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SiiJorlatok a gymnasium 3-Ík tantermében.
Juniús hö 22-én a IV. S Ill. osztály.

" ,,23-án d. e. a Ill. "
" ,,23-án d. u. a II. "
" ,,2 4-én a . II. sI."

Közvizsgák az ágo ev. egyház templomában:
Junius 27-én délelőtt a IV. s Ill. osztály.

" 27-én délután a II. sI."
Junius 26-án délután 6 órakor a testgyakordai vizsga

tartatik, a-tanoda udvarán.
A rajz példányok a közvizsgák alatta. templomban állít-

tatnak ki.



I. Az iskola történelmi vázlata s --.
egyéb részletek.

A protestantismusnak, sőt az egész keresztyénségnek,
a szabad szellemmel felékesitett, haladó emberiség palladiu-
mának virágozhatása, s igy isten országának széles e földön
elterjedhetése, a jól elrendezett oktatás, nevelés létesitésétöl
feltételezte tik.

Ez éltetője a magasra törekvő isteni szikrának, a lélek-
nek, melynél fogva méltán lsten gyermekeinek nevezhetjük
magunkat.

Enélkül tespednic és vakbuzgóságot, babonás hitet,
vagy zsibbasztó közönyt kell szülnie.

Ezen állitás igazságát belátták, már a reformatio kez-
detekor, ama nagy férfiak, kik minden áron azon törekedtek,
hogy az iskolák szent ügyét, mint a protestantismus alapfel-
tételét legkiváltképeni gondoskodásuk s buzgó ápolásuk tár-
gyául tűzzék ki.

Ily s ezekhez hasonló eszmék lebegtek eldődeink szemei
előtt, midón a reformátiö után iskolákat alapítanak, s azo-
kat minden szükséges kellékekkel bőkezűleg felruházák.

Ezen állitás valódiságából meri tett meggyőződéstől át-:
hatva, emeltek honunkban a Révayak, a dicső Thurzók, Ná-
dasdiak, a Balássa család, az Illésházyak, Perényiek, For-
gácsok, Szentiványiak, hogy több lelkes hazafit ne' emlitsek,
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sa.ját kOltségükön iskolákat, gymnasiumokat, melyekben a
a keresztyén humanitás országát hathatósan mozditák elő,
miután ezekbe, nemcsak számos protestaus ifju, hanem római
kath. is járt, mint ezt az egri püspök Verancsiröl, .a történe-
lernból tudjuk, ki ámbár huzgó ellerizője a protestansoknak,
még is kiskoru unokaöoscsét, a magyarhoni re formatio törté-
neteiben annyira hires Stöckel Lénárd tanító vezérletére bízá,
a bártfai iskolában.

Ily nagy horderejű tények s több hasonló eszme lelke-
sitö erejétől megragadva" gondoskodék a miskolczi ágo h. ev.
sa-egyhas is, már az 1797 -ik évben, midón temploma fel-
épült, hogy a szellemi haladásban ,Lll ifjuságnak kellő kiké-
pestetése által lehetőleg egyenlépést tartson, a már akkor is
virágzó testvérhitfelekezettel s ideje korán hozzá látott azon
eszközöknek kebelében való megszerzéséhez, melyek által s ut-
ján, czélszerűbben elérheti' a szellemiekbeni terjeszkedést.

Áz 1803-ik évben több buzgó egyháztag, kik közt meg-
emlitendők: Eötvös Miklós egyházi felügyelő, Noszticzius
Pal, Zatrogh Dániel, közgyülésileg elhatározván, a jelenlegi
szilárd anyagokbél álló iskola felépítését, iniután ugy hely-
ben, mint vidéken e czim alatt kegyes adakozások gyüjtettek
s az az 1804-ik évben teljesen befejeztetett.

Az egyház örömmel tapasztalván, hogy az eddig csak a
két első nyelvészeti osztályból álló, egy tanító Dunay Imre
által vezetett, tanodáját kivált a magyar nyelv elsajátitása
végett a felföldi német és tótajku ifjak számosan látogatják,
az 1808-ik évben, Pest városában tartott ágo ev.' egyetemes
gyűlést" a tiszai egy háli kerület engedélye hozzájárulásával
folyamodásilag felkérte, hogy iskolájának gymnasiummá emel·'
tetését engedélyesvén, keg-yes adakozás ok gyűjtését - gym-
nasiumi esélokra - eszközölhesse.

