternek 
és volt tanárainak, hogy hangosan hirdessék iskolánk iránti szeretetöket, a 
mely iskola kellő sikerrel előkészítette az életpályára, mely tudományra 
oktatta és szeretettel nevelte őket. Az ünneplők, a kik szeptember 9-én 
találkoztak intézetünkben a 30 évvel azelőtt tehát 1870-ben maturázott ta
nulók voltak. Megjelentek: Fábry Adolf körjegyző, Késmárk; Gaszner Imre 
erdőmester, Vizesrét Gömör m.; Dr, Hofman Adolf orvos, Liptó-Szent- 
Miklós; Klein Richárd adóhivatali ellenőr, Szepes-Ófalu; Lehoczky Ábris 
járásbiró, Liptó-Szent-Miklós; Rainer György hivatalnok, Késmárk; Vásár
helyi Dániel törvényszéki biró, Nagy-Kikinda.

Az új épületnek megtekintése után, Scholcz Frigyes és Koller Károly 
volt tanáraik, az igazgató és a tanári kar többi tagjai által kisérve az audi
tóriumba vonultak díszgyülésére.
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Scholcz Frigyes tanár nyitotta meg a gyűlést megható üdvözlő be
széddel, könynyel telt szemekkel hallgatták az életküzdelmétől már több
nyire maguk is megőszült egykori tanítványok szeretett, ősz, de még teljes 
szellemi frisseségben és testi erőben tündöklő mesterök szavait, ki úgy szólt 
hozzájuk mint az apa a messze földről hazatért fiaihoz. Azután Vásárhelyi 
Dániel, mint a kitől a találkozás eszméje származott tolmácsolta remek szavak
ban a volt tanítványok háláját, ragaszkodását szeretetét egykori tanáraik 
és az intézet iránt.

Az igazgató a Lyceum nevében üdvözölte a vendégeket, kijelentvén, 
hogy intézetünk úgy örül és öleli keblére a hálás és kedves tanítványo
kat, mint a szerető anya rég nem látott gyermekeit, és hogy a volt tanít
ványok hálája a legszebb jutalom a tanárokra, kik abból nehéz és fárasztó 
munkájukhoz új erőt és lelkesedést merítenek.

Az auditóriumból — vasárnap lévén — a templomba siettek a ven
dégek, hogy Isten szine előtt is lerójják a hála adóját. Délben pedig a 
tanári kar részvétele mellett közös ebédre gyűltek össze, hol elmerengve 
a múlt idő eseményein számos pohárköszöntőben fejezték ki érzelmeiket, 
nem egyben tolmácsolva tanáraik és intézetünk iránti szeretetüket és há
lájukat.

Ezen szerefetet és hálát, elismerést és köszönetét azonban nemcsak 
szavakban hangoztatták, hanem tettekben is nyilvánították, a mennyiben a 
díszgyülés alkalmával a Scholcz Frigyes tanáruk által az elmúlt tanévben 
létesített alapra 65 K. gyűjtöttek maguk közt és a társas ebédnél még 
20 K. adakoztak egy az alumnistáknak adandó beneficium javára.

Az iskola által elhintett mag valóban szépen kelt ki és megteremté 
nemes gyümölcsét, a tanítványok hálája hangosan hirdeti a magvelők dicső
ségét, növeszti az iskola jó hirét.

Áldja az egek Ura intézetünknek e derék és fenkölt gondolkozásu 
tanítványait és valósítsa meg azon szándékukat, hogy 10 év múlva újból 
találkoznak.

Változás a tanári karban. Iskolánknál, Grósz Ernő igazgatónak még 
a múlt tanévben történt elhalálozása és Baltazár Gábor tanárnak múlt évi 
augusztus hóban való távozása folytán a tanév elején két állás került be
töltésre. A pártfogóság az 1900. évi szeptember 16-án tartott gyűlésen a 
kiírt magyar-latin szakra Báthory Andor rimaszombati születésű és a latin
görög szakra Kiszelly Géza késmárki születésű tanárjelölteket választotta 
meg, kik mind ketten néhány nappal a választás után elfoglalták állásukat. 
Midőn e két fiatal kartársat e helyen is üdvözöljük, kívánjuk, hogy mun
kásságuk intézetünknél tartós és áldásos legyen, kívánjuk, hogy a buzgó- 
ság, melylyel hozzáfogtak a tanításhoz soha el ne lankadjon és hogy az a 
toleráns, humánus protestáns és erős hazafiui szellem, mely intézetünk 
tanári karát mindenkor áthatotta, bennök is erős gyökeret verjen és az a
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kartársi szeretet, a melylyel fogadtuk őket, szorosra fűzzön bennünket a 
közös és sikeres munkára.

De nem felejtkezhetünk meg a távozott kartársról sem. Hisz Baltazár 
Gábor tanár, kit a vallás- és közoktatásügyi minister a kecskeméti ev. ref. 
főgym.-hoz nevezett ki, rövid négy évi itt tartózkodása alatt úgy tanártár
sainak, mint tanítványainak szeretetét és tiszteletét elöljáróinak elismerését 
teljes mérvben kivívta. Rokonszenves kedves modora, derült kedélye, ala
pos tudása és humánus bánásmódja, nemcsak az iskolában, hanem az 
egész városban számos tisztelőt és barátot szereztek neki, kik távozását 
velünk együtt őszintén sajnálták és fájlalták. A rokonszenvünk és elis
merésünkön kívül, mely elkísérte új működési helyére, kívánjuk neki, 
hogy Kecskeméten teljes megelégedéssel és ugyanannyi sikerrel, mint ná
lunk, sokáig szolgálhassa hazánk tanügyét.

Iskolai Gyász- és Emlékünnepélyek. A kegyelet és gyászadóját leróttuk 
október 6-án az aradi vértanuk, valamint márczius 22-én Kossuth Lajos, 
hazánk nagy fiának halála napján. Mind két esetben a magyar önképzőkör 
rendezte az ünnepélyt az ifjúsági dalárda közreműködésével. Az ünnepély 
lefolyása a magyar önképzőkörről szóló jelentésben olvasható.

Jóny Tivadar, intézetünk nagy jóltevőjének halála napján április 3-án 
a lyceumi felügyelő, a tanári kar és az ifjúság testületileg kivonult a teme
tőbe, a boldogult sírjához, melyet, miután Binder Jenő vallástanár megható 
imát mondott, megkoszorúztunk.

A hazaszeretet ápolására, hazánk nagyai iránti tisztelet ébresztésére 
és a modern Magyarország alkotmányának, jogainak ismertetésére szol
gáltak a deczember 2-án Vörösmarty Mihály születésének 100-ik évfordu
lója alkalmából tartott ünnepély; január 26-án a Gzuczor Gergely em
lékének szentelt ünnepély és a márczius 15-iki és április 11-iki ünnepélyek- 
A Vörösmarty és a márczius 15-iki ünnepélyt a Késmárk szálloda nagy 
termében a közönség óriási részvéte és tüntető lelkesedése mellett tartatott 
meg, a két ünnepély műsora a Czuczor Gergely ünnep műsorával egye
temben a magyar önképzőkör jelentésében található.

