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Mélyen tisztelt gyülekezet! Kedves ifjúság!

Végig hallgatván, különféle érzelmek hatása alatt hallgatván végig az ifjúsági szózatokat, melyekkel 
az illetők részint az ifjúság nagylelkű pártfogóiról és a tanárokról, mint lelkűk képzőiről hálásan megemlékez
tek, részint az elválás édes. fájdalmas „Istenhozzád“-ját intézték mindazokhoz, kiket a barátság és szeretet 
köteléke fűzött egymáshoz, — nem marad egyéb hátra, minthogy mindnyájatoknak kedves ifjak! pályátok foly
tatására atyai áldást és legjobb sikert kívánjak kartársaim nevében is. És úgy vélem, hogy a kegyelet köte
lességét teljesítjük, ha ezek után egy kedves halott emlékezetének nehány szót szentelünk. És befejezvén a 
tanévet, méltóbban nem fejezhetjük be, mintha történetéhez egy lapot csatolunk, mely boldogult R a j  n e r  
G y ö r g y i n k ,  Lyceumunk e melegkeblii barátjának emlékét örökítse.

És ezt annál inkább, miután meg vagyunk győződve, hogy tanodánk ez évi története, ha nem is 
épen uj fényes korszaknak a kiindulási pontja, de kétségbevonhatlanul nagy hatással lesz Lyceumunk beléle- 
tére, mint a virágzó földre hulló harmatja az égnek.

És midőn most a dicsőültnek emlékezetét' megújítjuk, úgy találom, hogy ugyanazon érzelmek, 
ugyanazon gondolatok azok, melyek ^ebiemet elfoglalták és elmémet foglalkodtatták, midőn nehány hónappal 
ezelőtt a dicsőültnek sírján állottam.

Mit ér az élet, ha valamely eszmének nem szenteljük ! Csak az eszme, csak az ihlet szent forrá
sából eredhetnek a halhatatlan tettek! Ezt gondolám, midőn én is örök nyugalomra kisértem a boldogultat, és 
úgy érzém akkor, hogy e jó barát elhunyta feletti fájdalomnak hullámai lecsendesedve, a vigasztalás angyalá
nak szózatát hallatták. Hadd hullassátok könyeiteket, ez épen nagy előnye az élőknek, hogy könyvükből az 
elhunytak emlékezetének hervadhatlan virágai kelnek, melyek illata ég felé száll és melyek a mindennapias- 
ságon felülemelkedni emlékeztetnek. Meg-megujulnak e gondolatok lelkemben most, midőn a dicsőültnek képét 
még egyszer szemünk elé állítjuk és szivünkbe véssük mindnyájunk emlékéül.

És melyek azon vonások, melyek R a j  n e  r G y ö r g y ü n k  életképének tulajdonképi fényét és 
jellemét teszik ? Ki volt és mit tett, hogy nevét annyi tisztelettel említjük ? Szabadjon e kérdésekre a követ
kezőkben felelnünk:

R a j n e r  G y ö r g y ,  ez egyszerű, igénytelen férfi, e század elején Szepes-Szombatban becsületes, 
szegény polgári szüléktől született, kik nagy gonddal kezdték az ő, meg három nővérének nevelését. A család
nak egyszerű, kedélyes, vallásos zamatu élete nem csekély hatást gyakorolt azon sajátságai kifejtésére, melyek 
férfi jellemének díszét alkották. Csendesen és észrevétlenül folytak le gyermekkorának napjai, és a kik őt 
ismerték, mondhatják: hogy későbbi éveiben is különösen csendes, kedélyes modora, szerénysége, igénytelen
sége és szivjósága által tűnt ki. Kik őt ismerték, mondhatják : hogy azon ritka emberek közé tartozott, kik 
szivök nemes tulajdonságainak inkább emlékezetre méltó tettek, mint szépen hangzó üres szavak által szerez
nek érvényt.

Szerényen, de kellő szorgalommal dolgozgatott tanulói pályáján, melyet a késmárki Lyceumban a 
Rhetorikáig folytatott, hogy innen elébb a kereskedelemnek és azután más gyakorlati czélnak áldozza tevé
keny életét. _

És a mitől, mint a gyakorlati élet embere, át volt hatva, az korántsem az enyészendő haszon 
utáni vágy, mint azon öntudat volt, hogy az, a mit a munkás kérges kezével keres, istenáldásként árad ő 
re á ; és a minek kivitelét ernyedetlen munkássággal, rendithetlen kitöréssel eszközölhette, ezt a földi örömökön 
felülemelkedő akarattal vitte ki, hogy mások gyönyörködjenek rajta, hogy vele számos rokonainak, felebarátai
nak használhasson, és jólétüket s boldogságukat előmozdítsa.