Az egyetemes gyűlés az egyháll kerlevelé], .dieséretesea
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jóváhagyván, iskoláját a gymnasiumok sorába emelte..s igy
élvezi a protestaus elvek szerinti "nyilvános" közintézetek
minden jogait.

E kegyelet szülte engedély megnyerésére, a hivek ,ugy
helyben, mint vidéken felbuzdulva, nem késtek. adományaik-
kal: Napravszky János, később l\Iáriássy Míksa. és Jeszenszki
Károly iskola felügyelők, Zatrogh Dániel gondnok, mindent
elkövettek, hogy, már most gymnasiumukat, .minden kellé-
kekkel a lehetőleg ellásák : iskolai törvények hozattak, s ho--·
va tovább szilárdabb alapot nyert s csak hamar virágzásnak
indult e tanintézet, kivált. Draskóczy Sámuel tanodai felügye-
lősége alatt, az 1811-dik évtől, - midőn Moesz Sámuel,
Sohwarz Sámuel', Domby István, 'I'eper János, Bisz-
terszky Imre, a fentebb emlitettekhez csatlakozván, buz-
gón pártolak az iskola ügyét, minek eredménye az lett, hogy
az 1821-ik érben a költészet szőnoklati osztály felállitathat-
ván, Risz Pill 18:kész mellé, második lelkészül-s gymnasiumi
tanárul Nagy Mihály, akkori nyíregyházi segéd lelkész hiva-
tott meg, .ki í3 ugyan azon évben cetéber 26"án tartott köz-
gyülésben a gynmasiumi ig'azgatóság vitelével megbizatott.

Ilykép két rendes tanár működ vén már most a gymná-
siumban, seregesen gyülekeztek - már csak a magyar nyelv
megtanulhatása kedvéért is, - a távolabb felföldról, Z01yom,
Liptö, Á.rva, Gpmör, Sáros stb. megyékböl, sőt még Slésia
s Austriából is meglátogattak a növendékek, eszépen serdü-

I _"

lő ífju intézetet s nem egy, deszámtalan - jelenben is élő
jeles fia a hazának, e gymnasiumnak tulajdoni that ja, a hon
nyelvének, a magyarnak tiszta elsajátithatását,

Az ifjuság szaporodását látva, a gymnasium buzgó párt-
fogói, kegyes adakozások, s alapítványok gyűjtése után 1824-
ben ismét hozzáláttak az iskola épület nagyobbitásához, és azt
Milecz Gáspár maga egyedűl 200- hordó meszet s többen pénz-
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segélyt nyujtván e mű bevégzéséhez - csakhamar fel-
o épitették.

Ennek teljes bevégezte után 1826-baÍl a szegényebb
tanulök javára Desseöfy Tamás egyházi -felügyelő lelkes in-
ditványára, melyet 200 frt. kegyes ajánlatával kisért, fel-
állittatott a tápda, melyhez járultak adományaikkal; Pulszky
Károly, Risz Pál, Nagy Afihály, Draskóczy Sámue], Zatrogh
Dániel, Zahr János, Mázer János s többek. .J'

A gymnasium könyvtára s muzeuma is 'ez időben alapit-
tatott meg, Ambrózy Sámuel, AÍberth János és Kár~ly ado-
mányaik által, melyet később: Pellionisz, Milecz Gáspár,
Major Sándor, :rtIoesSámuel, Vida Endre, Hendel Károly, .
Fűrész Ferencz, Möes Ede, Draskóczy Sámuel, Török Sán-

.dor, Bibza Dániel, Záborszky Samu, Némethy Pál, Moesz
Frigyes, Szathmáry Király József, Moesz Hermina, Mayer
Rezső, ~ayer Ilma k. a" gr. Telekyné, özv. Mázer Károlyné,

. stb. gyarapiták, Nagy l\1ihály igazgató tanárnak a tályai egy
~áz általlelkészül megválasztása s elköltözése után az 1834-
ik évben Némethy Pál, kassai lelkész hivatott a költészet
szónoklati osztály igazgató tanári állomásra, melyet ritka
eréllyel, s páratlan buzgalommal - őalatta emeltetvén .a

r gymnásium esperességi gymnasíummá ---; 12 évig folytatott.
Az ő igazgatósága idejében hunyt el, a még most is

SOKaktólemlegetett tanárok nestora Dunay Imre, kinek helyé-
beideiglenés tanárul Matös Géza s 1841-ben rendes nyilvá-
nos tanárul, az első s második nyelvészeti csstályok ba közlő
Szánthó János hivatott meg', Zatrog'h Dániel égyházi s Szabó
Endre tanodai felügyelők alatt.