Az április 11-iki ünnepélyt az ifjúsági dalárda éneke nyitotta meg, 
majd Votisky Károly tanár méltatta eszme gazdag beszédben a nap jelen
tőségét, rámutatva arra, hogy az 1848-iki törvények egy csapásra modern, 
alkotmányos hazát teremtettek számunkra és szólva a harczról, mely ezen 
vívmányokat megelőzte és követte. Ezután Waldmann Izidor VII. o. t. 
szavalt egy alkalmi költeményt, mire az ifjúsági dalárda éneke fejezte be az 
ünnepélyt.

Vallás erkölcsi nevelés. Nem felejtkezett meg a tanári kar a vallás
erkölcsi érzület ápolásáról sem. E czélra szolgált a többiek közt az ok
tóber 31-én a reformátió évfordulóján az auditóriumban a tanári kar és
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a protestáns tanuló ifjúság jelenlétében következő műsorral rendezett 
ünnepély :

1. ,,Erős vár a mi Istenünk“, énekelte az ifj. dalárda.
2. Ünnepi beszéd Tartotta Binder Jenő vallástanár.
3. „A 91. zsoltár ‘, énekelte az ifj. dalárda.
4. Ima Sántha F.-től, mondta Laczák Dezső VIII. o. t.
5. „Erős vár a mi Istenünk“, énekelte az ifj. dalárda.
Ezen erkölcs vallási nevelést kívánták előmozdítani a téli hónapokon 

át tartott vasárnapi iskolai isteni tiszteletek, hol buzgó vallástanárunk az 
ifjúság felfogásához mért és gondolkozási körének megfelelő vallás erkölcsi 
beszédek által igyekezett a tanulók kedélyére, jellemére nemesitőleg hatni.

A tanári kar a protestáns növendékekkel, mint minden évben ezúttal 
is az úr asztalához járult.

Ifjúsági önképzés. Az intézett kebelében fennálló körök a lefolyt tan
évben is derekasan működtek; még pedig a magyar önképzőkör Votisky 
Károly, a német önképzőkör Bruckner Károly, a gyorsíró-, zene- és dal
kör Karátsony Zsigmond, az olvasó- és sakk-kör Zvarínyi Sándor és végre 
a torna- és vívókor Topperczer Rezső tanárok vezetése alatt. Bő alkal
muk nyílt, e körökben az ifjaknak, hogy a tanórákon kívül is, hogy egy
aránt műveljék 'szellemüket, lelkűket kedélyüket és edzék és fejlesszék 
testüket.

Tanulmányi kirándulások. Intézetünk a kirándulásokat, melyeknek 
nagy paedagógiai jelentőségét és értékét utóbbi időben annyira hangoz
tatják, már régóta felkarolta. A tanári kar ismerve a természet nagy ne
velő hatását és azon jótékony befolyást, melyet a természet szépsége, nagy- 
szerűsége a fogékony ifjúi kebelre gyakorol, súlyt helyezett mindenkor arra, 
hogy a tanulóknak minél több alkalmuk nyíljék a természettel megismer
kedni. Kiváló előnyünkre szolgál e tekintetben azon kedvező körülmény, 
hogy szinte bővelkedünk a szebbnél szebb kirándulási helyekben. Hisz 
maga a „Magas Tátra“, mely nehány órai gyaloglással elérhető, annyi meg
tekinteni valót nyújt, a természet nagyszerűségét, alkotásainak remekeit 
annyi változatosságban mutatja, hogy ifjaink évekre szóló szemlélni, bá
mulni és gyönyörködni valót találnak. A kirándulások rendezésében elől
jár Klein Pál kartársunk, ki már közel három évtized óta lankadatlan buz
galommal, fiatalos hévvel és a természet iránti rajongó lelkesedéssel ve
zeti az ifjúságot évről évre a kirándulásra.

Ez évben két ízben rendezett nagyobb kirándulást a Magas Tátrába. Először 
szeptember I9-én és 20-án. Ezen a tanári karból kívüle még Binder Jenő és 
Báthory Andor és az ifjúság közül 77 főgymn. tanuló vett részt. Első nap 
Tátra-Lomniczon át Tátrafüredre és a Felkai völgybe a Sziléziai mene
dékházhoz mentek; még a többség itt megpihent, addig az ügyesebb és 
edzettebb turisták előrenyomultak a Hosszú tóig, sőt egyesek még a lengyel



44

nyeregre is felmásztak. Estefelé visszatért az egész társaság éjjeli szállásra 
Új-Tátrafüredre. Innen másnap a Tarpataki vízeséshez és az Öt-tóhoz 
indultak a honnan Tátra-Lomniczon át eltelve a Magas Tátra nyújtotta 
vadregényes csodáival, este felé visszaérkeztek.

A második kiránduláson szeptember 29-én és 30-án Klein Pál és 
Topperczer Rezső tanárok vezetése alatt 19 felgynm. tanuló vett részt, 
ezúttal a Vaskapu és a Zöld-tó remek vidékét nézték és bámulták meg 
az ifjak.

Dr. Szelényi Károly tanár az I., II. és V. osztály növendékeivel több 
ízben járt botanizálni Késmárk és Leibicz város környékén és az utóbbi 
osztály növendékeivel nagyobb kirándulást tett junius 2-án Lucsivna kör
nyékére, mint a mely vidék különösen alkalmas a tavaszi flórának be
mutatására.

Gyűjtések jótékony és hazafias czélokra. Tanulóinkat ez évben is arra 
serkentettük, hogy filléreikből jutassanak szükölködöknek, nyomorgóknak, 
gyámolitsák az árvákat és szenvedőket, áldozzanak a haza oltárán, ha szó 
van arról, hogy hazánk nagy fiainak emlékét külső jelekben is megörökít
sük. ltjaink valóban búzgólkodtak abban, hogy a humánus és hazafias 
czélokat előmozdítsák és szép összegekkel járultak a különböző nemes czé- 
lokhoz. így a rozsnyoi árvaház javára 88 K. 80 f. gyűjtöttek, a mely ösz- 
szeghez az I. o. 4. K. 50 f.; a II. o. 6 K. 60 f.; a III. o. 6 K. 10 f.; 
a IV. o. 12 K.; az V. o. 9 K. 90 f.; a VI. o. 9 K. 90 f.; a VII. o. 7
K. 40 f .; a VIII. 35 K. 50 f. eljárult. Vörösmarty Mihály nagy költőnk
nek Budapesten emelendő szobrához intézetünk 90 K. gyűjtött. Ezen 
összeghez adakoztak: a tanári kar 15 K. 20 f.: az I. o. 4 K. 60 f .; al l .
o. 3 K. 80 f.; a ÜL o. 5 K. 50 f . ; a IV. o 8 K. 70 f.; az V. o. 7 K.
20 f.; a VI. o. 8 K. 90 f.; a VII. o. 8 K. 50 f. és a VIII. o. 27 K. 60 f-
Petőfi Sándor köszörűs lantosunknak Aszódon felállítandó emlékszobrához 
ifjaink 79 K. 03 f. el járultak és pedig az I. o. 2 K. 28 f.; a II. o. 5K. 
70 f .; a III. o. 5 K. 80 f .; a IV. o. 4 K. 80 f.; az V. o. 15 K. 90 f.; a
VI. o. 10 K. 80 f.; a VII. o. 6 K. 15 f. és a Vili. 27 K. 60 f. el.

Az ugyancsak a tanulók által gyűjtött és jótékony czélokra fordítandó 
havi krajczárokból az egyetemes gyámintézetnek 60 K .; a „Bölcsészethall- 
gatók segítő-egyesületének“ 10 K.; a Nagyváradi ág. h. ev. egyházinak 
templomépitésére 10 K.; a „Kolosvári és Váczi siketnéma intézeteknek“ 
5—5 K.; a „Vakokat gyámolitó országos egyesületinek 5 K. és az „Eöt- 
vös-alap által létesítendő Vörösmarty ösztöndíjalapnak“ 5 K. jutott. Ifjaink 
tehát ez évben összesen 342 K. 63 fillt. adakoztak jótékony és hazafias czélra.

Egészségi viszonyok. Tanulóink egészségi állapota a lefolyt tanévben, 
leszámítva nehány súlyosabb természetű betegséget, mely miatt két tanuló 
kénytelen volt intézetünket el is hagyni, általában kedvezőnek nevezhető. Jár
ványos betegség ez évben nem fordult elő.
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Szemvizsgálat. Dr. Tátray Gergely városi főorvos az elmúlt tanévben 
két ízben is megvizsgálta összes növendékeinknek szemeit, még pedig ok
tóber 8-án és május 4-én.

Védhimlöoltás. Az ujraoltásra kötelezett tanulókat, számszerint 45-öt, 
Dr. Klein Armin városi orvos oltotta be.

Főigazgatói látogatás. Dr. Dunay Ferencz kir. tanácsos, a besztercze- 
bányai tankerület főigazgatója a lefolyt tanévben október hó 16-án és 17-én 
ejtette meg hivatalos látogatását tanintézetünkben és a látottak és hallottak 
felett teljes megelégedését fejezte ki.

Az intézeti jégpálya ez évben deczember 19-én nyílt meg és ifjaink 
maidnem három hónapon át űzhették az egészséges és testedző korcso
lyázást.

Tánczmulatság. A felsőbb osztály tanulói f. é. február 23-án, az ifjú
sági dalárda zene- és vivó-kör javára tánczmulatságot rendeztek, melynek 
tiszta jövedelme 42 K. 78 f. nevezett köröknek átszolgáltatott.

Disztornázás és orsz. tornaverseny. Ifjúságunk Topperczer tornatanár 
vezetése és az ifjúsági zenekar közreműködése mellett május hó 12-én dísz- 
tornázást tartott, mely alkalommal az országos ifjúsági tornaverseny szabad 
és versenygyakorlaíai is bemutatásra kerültek.

Az ünnepélynek, melynek pompás tavaszi idő kedvezett és a mely a 
közönségnek igen nagy részvéte mellett folyt le, műsora következő volt:

1. Felvonulás; felállás oszlopokba.
2. Hymnus eléneklése.
3. Szabad gyakorlatok.
4. Futás.
5. Játék: Tolvajüző; az I. és II. osztálylyal.
6. Nyújtó gyakorlatok ja felsőbb osztályokkal.
7. Ugrás:

8. Játék; „Kotló és kánya“, III. és IV. oszt.: „Üsd a harmadikat“, 
V. és VI. oszt.

9 Súlydobás 7 y2 kgr golyóval, az orsz. tornaverseny 10 verseny
zője által.

10. Korlátgyakorlatok: azorsz.tornaversenyenrésztvett mintacsapattal.
11. Oszlopokba állás; Szózat eléneklése.
12. Elvonulás.
Az ez alkalommal belépti dijakból és felülfizetésekből befolyt 105 K. 

47 f. a tornaversenyre felránduló tanulók segélyezésére lett fordítva.

Egy időben 

Egy időben

a) Hármas ugrás, I. és II. oszt.
b) Magas ugrás deszkáról, III. és IV. oszt.
c) Távolugrás, V. és VI. oszt.
d) Magasugrás deszka nélkül, az orsz. tor

naverseny 10 versenyzője által.
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Magán a május hó 26. és 27. napjain Budapesten tartott országos 
ifjúsági tornaversenyen intézetünk 28 tanulója vett részt Topperczer Rezső 
tornatanár és Dr. Szelényi Károly mint. kisérő tanár vezetése alatt A ver
senyben ifjaink, daczára a többféle kellemetlenségnek melyben részük volt, 
igen szép eredményt értek el. A mintacsapat a magas ugrás és súlydo
básban bemutatott eredményért díszoklevelet kapott; a füleslabda játékban 
elismerő oklevelet és tiz bronzérmet nyertek el a tornászaink és az egyéni 
versenyben sikerült Fábry Viktor VI. o. tanulónak ezüst éremre szert tenni. 
E kiváló siker első sorban is intézetünk buzgó és lelkes tornatanárának 
köszönhető, a ki lankadatlan kitartással űzi ifjainkkal a tornát. Fogadja e 
helyen is iskolánk hálás köszönetét, szintúgy köszönettel tartozunk Dr. Sze
lényi Károly kartársuknak ki a kisérés és felügyelet nehéz feladatát vele 
megosztotta.

Ifjúságunkat pedig buzdítsa az elért siker arra, hogy a jövőben is a 
szellem fejlesztése mellett el ne hanyagolja a test edzését, hogy mindkettőt 
ápolja, művelje, mert hazánknak nemcsak értelmes, nemesszivü, hanem 
egyúttal egészséges tetterős ifjakra van szüksége. Véssék be szivükbe a 
magyar tanügy legfőbb őre a vallás- és közoktatásügyi minister által a 
versenyen az ifjúsághoz intézett buzdító és lelkesítő szavakat.

Nevelési, tanulmányi és fegyelmi ügyek. A fentebbiekből kitűnik, hogy 
a tanári kar megértve és felfogva magasztos és nehéz feladatát, oda halni 
igyekezett, hogy a tanulók lelki tehetségei tapintatos és szakavatott oktatás 
és vezetés, valamint öntevékenység által is kifejlesztessenek, tudományos 
ismereteik köre minden oldalulag tágittassék, testük edzessék, tiszta erköl
csük megóvassék, jellemük fejlesztessék, kedélyi életük, vallásos érzelmük, 
szülőik iránti kegyeletük és hazánk iránti szeretetük ápoltassék.