Ez időközben' Szabó Endre tanodái felügyelósége alatt
vétetett meg tanári lakul s tapdai étkezési helyiségül a kis-
Hunyad. utcza szegletén lévő ház, valamint ekkor hozott dus
áldást Szirmay Hugó volt egyházi felügyelónek ja tapdára

". 'J'-,. •...•... -1.,. .• " ~_ ••.• .r-"." ..•... '"-~. ~ ,, __ -- --
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tett igen jelentékeny gabona neműekbéní kegyes adom4nya,
ugyan ekkor alapittatotf meg a testgyakorda is.

Ez időben tétettek kisérletek, egyrészről Szathmári
Király Jözsef borsodmegyei első alispán, más részről Zatrogh
Dániel egyházi felügyelő buzgó működése folytán, a ~étpro':
testans hitfelekezet gymnasiumának egyesülésére s dolgozta-
tott ki terv, mind a két testvér egyház részéről kiküldött ve-
gyes bizottmány által, mely azonban az egyesülés végperczei-
ben hajótörést szenvedett.

1843-ik évi julius 19-én Miskolcz évkönyveiben örökre
gyászos emlékű tűzvész alkalmával, elhamvasztatvá.n temp-
lomunkkal minden egyházi épületsink s tanodánk, különösen
az ernyedetlen buzgalmu Zatrogh Dániel egyházi, és 'Szabó
Endre tanodái felügyelő lelkes pártolása mellett, ezek, az
összes egyháztagok, Radvánszky Albert és számos,bitfelekezet
különbség nélkül, vidéki kegyes adakozók bőkezűsége folytán,
csakhamar ujabb disz és czélszerűbb berendezéssel felépült.

Miként állott fel tovább az intézet, a, jeles tanár Né-
methy Pál halála, után; mint lett megválasztva 1846-ban
Máday Károly igazgató tanárul Margonyai Gábor tanodái fel-
ügyelő alatt; miként nyert az egyház közvetlen vezetése alatt
állott gymnasium 1847 -ben jan. 5-én tartott egyházi közgyű-
lés határzatából külön felügyelőt s tanácsot az egyháahoaí
viszonya alapszabályilag állapittatván meg; miként pénztá-
rának első, 42 frtja volt azon jutalék, melyet 1847 -ben Göl-
niczbányán "tartott egyházkerületi gyűlés, mint évenkinti
adományt megszavazott s maig is fizeti azt a tudómányi pénz-
tárb9};Máday Károlynak a lelkészi pályára lett megválasztása
sBélára a tanoda köréból, mely neki oly sokat köszönhet - el-
távozásával, a szabadságharca után, mint választá meg Lip-
pai Endrét igazgató tanárul, mint volt kénytelen - bár-
csak kevés időre is a rendeletek szigora. folytán - gymna-

/



síumí !allgjár6lletenni s reáltauodává átalakulni; mint vá-
lasztá meg reáltanárul Malatinszky Lajost; sennek távoztá-
val, az idők változván, az intézet elébbi rangjába visszahe-
lyezkedve s Török Sándor 1861-be~ tanodái felügyeldül meg-
választatva, Habély Viktort gymnasíumi tanárul, később az
1865-ik évben, rendes 4-ik gymnasiumi tanárt, anyagi ere-
jének még nem elegendő volt a miatt, nem hivhatvan meg
Zelenka p~lt, ugyan akkor miként választotta kisegitő taná-
rul, Lippai Endre igazgató tanár betegeskedése folytán -
pihenésre lévén szüksége - egy évre, közló h. igazgató,
Horváth Sándor, Zelenka Pál lelkész helyébe - rendes
Honéczy.Géza helyettes tanárrá, miként választattak: azt
megfejteni a jövőker feladata.