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

A nagyszámban tartott tanári értekezleteken gyakran behatóan fog
lalkoztunk nevelési kérdésekkel, növendékeink tanulmányi haladásával és 
az itt ott felmerülő bajok orvoslásával.

Megragadtunk minden rendelkezésünkre álló eszközt, hogy iíjaink ta
nulmányi eredményét erkölcsi magaviseletét ellenőrizzük előre mozdítsuk.

A tanárok ezen törekvése, fáradsága nem volt meddő, mert a mint 
a IX. szakaszban közölt tanulmányi kimutatás tanúsítja az ifjúság nagy 
része örvendetes haladást tanúsított. Az erkölcsi magaviseletre nézve is 
elmondhatjuk, hogy a legtöbb tanuló megfelelt a kivánalmaknak, bár itt 
nem hallgathatjuk el azon sajnos tünetet, hogy korunk legragályosabb és 
legveszélyesebb betegsége az élvezet utáni vágy, a mely minden komolyabb



törekvést és kötelességtudást elnyom, az erkölcsös jellemet aláássa és a 
tesiet tönkre teszi, itjaink közé is behatolt. Küzdelmünk e komoly és fe
nyegető baj ellen csak akkor fog teljes sikerre vezetni, ha a család és tár
sadalom részéről kellő támogatásban részesülünk.

A tanárok irodalmi és társadalmi működése. Binder Jenőtől az új
ságokban számos czikk és több költemény jelent meg.

Bruckner Károly mint a helybeli hetilap főmunkatársa tevékenykedett.
Karátsony Zsigmond a „Szabad Lyceumban“ „A tragikum Arany J. 

Toldi trilógiájában“ czimtí előadást tartott és a helybeli casino hangver
senyein is több ízben közreműködött.

Votisky Károly a helybeli lapba irt több történelmi tárgyú czikket.
As állam segély ügye. A már évek óta sürgetett államsegély, mely

nek elnyerésével intézetünk jövő fejlődése és gyarapodása, tanárainak meg
felelő díjazása függ össze, végre a megvalósulás statiumába lépett, a meny
nyiben a nm. vallás- és közoktatásügyi minister úr 1901. évi márczius hó 
28-án 18425. sz. a. kelt rendeletével a lefolyt tanévre ideiglenes segély 
czimen 4000 K. segélyt utalványozott ki.

A segélynek gyorsabb lépésben és nagyobb mérvben való emelése, a 
szerződés minél előbbi megkötése, valamint a szükséges beruházási kölcsön 
mihamarábbi elnyerése ügyében több ízben tétettek lépések ez évben is. 
így a lyceumi felügyelő az igazgatóval f. é. február 14-én személyesen 
keresték fel Zelenka püspököt, kérve az ő támogatását és közbenjárást. 
O méltósága ezt a legnagyobb készséggel fel is ajánlotta. F. é. április 
13-án pd. Veszter Imre országgyűlési képviselő vezetése alatt Dr. Schwarz 
Károly, lyceumi felügyelő, Kéler Pál, egyházi felügyelő és Bruckner Károly 
lyceumi igazgatóból álló küldöttség járt Budapesten a vallás- és közokta
tásügyi ministeriumban és Zsilinszky Mihály államtitkárnál kérte az ügy 
gyors és kedvező megoldását. A küldöttség azon biztató Ígérettel távozott, 
hogy intézetünk kérelme méltányoltatni fog. Vajha mindnyájunk örömére 
és hasznára ez ígéret minél előbb testet öltene is intézetünk mihamarább 
azon anyagi eszközök birtokba jutna, a melyek hiányait immár égetően 
érezzük és a melyek nélkül minden buzgolkodásunk és munkálkodásunk 
mellett intézetünk fejlődése meg van bénítva jövője aggasztó.

De erős a hitünk és reményünk, hogy támogatva lyceumunk buzgó 
elöljárói által, kiknek eddigi fáradozásukért és pártolásukért ezúttal is kö
szönetét mondunk, rövid idő múlva sikerül kivívnunk, elnyernünk mind 
azt, a mi régi és fényes múlttal biró iskolánknak biztos és reményteljes 
jövőt adhat.

A tanévet befejező záró-ünnepélyt junius hó 22-én, délelőtt 10 órakor 
a lyc. felügyelő, több iskolatanács-tag, számos tanügybarát és szülő je
lenlétében tartottuk meg következő műsorral :

1. Hymnus. Énekli a tanuló ifjúság.

47
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2. Az igazgató záróbeszéde.
3. „Ismét egyik esztendeje“, karének; énekli az ifjúsági dalárda.
4. „A koldus ének“. Arany J.-tól, szavalja Ózsvár Péter VII. o. t.
5. „Luther bei dem kranken Melanchton“, szavalja Vitányi Ernő 

VIII. oszt. tan.
G. Latin hálabeszéd, a stipendisták nevében mondja Klimo Péter 

Vili. oszt. tan.
7. Búcsúbeszéd, a VIII. o. t. nevében mondja Beniács János VIII. o. t.
8. Szózat, énekli a tanuló ifjúság.



XIX.

A tanulók névjegyzéke.
I. osztály.

Alexy Árpád, ág, ev , Poprád, Szepes m 88. jan. 16.
Bakoss László, ev. ref., Tetétlen, Hajdú m. 89. máj. 30.
Balás Zsigmond, ev. ref., Sajó, Mármaros m. 90. jul. 30.
Bartha Lajos, ev. ref., Kaba, Hajdú m. 89. szept. 27.

5 Bendik István, r. k., Teplitz, Szepes m. 88. aug. 28.
Blistyán Ede, ág. ev., Csorba, Liptó m. 87. szept. 21.
Bodiczky Gusztáv, ág. ev., Német-Lipcse, Liptó m. 88. febr. 7. 
*Breuer Gusztáv, ág. ev., Sztrázsa, Szepes m. 87. decz. 16. 
Brezina Gyula, r. k., Késmárk, Szepes m. 90. okt. 24.

10 Csajka Vladimir, ág. ev., Mosoóz, Turócz m. 89. jan. 18.
Erpf Otto, ág. ev., Chisnyóviz, Gömör m. 89. jun. 29.
Ferenczi Arthur, izr., Topporcz, Szepes m. 91. márcz. 3.
Galgon János, ág. ev., Viborna, Szepes m. 89. jun. 16.
Glósz Ervin, ág ev., Leibicz, Szepes m. 89. szept. 18.

15 Gretzmacher Gyula, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 90. aug. 19. 
Hercz Vilmos, izr., Krieg, Szepes m. 90. okt. 29.
Heumann Jenő, izr., Beczkó, Trencsén m. 90. ápr. 25.
Jurka Mihály György, gör. k., Jood, Mármaros m. 89. okt. 7. 
Kovácsay Gábor, ág. ev., Debreczen, Hajdú m. 89. ápr. 29.

20 Kovács Lajos, ev ref., Tállya, Zemplén m. 90. okt. 23.
Kuszy Viktor, ág. ev., Német-Lipcse, Liptó m. 89. ápr. 15 
Linberger István, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 90. okt. 25. 
Linczényi József, ág. ev., Király-Lehota, Liptó m. 90. febr. 6. 
Lindtner Rezső, r. k., Leibicz, Szepes m. 88. jun. 2.

25 Matonák Ferencz, r. k., Késmárk, Szepes m. 90. szept. 1.
Nedoma Ferencz, ág, ev., Kovászna, Háromszék m. 89. szept. 29. 
Neuhauser Béla, r. k., Debreczen, Hajdú m. 89. máj. 5. *)

*) kilépett.
4
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Politzer Vilmos, izr., Zsolna, Trencsén m. 90. máj 5.
Pőzel Dezső, ág. ev., Szeghalom, Békés m. 89. febr. 14.

30 Pitonyák Elek, r. k., Zsdjár, Szepes m. 88. okt. 12.
Rácz János, ág. ev., Izsákfalu, Szepes m. 88. márcz. 18.
Rozmány Dezső, ág. ev., Abauj-Szántó, Abauj m. 89. decz. 1. 
Schmör Aladár, ág. ev., Szepes-Szombat, 90. febr. 11.
Sebestyén László, ev. ref., Hajdú-Böszörmény, Hajdú m. 89, decz. 2. 

35 Tisza Vilmos, ág ev., Poprád, Szepes m. 89. okt. 1.
Tschörner József, r. k., Késmárk, Szepes m. 89. febr. 25.
Zyzda Zoltán, r. k., Zenta, Bács-Bodrogh m. 90. okt. 19.

II. osztály.
Alexy Kornél, ág. ev., Ruszkinócz, Szepes m. 87. decz. 15.
Beniács Gyula, ág. ev., Német-Lipcse, Liptó m. 88. febr.. 8.
Chatel Vilmos, r. k., Szent-Jakab, Abauj-Torna m. 89. jan. 17.
Csink Elemér, ág. ev., Szegimalom, Zemplén m. 88. okt. 1.

5 Ferencsik János, r. k., Késmárk, Szepes m. 88. nov. I.
Galgon Mihály, ág. ev., Viborna, Szepes m. 88. jan. 24.
Gloser Dezső, ág. ev., Ménhard, Szepes m. 88. máj. 16.
Gyurkovics János, ág. ev., Nyustya, Gömör m. 87. nov. 20.
Huzsik Kornél, ág. év., Késmárk, Szepes m. 89. szept. 6.

10 Kiszely Géza, r. k., Pusztamező, Gömör m. 89. szept. 14.
Kornhauser Ármin, izr., Nagy-Lipnik, Szepes m. 89. szept. 18.
Králik Sándor, r. k., Tapio-Bicske, Pest m. 89. szept. 22.
Krett János, r. k., Durand, Szepes m 88. márcz. 1.
Lipták János, ág. ev., Felka, Szepes m. 89. decz. 13.

15 Loisch Miklós, ág. ev., Hunfalu, Szepes m. 88. jul. 24.
Meitzer Béla, ág. ev., Leibicz, Szepes m. 87. aug. 1.
Milotay Elemér, ev. ref., Nagy-Kűrü, J.-N.-K.-Szolnok m. 88. decz. 20. 
Páal Andor, ev. ref., Szabadszállás, Pest m. 89. decz. 31.
Prekopy Gusztáv, ág. ev., Felka, Szepes m. 87. ápril. 30.

20 Reiszmann Arnold, izr., Füzesér, Zemplén m. 88. decz. 21.
Schlesinger Arthur, izr., Leibicz, Szepes m. 90. márcz 1.
Schneider Dezső, ág. ev., Topporcz, Szepes m. 88 aug. 2.
Schütz Gyula, ág. ev., Béla, Szepes m. 88. febr. 24.
Schwarz Kálmán, izr., Lucsivna, Szepes m. 89. jun. 10.

25 Schwarz Mátyás, ág. ev., Forberg, Szepes m. 87. aug. 1.
Sperling Ernő, ág. ev., Podu-Koschna, Bukovina. 88. jun. 7.
Szibrinyi Arthur, ág, ev., Leibicz, Szepes m. 88. jun. 18.
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Teltsch Géza, ág. ev., Béla, Szepes m. 89. márcz. 30.
Ulján Arthur, r. k., Késmárk, Szepes m. 88. szept. 8.

30 Varga Károly, r. k., Késmárk, Szepes m. 88. decz. 23.
Zoglmann János, r. k., Ober-Grafendorf, Austria 88. szept. 1. 
Zsuffa Pál, ág. ev., Szent Miklós, Liptó m. 89. ápril. 26.

III. osztály.
Altmann Gyula, izr., Hunfalu, Szepes m. 86. febr. 18.
Augusztin Gyula, ág, ev., Késmárk, Szepes m. 87. aug. 21.
Bónis Gábor, ev. ref., Kölese, Szatmár m. 87. nov. 4.
Breyer János, ág. év., Alsó-Erdőfalva, Szepes m. 85. nov. 11.

5 Cieslár Adam, r. k., Grundeek, Szilézia 87. szept. 7.
Genersich Arthur, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 88. jan. 31.
Gerő Ottó, izr., Tisza-Ujlak, Ugocsa m. 86. okt. 22.
Göczel Tihamér, r. k., Remete, Szepes m. 87. jan. 6.
Hunyady Ferencz, ev. ref., Mada, Szabolcs m. 87. szept. 2.

10 Jermy Andor, ág. ev., Kassa, Abauj-Torna m. 88. febr. 28.
Kiss Kálmán, ev. ref, Budapest, Pest m. 89. febr. 1.
Krno József, ág. ev., Német-Lipcse, Liptó m. 88. ápr. 17.
Kuszy Rezső, ág. ev.. Német-Lipcse, Liptó m. 86. decz. 3.
Littmann Zeno, izr., Nagy-Lomnicz, Szepes m. 87. máj. 4.

15 Madarassy Árpád, ev. ref., Pátyód, Szatmár m. 87. jan. 31. 
Nikelszky Jenő, ág. ev., Majerka, Szepes m. 87. decz. 26.
Perlstein Ernő, izr., Leibicz, Szepes m. 89. jan. 4.
Petiik Ernő, ág. ev., Ózd, Borsod m. 86. aug. 6.
Prepeliczay Sándor, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 87. aug. 27.