Eközlés befejezéséhez szabad legyen mellékelnem még
csak azt: hogy. a legközelebb multban leviharzott gyászos em-
lékű forradalom után, az önfentartási vágy, az akkori ren-
deletek szigora, midőn a szükség legnagyobb volt, az egy-
ház férfiait, kik ezen, a nemzetiséget oly híven ápoló tanin-
tézetet, mint saját édes gyermeküket, mindenkor kegyelet-
teljesen fentartani iparkodtak s virágzásának elómozditásán
lankadatlan buzgalommal törekedtek, ugy bel mint vidéki
gyüjtések által alaptőke szerzésre bnzditák, s ha valahol;
ugy itt bizonyult be, hogy "a nem est e t t ko ron kén t
culminál."·

Igy Furman János és Ferdinand testvérek, Eördögh
István, .Mayer,Rezső, 405 ftot jövedelmező hangversenyt s
garasos stb. gyűjtést rendeztek.

Ily uton .módon gyült a gymnasium tőkéje 1859-ig,
, azötapedeg gyarapitják a néhai WÜl;zler János nagy hagyo-

mányából befolyt s most is járó tőkék és .kamatokon kivül,
~zonajánlatok, melyeket az adósok e czélból a rendes karna-
ton felül fizettek s teszik ezt ma is... . . " . ~



Első alapitvanja volt: néhai KraudyLászlöé -1Ó50 ft.:
ezután Hutter Rosina 105 ft., Salezer Lajos 105 ft., Baráth
József 42 ft., Leskö-Posevicz Kristina 105 ft., Trillhaas
Győrgy 200 ft., Würzler János (eddig 3331 ft. 80 kr. tőke
és 1346 ft. 15 kr. kamat) 4677 ft.,95 kr., régi filléregylet
694 ft. 10 kr. Klein Endre 231 ft. 68 kft tevő alapitvány a.
melynek rendeltetése felől ezután fog nyilatkozni az
alapító.
. Ösztöndiji alapítványok: Zajden Mária 105 ft., Rácz
István és neje Timkó Mária 100 ft., Szabó Endre 100 forint,
özv. Szabó Mihályué 100 ft., Glatz !ntalPaulison 255 ft.,
özv. Witty Sámuelné 50 ft.

Könyvtári alapitvány: Pottornyai Antal-féle Csathröl
210 forint.

A gymnasium vagyona 14710 ft. 16. kr. mely összeg-
ben bennfoglaltatnak az ösztöndiji, könyvtári alapitványok. -

A tápdai vagyon összege 3486 ft. 34 kr.
Az algymnasium a protestaus ágost. ev. egyház _egyete-

mes gyűlése által kiadott egyetemes tantervnek mindenben
megfelelőleg van berendezve, a tantárgyak ezen terv szerint
adatnak elő.

A nyelvek tanulását, mint francziát, angolt stb. köny-
nyiti azon körül~lény, - hogy azok csekély díj mellett ta-
nittatnak.

Az ének és testgyakorlat kötelézó tantárgyak levén, kü-
- lön tanítók által adatnak elő.

A rajz és zongora külön, a gymnasiumnál alkalmazott
tanítók által taníttatnak csekély dtj mellett. A tanulók szel- ,;JI ~L!IJ
lemi kiképezéséhez eszközül szelgal az ezelőtt 8 évvel alapitott Irl/ h~
kisebb iskolai ifjusági könyvtár is.

Bir az intézet azonkivül jeles növény-állat, régi pénzek,
urnák, s más régészeti, pecsét-, madártojás s különösen te-



kintélyes ásványgyüJteménnyel. - Szegényebb sorsu de szor-
galmas tanulök - ösztöndíjakra számíthatnak .

.A tanülök elhelyezése, részint cserék, jutányos étkezet-
re s tápdába adás által történik, mely utóbbi évenként fize-
tendő 30 ft. mellett,illendő ebéd s vacsorával látja .el a tap-
dáb~ felvetteket, sőt szegény de szorgalmas tanulókat I/~,.
vagy 1,. illeték fizetése mellett is részelteti a tápda ~ótékonf-
ságában . .Az igazgatóság e részben a t. ez. szűléknek kellő •
utasitast adand. .

Helybeli származásu evang. tanulök 8 ft. 40 kr. tandi-
jat, idegen származásnak s más vallásbeliek tandíjul fizetnek
12 frtot s a felvételnél kivétel nélkül mindenki az ifjusági
könyvtárra egyegy forintot. Szegények dijmentesek.

I

II. Tanárikar.
Lippai Endre igazgató tanár, ez éven nyugalomban.
SzantM János h. igazgató s IV. osztály vezértanára.
Habély Viktor Ill. osztály vezértanára.
Horváth Sándor II. osztály vezértanára.
Honéczy Géza 1. osztály vezértanára.
Wolfgang Lajos, ének s zenetanitó.
Szabó Gyula, rajztanár.
Hartman József, testgyakoroida taníto.