20 Schneider János, ág. ev., Toporcz, Szepes m. 87. jan. 22.
Spitzkopf Gusztáv, ág. ev., Alsó-Erdőfalva, Szepes m. 86. ápr. 28. 
Stodola Iván, ág. ev., Szt.-Miklós, Liptó m. 88. márcz. 10.
Szalay Béla, ev. ref., Márokpapi, Bereg m. 87. okt. 14.
Tóth László, ev. ref., Szabadszállás, Pest m. 88. jun. 27.

25 Túry Kálmán, ev. re f, Török-Szt.-Miklós, Szolnok m. 86. jun. 28. 
Túry László, ev. ref., Török-Szent.-Miklós, Szolnok m. 87. jun, 27. 
Urbán Zoltán, ág. ev., Eperjes, Sáros m. 87. okt. 9.
Wéber Arthur, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 88. aug. 18.

IV. osztály.
Alexy Béla, ág. ev., Ruszkinócz, Szepes m. 86. juh 10. 
Benne Bruno, ág. ev., Leibicz, Szepes m. 87. jun. 9.

4*
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Bónis Károly, ev. ref., Kölese, Szatmár m. 85. aug. 29.
Broschko Róbert, ág. ev., Szepes-Béla, Szepes m. 85. jun. 5.

5 Csizy Károly, r. k., Komárom, Komárom m. 86. jun. 14.
Cziáky Ferencz, ev. ref., Felső-Czécze, Abauj-Torna m. 87. márcz. 13. 
Fidler Sándor, ág. ev., Tállya, Zemplén m. 85. okt. 15.
Genersich Oszkár, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 86. jun. 18.
Geruska Pál, ág. ev., Popráa, Szepes m. 86. nov. 12.

10 Gojdics Kornél, gör. k., Mikova, Zemplén m. 85. jan. 1.
Goldmann Fülöp, izr., Toporcz, Szepes m. 87. ápr. 4 
Groszmann Bertalan, izr., Méhész, Abauj-Torna m. 87. febr. 20.
Györy István, ev. ref., Tállya, Zemplén m 88. jun. 8.
Kende Béla, r. k., Kisújszállás, Ung m. 86. márcz. 27.

15 Korenko György, ág. ev , Svábócz, Szepes m. 83. febr. 26.
Kornhauser Jakab, izr., Késmárk Szepes m. 85 jun. 5.
Kreiger Róbert, ág ev , Felka, Szepes m. 86. febr. 4.
Lindtner Gyula, ág. ev., Leibicz, Szepes m. 87. ápr. 30.
Lipták Pál, ág. ev., Felka, Szepes m 87. jun. 2 9.

20 Loisch Mátyás, ág. ev., Hunfalu, Szepes m. 87, jan 18.
Műnk Gyula, izr., Zsolna, Trencsén m. 86. aug. 19.
Nyíri István, ev. ref., Berettyó-Újfalu, Bihar m. 87. okt. 8.
Okolicsányi Gyula, r k., Mattyasócz, Liptó m 86. jan. 4.
Roth Oszkár, izr., Leibicz, Szepes m 87. máj. 27.

25 Schmör Hugo, ág. ev , Szepes-Szombat. Szepes m. 86. decz. 8.
Scholcz Dezső, ág. ev., Leibicz, Szepes m. 86. ápr. 30.
Schönwiesner Rezső, r. k., Leibicz, Szepes m. 86. máj. 23.
Szemere Zoltán, ev ref., Lasztomér, Zemplén m. 87. máj. 15.
Tömöri Zoltán, ev. ref., Szabolcs, Szabolcs m. 85. jul. 28.

30 Votisky Árpád, ág. ev , Késmárk, Szepes m. 86. szept. 2.
Zipser Jenő, izr., Leibicz, Szepes m. 87. aug. 4.
Zsuffa Milán, ág. ev., Verbicza-SzL-Miklós, Liptó m. 87. máj. 5.

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

V. osztály.
Ábrahám István, r. k., Dombóvár, Tolna megye 84. decz. 6. 
Babka János, ág. ev., Tarnócz, Liptó m. 85. decz. 28. 
Bentsik Géza, ev. ref., Aszód, Pest m. 86 decz. 1.
Chatel Jenő, r. k., Szent-Jakab, Abauj-Torna m. 86. máj. 1.
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5 Cziener Géza, izr., Alsó-Erdőfalva Szepes m. 84. nov. 22. 
Erdőhegyi Antal, ev. ref., Petneháza, Szabolcs m. 84. nov. 19. 
Greiner Géza, ág. ev., Márványkő, Gömör m. 86. márcz. 6. 
Gretzmacher György, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 86. szept. 14. 
Herz Miksa, izr., Poprád, Szepes m. 86. máj. 4 

10 Klein Pál, ág. ev., Késmárk. Szepes m 85. szept. 6.
Kliment András, ág. ev., Csaba, Békés m. 84. jan. 3.
Klimkovits Adolf, r. k., Ó-Lubló, Szepes m. 84. jun 15.
Komor Imre, ev. re f, Hadház, Hajdú m., 83. szept. 27. 
Kornhauser Géza, izr., Késmárk, Szepes m 86. okt. 30.

15 Kracz Ágost, r„ k., Dragomérfalva, Mármaros m. 85. okt. 15. 
Krémusz Róbert, ág. év., Felka, Szepes m. 84. jul. 2.
Langer Gyula, izr., Hutti, Liptó m. 86. ápr. 14.
Löw Alfréd, izr., Ó-Lubló, Szepes m. 85. febr. 1.
Moskovits Mór, izr., Ófalva, Szepes m. 86. aug. 28.

20 Ondrus Kornél, ág. ev., Tarnócz, Liptó m. 85. jan. 31.
Oszvald Albert, ág. ev., Mühlenbach, Szepes m. 84. szept. 9. 
Peschkó Ernő, ág. ev., Felka, Szepes m. 84. febr. 27.
Petrik Lajos, ág. ev., Ózd, Borsod ni. 85. aug. 25.
Prepeliczay Oszkár, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 86. jan. 11.

25 Szemere László, ev. ref., Lasztomér, Zemplén ni. 84. okt. 26. 
Szentmiklóssy András, ev. ref., Szakoly, Szabolcs m. 86. febr. 20. 
Szilágyi Béla, ev. ref., Homonna, Zemplén m. 85. szept. 23.
Them Alfréd, ág. ev., Késmárk. Szepes ni. 86. febr. 10. 
Tischberger Arthur, izr., Nagy-Lomnicz. Szepes ni. 84. okt. 9.

30 Weisz Lajos, ág. ev., Aszód, Pest m. 85. nov. 7.
Ma g á n t a n u l ó :

Erpf Ede, ág. ev., Chizsnyóvíz, Gömör m. 85. febr. 22.