-ll2 -

4. Német nyelv; elméleti és gyakorlati része, ejtégetés .
s a beszéd részekről, a névmásokig. K. k. Ballagi ~ároly.

5. Földrajz; az égi testekról átalánosan s különösen, a
földrészekról. tengerek s ezek részéről stb., európai államok-
ról, k. k. Bellinger-Fényes. Térképek készítése.

6. Számtan; tizedes rendszer ismertetése, közöuséges
és tizedes törtekkel való műveletek, k, k. Mocnik-Sza~ ~

7. Mértan; vonalok, szögek, háromszögek, k. k. .Moo-
nik-Szabóky.

8. Természetrajz; az emlős állatok, iz-állatok, kézi-
könyv Hanák.

9. Rajz. - 10. Ének. - 11. Testgyakorlat.

A második osztályban:
1. Vallás; mint az első osztályban.
2. Latin nyelv; az:egész alaktan, szó és ijásbeli gya-

korlatökkal, k. k. Schultz-Warga.
3. Magyarnyelv; az igékról különösen, igeragozás, 'ige-

határzók, köt- és indulatszavakról ; k. k. Warga. Irály-gya-
korlatok, szavallat, olvasókönyv Erdélyí' Indali, ~

4. Németnyelv; Az igék ragozása, s a többi beszédré-
szek, gyakorlatok; k. k, Ballagi Károly.

5. Földrajz s történelem; egyetemes földrajz; k. k.
Batizfalvy, s ókori történelem; k. k. Beck. Térképek készi-
tése. -

6. 'Számtan : nevezett számokkal való műveletek, szét~
bontás, összevonás, viszonyok, arányok, mértékek, ismerete
meterrendszer és ennek hazai mértékeinkre való átváltozta,tása
ésviszont; k. k. mint az első osztalyban.

7. ~lértan; négyszögek, sokszögek, mértani viszonyok
és arányok, sokszögek átráltoztatása; k. k, mint az első
osztályban.
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, 8. TerrÍlész,etrajZ; a madarak, halak, hl1IMk,'eis6 féM~

k. k. Hanák. Növénytan: második félév k. k. Dapsy.
9. Rajz. - 10. Ének. - n. Testgyak~rlat.

•

A harmadik osztályban:
1. Vallás ; egyháztörténet, füzetek után.
2. Latin nyelv; alaktan ismétlése, mondattan, a mon-

dat részeinek egyezéséről - az idők haszuálatáig' - gya-
korlatokkal ; k. k. Schultz-Warga. Több Phaedrusmese, Cor-
nelius Neposból: Epaminondas és Pelopidas, Ezek emlékelve.

3. Magyarnyelv; mondattan, a körmondatokröl ; k. k.
Varga. Irálygyakorlatok, költemények, szavallás, olvasó
könyv Erdélyi Indali II. k.

4. Németnyelv; rendhagyó igék ragozása, válogatott
darabok elemzó olvasása és fordítása; k. k. Ballagi' Károly.

5. Történelem; közép és ujkor; k. k. Beck.
6. Számtan; betű számtan elemei, hatványok és gyö-

kek. k. k:' mint az első osz~ályban.
7. Mértan; A örról, különféle görbe vonalok; k. k.

mint az első osztályban.
8. Ásványtan ; Számo ásvány példa előmutatása mel-

lett, jegeczminták készitése 1 k. k. .Hanák.
9. Vegytan ; vegytani! kisérletekkel, füzetek szerint,
10. Rajz. - 11. Ének. - 12. Testgyakorlat.

A négyedik.osztályban:
1. Vallás; mint a harmadik osztályban.
2. Latinnyelv; A igéktől végig; k. k. Schultz-Varga,

a gyakorlatok elemezve, magyarázva, Phaedrusból több válo-
gatott mese, Cornelisus Neposböl, l\'Iiltia,des, 'I'hemistocles
Aristides, ezek mind emlékelve. Prosodia s mctrica. ,

Ö. Magyarnyelv; irálytan, s verstan, költemények
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betanulása, szavallása. Irálygyakorlatok; kézi könyv Varga.
4. Németnyelv; mint a harmadik osztály.
5. Földrajz, magyar királyság földrajza, k. k. Batiz-

falvi. Térkép rajzolás.
6. Történelem; Magyarország történelme; k. k. Hanthö.
7. Számtan; összetett viszonyok és arányok, cseportu-

latok és változatokat. Első rangu egy ismeretlenű egyenle-
tek; k. k. mint az első osztályban.