VI. osztály.
Balás Imre, ev. ref., Sajó, Mármaros ni. 84. okt. 19.
Beniács Brúnó, ág. ev., Német-Lipcse, Liptó m. 83. okt. 17.
Bodi János, ág. ev.. Gesztes, Gömör m. 84. nov. 22.
Chodász Géza, ág. ev., Poprád, Szepes ni. 84. márcz. 1.

5 Csink János, ág ev., Sátoralja Ujhely, Zemplén m. 84. szept. 27. 
Fábry Győző, ág. ev., Leibicz, Szepes ni. 84. decz. 23. 
Fischgrund Lipót, izr., Nedecz, Szepes m 85. márcz. 19.
Gasperik Milos, ág. ev , Dovalló, Liptó m. 86. márcz 6.
Grósz Alfréd, ág. ev , Késmárk, Szepes m. 85 aug 25.
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10 Hadas Sándor, ev. ref., Hajdu-Nánás, Hajdú m 83. jun 20.
Hajtmans ky Gyula, ág. ev , Abauj-Szántó, Abauj m. 85. febr. 19 
Hazay Géza, ág ev., Tőke-Terebes, Zemplén m. 84 decz. 29.
Hittrich Zoltán, ág. ev., Nagy-Szombat, Pozsony m. 85. jul. 25.
Kéler Tibor, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 85. máj. 7.

15. Klein Jenő, izr., Késmárk, Szepes m. 85. decz. 13.
Kovács Ferencz, ev ref., Tállya, Zemplén m. 86 jan. 4.
Krongh István, gör. k., Kamjonka, Szepes m. 84. febr. 4.
Lauff Géza, ág. ev., Nagy-Lomnicz, Szepes m. 83. ápr. 20.
Lázár Jenő, r. k., Nagy-Várad, Bihar m. 85. nov. 4 

20 Madarassy Géza, ev. ref., Pátyod, Szatmár ni. 85. jul. 7.
Malisza Géza, r. k., Gumilieza, Zala m. 85. máj. 2.
Mann Sándor, gör. k„ Szent-András, Bihar m. 84. febr. 25.
Mihálka László, gör. k., Taraczköz, Mármaros m. 84. nov. 6.
Nagy Sándor, ev. ref, Zsadány, Bihar m. 83. jun 7.

25 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.
Tagányi Imre, r. k., Breznóbánya, Zólyom m. 83 febr. 27.
Takács Gyula, ág. ev., Nynustya Gömör m. 85. jan. 3.

30 Varga Pál, ev. ref., Szászfa, Abauj-Torna m. 82 aug. 6.
Vincze Miklós, ev. ref., Földes, Hajdú m. 85. nov. 13.
Weisz Károly, ág. ev., Leibicz, Szepes m. 83. febr. 16 
Záborszky Zoltán ág. ev., Rákos-Keresztur, Pest m 85. febr. 24.

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

VII. osztály.
Bartsch Aurél, ág. ev., Sztrázsa, Szepes m 82. máj. 8.
Belényesy Károly, ev. ref., Barabás, Bereg m. 83. jul. 1.
Breuer János, ág. ev., Izsákfalu, Szepes m. 82. ápr. 18.
Cseley Antal, ev. ref, Cselej, Zemplén m. 84. jul. 11.

5 Dráviczki László, ev ref., Nánás, Hajdú m. 82. decz. 28.
Fáy László, ev ref., F.-Fügöd, Abauj-Torna m. 84. máj. 20.
Gyárfás Gyula, izr, Alsó-Szt-György, J-N.-K-Szolnok m. 84. decz. 22. 
Hanzlik András, ág ev., Radvány, Zólyom m 83 nov 4.
Hápka Péter, g. k., Kötvényes, Mármaros m. 85 jun 30.

10 Hegedűs István, ev ref., Debreczen, Hajdú m 84. aug. 8.
Herz József, izr., Kreigh, Szepes m. 84. márcz 20.
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Jelinek Sándor, r. k., Nagyvárad, Bihar m 83. nov. 12 
Kirchhofer Kálmán, ev. ref., Czekeháza, Abauj m. 84. máj. 2.
Kis László, ev. ref., H.-Nánás, Hajdú m 83. aug. 25.

15 Kmetty Károly, ág. ev., Poprád, Szepes m. 82. jun 22.
Kovács Béla, ev. ref., Tinnye, Pest m. 82. máj. 12.
Kracz Béla, r. k , Dragomérfalva, Mármaros m 84. jul 14. 
Kredatusz Tivadar, r. k., Késmárk, Szepes m. 81. szept. 17. 
Lattyák Dárius, r. k., Rózsahegy, Liptó m. 81. ápr. 17.

20 Linczényi Lajos, ág. ev., Király-Lehota, Liptó m. 84. máj. 16. 
Ludmány Gábor, ev ref., Sámson, Hajdú m. 82. szept. 22. 
*Márton Péter, ev. ref., Dombrád, Szabolcs m. 81. aug. 11. 
Mátyus Sándor, ev. ref., Lőcse, Szepes m. 84. febr. 2.
Molnár Imre, ev. ref., Hegyköz-Szt-Imre, Bihar m. 84. szept. 10. 

25 Murányi Károly, ág. ev., Kis-Harta, Pest m. 85. febr. 23.
Nagy Lajos, ev. ref., Balkány, Szabolcs m. 84. jul. 31.
Oláh András, ev. ref., H.-Nánás, Hajdú m. 84. febr. 14.
Ózsvár Péter, r. k., Gsantavér, Bácsbodrog m. 81. jul. 6.
Pálfy Balázs, ev. ref., Komádi, Bihar m. 82. nov. 24.

30 Pálmai Gyula, r. k., Szucsány, Turócz m. 82. szept. 23.
Polsz Ernő, ág. ev., Leibitz, Szepes m. 82. nov. 27.
Rónai Dezső, izr., Gyula, Békés m. 81. decz. 17.
Róth Andor, ág ev., Leibicz, Szepes m. 85. febr. 10.
Sánta Ferencz, ev. ref., Karczag, J.-N.-K.-Szolnok m 83. ápr. 22. 

35 Schleifer Bertalan, ág. ev., Szepes-Béla, Szepes m. 84. nov. 11. 
Schwarcz Vilmos, izr., Péchujfalu, Sáros m. 84 febr. 2.
Sebestyén Miklós, ev. ref., H.-Nánás, Hajdú m. 82. okt. 7.
U.-Szabó Mihály, ev. ref., H.-Böszörmény, Hajdú m 84. okt. 7. 
*Szentiványi József, ág. ev., Szmrecsány, Liptó m. 84. nov. 15.

40 Szimonidesz Lajos, ág. ev., Puszta-Földvár, Békés m. 84. nov. 4. 
Szmatek Ervin, ág. ev., Német-Lipcse, Liptó m. 83. aug 16. 
Szutorisz Kálmán, ág. ev., Szielnicz, Liptó m. 82. decz. 29.
Tóth József, ág. ev., A.-Szántó, Abauj-Torna m. 82. jan 16. 
Újhelyi Sándor, ev. ref., Fancsika, Ugocsa m. 83. máj. 22.

45 Waldmann Izidor, izr , Karczag, J.-N.-K,-Szolnok m. 83. jul. 26. 
Winter Andor, ág. ev., Mád, Zemplén m. 83 jul. 9

M a g á n t a n u l ó k :
Bogoly Antal, r. k., Nyerges-Újfalu, Esztergom m 79. okt 21. 
Bohus Péter, ág. ev., Liptó-Szt-Miklós, Liptó m. 84. jul. 23

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

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

10 Demjén József, ev. ref., Olasz-Liszka, Zemplén m. 82. nov. 20. 
Duschek Gyula, r. k., Kis-Selmecz, Turócz m. 81. ápr. 3.
Ember József, r. k., Nagy-Károly, Szatmár m. 83. jan. 1.
Frank Géza, ág. ev., Bűd-Szt.-Mihály, Szabolcs m. 84. febr. 8. 
Genersich Rezső, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 83. aug. 4.

15 Gotthardt Kornél, ág. ev., Leibicz, Szepes m. 81. aug. 28. 
Gretzmacher Andor, ág. ev., Hunfalu, Szepes m. 81. márcz. 24. 
Grozda Emil Péter, gör. kel., Simánd, Arad m. 82. aug. 22. 
Győrffy Sándor, ev. ref., Nagy-Károly, Szatmár m. 81. máj. 24. 
Jurán Miksa, r. k., Gnezda, Szepes m. 81. okt. 23.

20 Katonka Imre, ev. ref., H.-Böszörmény, Hajdú m. 81. okt. 29. 
Kelemen László, ev. ref., Békés, Békés m. 80. ápr 24.
Kiszelly József, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 82. jun. 27.
Klein Andor izr., Késmárk, Szepes m. 84. decz. 30 
Klimó Péter, ág. ev., Jamnik, Liptó m. 82. ápr. 9.

25 Koch István, ág ev., Kis-Pereg, Arad m. 83. okt. 9.
Koritsánszky Márton, ág. ev, Szmrecsán, Liptó m. 81. nov. 10. 
Knlka Mór, izr., Várna, Trencsén m. 84. febr. 18.
Laczák Dezső, ev. ref. Ér-Adony, Bihar m. 82. máj. 22.
Lővy Ármin, izr., Ófalu, Szepes m. 83. jan. 14.

30 Magi János, ev. ref., H.-Böszörmény, Hajdú m. 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.
Payer Pál, ág. ev., Felka, Szepes m., 82. jun. 29 
Péntek József, ev. ref., Karczag, J.-N.-K.-Szolnok m. 82. máj. 22. 

35 Popovics Géza, g. k., H.-Nánás, Hajdú m. 83. aug. 17. 
Prepeliczay Béla, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 83. jun. 30.
Repper Tivadar, r. k., Leibicz, Szepes m 81. márcz. 10.
Rusznyák Győző, r. k., Leibicz, Szepes m. 81. okt. 9.
Sebestyén Viktor, ev. ref., Székelyhid, Bihar m. 81. ápr. 11.

*) Ki záratott.



40 Spiritza Rezső, r. k., Leibicz, Szepes m. 81. jan. 1.
Stern Endre, izr., Karczag, J -N.-K.-Szolnok m. 83. okt. 9. 
Szanitter Robert, ág. ev., Felka, Szepes m. 82 márcz. 14. 
Szentmiklóssy Barna, ev. ref., Szakoly, Szabolcs m. 82. jul. 24. 
Szokolik Ede, ág. ev . Német-Lipcse, Liptó m. 82. márcz. 31. 

45 Szutorisz Lajos, ág ev,, Szielnicz, Liptó m. 80. xnárcz. 9.
Szűcs László, ev. ref., H.-Nánás, Hajdú m. 82. decz. 16.
Uray Vilmos, ev. ref., Ibrány, Szabolcs m. 82. szept. 25.
Varga Zoltán, g. k., Kotaj, Szabolcs m. 83. ápr. 12.
Vitényi Ernő; ág. ev., Beszterczebánya, Zólyom m. 82. máj. 31. 

50 Votisky Zoltán, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 83. okt. 24. 
Walter Emil, ág. ev., Szepes-Szombat, Szepes m. 82. jul. 8.



X X .

Tudnivalók az 1901 — 1902-ik tanévre.
A tanulók felvételére nézve a kővetkezőket adjuk köztudo

m ásra :
1. A beiratások f. é. szeptem ber hó három első napján fog

nak eszközöltetni a Lyceum új épületében levő igazgatói iro
dában. A helybeliek és szepesmegyeiek azonban m ár augusztus 
két utolsó napján vétethetik fel magukat.

2. A beiratás alkalmával minden tanuló az előző évről 
szóló iskolai bizonyítványt tartozik előm utatni: e nélkül senki sem 
vétetik fel. Uj tanulók a felvétel alkalmával az összes előbbi 
osztályokra vonatkozó bizonyitványokat tartoznak elömutatni.

3. A gymnasium első osztályába lépő s mind azon tanulók, 
a kik tanintézetünk anyakönyvébe még nem voltak beírva, a b e 
iratás alkalmával keresztlevelüket vagy születési ivöket tartoz
nak magukkal elhozni.

4. A jav ító - és pótvizsgák augusztus hó 30-án és 31-én 
tarta tnak  meg.

5. Tandíjm entességért csak azok folyamodhatnak, kik szülőik 
vagyontalanságának igazolása mellett, legalább is általános jó  
osztályzatú és jó  m agaviseletről tanúskodó bizonyítványt m utat
hatnak fel és az előző tanévben már intézetünk növendékei voltak. 
Az iskolatanácshoz czimzett folyamodványok a beiratás alkalmával 
az igazgatóságnál nyújtandók be.

6. A VIII. osztályba, más intézetből jövő tanulók csak akkor 
vétetnek fel, ha jó  erkölcsi m agaviselet m ellett legalább is ál
talános jó osztályzatú bizonyitványnyal bírnak.
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7. A tanulók csak az igazgatóságnál bejelentett lakásokon 
fogadhatnak szállást.

8. Azon tanulók, kik a szállásukon nincsenek teljes ellátás
ban csak az alumneumban vagy convictusban étkezhetnek.

9. Végre az 1877. évi XXII. t.-cz. 11. fsj-a értelm ében mind
azon tanulók, kik életük 12. évét betöltötték, csak akkor fog
nak véglegesen felvétetni, ha igazolják, hogy védhimlövel újra 
o ltattak, vagy az ujraoltás alól törvényszerű módon felm entettek.







A késmárki evang. Lyceum uj és régi épülete,