8. Mértan; tömör mértan, k. k. mint az első oszt.
9. Természettan; k. k. Schabus-Hollósy nyomán.
10. Rajz. - 11. Ének. - 12. Testgyakorlat.

v. A kötelezett tantárgyakat
mutató táblázat.->=i .-d ee

po '<Il .- ~ ;....
,......, ;;.- ~ >=i ::;:j ee 'o

> o:> ,......, !-< ee ~ ,......,
,......, h o:> 'o ~ I cn ;.... :..

Elo:> >=i h ~ ;.... ~ -ee o
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S S ~ bD

S ~ CI:),......, .•...• bD 'd "tn ~, ~ ~ ,......, -c<'! ;.... .~ CI:)ee ee '<Il .o ~ CI:) >=i CI:) o:>
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VI. Tanulók névsora,
1. osztályban:

1. Dendel Endre, ágo ev. Borsod-Di6sgyör.
2. Ernst Vilmos, izrael, Heves-Nagy-Iván.
3. Fabry Tivadar, ágo ev. Szepes-Felka,
4. Fischer József, izr. Bors6d-Miskolcz.
5. Fisohmann Arthur, izr. Borsod-Miskolcz.
6. Forint Mihály, ág.ev. Borsod-Miskolcz.
7. Fritsche Vilmos, r6m. kath. Bécs.
8. Jak6bey János, ágo ev. Borsod-Miskoloa.
9. Koller Sándor, ág- ev. Szepes-Szepes váralja.
10. Kovács László, ágo ey. Borsod-Miskolcz.
11. Köhler Pál, ágo ev. Nógrád-Szirák.
12. Krompecher Albert,- ágo ev. Szepes-Felka.
13. Lux Géza, ágo ev. Abauj-Forró.
14. Pálka Gyula, ágo ev. Szepes-Felka,
15. Rosenfeld Mór, izr. Szabolcs-Polgár,
16. Roszik Samu, ágo ev. Borsod-Miskolcz.

. 17. Spitz Izrael, izr. Borsod-Miskolcs.
18. Schwarcz Károly, ágo ev. Szepes-Késmárk.
19. Stadler János, <ig, ev. Szepes-Poprád.
20. StrompfPál,ág. ev. Szepes-Felka,.
21. Szánthó István, g. ev. Borsod-Miskolcz.
22. Szobi'á:uczyZoltán, ágo ev, Borsod-Iíískolea,

:~3. Tamási Béla, r. k. Borsod-Sz-Péter.
24. Wilhelm Samu, izr. Nyitra-Vág-Ujhely.
25. Wulpiades János, ágo ev. Ssepes-Müllenbach,
26. Zeisler Dávid, izr. Zemplén-Geszthely.
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27. Rle.in-,tajos; izr. Borsod N.-Mihály,
28. Klein Zsiga, izr. Borsod N.-Mihály.
29. Lórinea ~ark, izr. Borsod-jíiskolos.
30. Schwarz Mór, izr, Gömör Rirna-Szées.
31. Schwarz Vilmos, 'izr. Borsod-Miskolcz.
32. Schwarz Zsigmond, izr. Gömör Rima-Szécs.
33. Teper Ignáts, izr. Abauj-Homrod.

Kimaradt:
1. RosenfeldMór, isr. Szabolcs-Polgár.
2. Wulpiades János, Szepes Müllenbach.

Os.ztöndijas:
1. Tamási Béla.
2. Kovács László ..
2. Dendel András.
4. Szánthö István.
5. Zeisler Dávid.
6. Strompf Pál.

II. osztályban:
1: Bortnyik Lajos, ágo ev. Borsod-jíiskolca ..
2. Borszék Adolf, ágo ev. Liptó~Sz.-Mik16s~
3. Cserny Károly, ág.ev. Borsod Sz-Péter,
4. Eördögh Dessó, ágo ev. Szepes..Harak6cz.
5. Frank Hermann, izr. Borsod-Miskolcz.
6•. Haniszko Sándor, ágo ev. Borsod-Mískolos.
7. Friedlander Izidor, isr. Borsod-jsískolos.'
8. Hensch Andor, ág'. ev. Szepes-Kézsmárk.
9. Kéler Arthur, ág .. ev. Borsod-Osáth.

,
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10. Kresnyák István, ágo ev. Borsod-Sa-Péter.
11. Lippai Károly, ágo ev. Ung-AntaI6cz.
12. Mark6 Ödön, ág·. ev. Borsod-Miskolcz.
13. Maruzsák Pál, ágo ev. Borsod-Miskolcz.
14. Neumann Albert, ágo ev. Pozsony-Pozsony.
15. Pálka Gyula, ágo ev. Lipt6-Sz.-MikI6s.
16. Szabó Imre, ágo ev. Borsod-Miskolcz.
17. 'I'eper Barna, ágo ev. Borsod-Miskolcs.

''tO

18. Tomesz Endre, ág'. ev. Gömör Osgyán.
19. Toperczer Samu, ágo ev. Szepes-Kézsmárk.
20. W:tgner János, rom. kath. Borsod-Miskolcz.

Ki m a r a d t :

Frank Herman, izr. Borsod-Miskolcz.
Markú Ödön, ágo ev. Borsod-Miskolcz.

Ös s t ö n d ij a s :

1. l\Iaruzsák Pál.
2. Eördögh Dezső.
3. Bortnyik Lajos.
4. T .ippai Károly"

Ill. osztályban:
1. Ozékus László, ágo ev.~Gömör-Otrokocs.
2.' Friedmann Aladár, izr. Abauj-Rank.
,3. Honéczy Pál, ágo ev. Nógrád-Vanyancz:
4. Kírchmayer Ág'oston, ágo ev. Szepes-Váralja.
5. Král Károly, ág'. ev. Gömör-Hatkoe-
6. Pollatschek Albert, izr. Borsod-Miskcloz,
7. Rosenfeld Pál, izr. Borsod-Csath.
8. Schönaug Armin, Abauj-Gagy.
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9. Schónfeld Manó, izr. Zemplén-Mád.
10. Schwarz Sámuel, izr. Borsod-Miskolcz. -
ll. SugárJakab, izr. Borsod-Miskolcz.
12. Vida Lajos, ágo ev. Bcrsod-Diés-Gyór. _
13. Wichmann Gyula, ágo ev. Borsod-Miskolcz.

magántanuló:
14. Meisels Ákos, izr. Zemplén-Lucz.

Ö s zt ö n d!j as:
1. Kirchmayer Gusztáv.
2. Pollatsebek Albert.
3. Schwarz Samu.
4. Honéczy Pál.

IV. esztályban:
'1. Boncsó Zsiga, ág·. ev. Borsod-Miskolcz.
2. Fischer Sándor, izr. Borsod-Miskolcz.
3. Frank Adolf, ízr. Borsod-1VL:-Keresztes.
4. Herz Sándor ,Co izr. Borsod~l\riskolcz.
5. Herz, Tivadar, izr. Borsod-Miskolcz.
6. Kerekes Bonifáez, 1'. kath. Zemplén-Stropko Polena.
7. Késmárszky Sándor, ágo ev. Szepes-Váralja.
8. Kovács Dániel, ág.' ev. Gömör-Ratkó. <,

9. Kramer Gyula, ágo ev. Szepes-Váralja,
10. Mark6 Dezső, ágo ev. Borsod-Miskolcz.
ll. l\1:eblf,árberJ ános, ágo ev. Szepes-Remete.
12. Rubinstein AdóIf, izr. Borsod-Miskolcz,
13-. Staruberger Ferencz, izr. Sáros-Kis-Szeben.
14. Stőszel Ede, izr. Liptó-Andrásfalva,
15. Szokol Gyula, ágo ev. Liptö-Sa-Miklós.
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16. Tahy Mikl6s, ágo ev. Sáros-Eperjes.
17. Vida Károly, ágo ev. Borsod-Di6s-Győr.;

" Magántanu16:
18. Lyubibratich Kelemen, gor. n. e. Szabolcs-Man6háza.

Kimaradt:
1. Szokol Gyula, ágo ev. Lipt6-Sz.-Mik16s.

ösztöndijas:
1. Kramer Gyula.
2. Késmárszky Sándor.
3. Mark6 Dezső.
4. Herz Sándor.

VII. A tanulók számának rova-
tos kimutatása.
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