Ki ne hallotta volna, mily gyöngéden szerette és mily meghatóan siratta és mily érzékenyen gyászolta 
meg korábban elhunyt derék nejét, szül. Barcs Erzsébet, kivel 40 évig élt boldog házasságban; mily nagy- 
lelküleg gondoskodott fogadottgyermekeiről, mennyi jót tett rokonaival s mind azokkal, kik csak némileg állot
tak vele közelebbi viszonyban?! De ki tudná megmondani, mijök volt szeretteinek, azt ők tudják legjobban; 
de annyi bizonyos, hogy legjobb barátjok volt, a ki javokat óhajtván, tanácscsal és tettel segité őket.
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De nem csupán a magán életben, hanem a nyilvános élet terén is működött nagy áldással és 
■sikerrel. Tátrafüreden, hol tulajdonképen Isten után legtöbbet ő teremtett, úgy hogy az istenalkotta nagysze
rűség és az emberi tetterő létesitette müvek oly rendkívüli bájos képpé alakultak, melynek elnevezésére szebbnél 
szebb neveket gondolt ki a meglepett alföldi vendég, hol „ Ü d í t ő “, hol „T á t r a k i e s d“, hol „ T á t r a -  
f ü r e d n e k “ nevezvén azon helyet, hol illatos lég, kristálytiszta források és a fenyvesek árnyai enyhítik az 
élet kisebb, nagyobb bajait, — itt Tátrafüreden 38 nyarat töltött a boldogult, és e 38 nyár közül egy sem 
tölt el, mely neki az elismerés és köztisztelet koszorúit ne nyújtotta volna, valamint fiatal éveiben, úgy 
akkor is, midőn őt életvidor, öreg jó Rajner atyának hívták. Nem hihette, midőn mint fiatal ember a regényes 
Tátra bérczei közé kenyérkereset végett költözött, hogy nem sokára annyi tisztelet és méltánylat fogja őt 
körülfogni és oly szép hírre fog szert tenni; kinek nevét szerte emlegették nemcsak a bérezés Szepességen, 
hanem szerte e hazában és annak határain túl is ; kinek fürdőintézetében üdítő, kedvderitő vidámság, fesztelen 
egyszerűség, kedélyesség és a legjobb rend uralkodott, kinek híre odáig terjedt, hol a bérezés Szepességnek és 
a hólepte Kárpátoknak -neve. elhatott és a kinek halálakor méltán mondhatták, hogy ő benne a régi idők és 
Szepesség egyik legjellemzőbb, legkedvesebb alakja szállt sírba.

Valóban a dicsőültben nem egyedül a jó rokont, a lelkes hazafit, a becsületes polgárt tiszteljük, 
hanem kiváltképen a ritka jó embert. Minden tulajdonságát felülmúlja szívjósága. Oly kendőzetlen volt egész 
lényében, hogy nem nehezen lehetett felismerni őszinte nyájasságát, becsületességét, nyiltszivűségét, való ember- 
szeretetét. A mit érzett, emberileg érezte, ha beszélt, szive mélyéből vette a szót, minden önzés nélkül, teli 
érzéssel, baráti részvéttel; és szava mindég megfelelt a tettnek, valamint tette a szavának. Kit a jók oly hőn 
szerettek, kit annyian tisztelve tiszteltek, ki annyi szívnek rokonszenvét bírta és hűséggel ragaszkodott azokhoz, 
kiknek egyszer baráti jobbját nyújtotta, — az bizonyára oly sajátságokkal bírhatott, melyek egyedül tiszta 
jellemből, nemes szívből erednek. Mily vonzó az ilyen ember képe, ki inkább másoknak, mint magának él, 
ki csak azért tulajdonít becset a verejtékkel szerzett kincsnek, hogy vele felebarátainak, a közjónak használ
hasson , ki a birtoknyujtotta kényelmet megvetve, inkább mások bajával gondol, jd egykor maga szegénységgel 
küzdve, jól érti a szegények panaszát, kik jó tanácsért és segítségért folyamodtak hozzá. El nem felejtő, hogy 
egykor ő is mások segítségére szorult, kiknek emlékét még sírjokban is áldá és gyermekeikben jutalmazá a 
szülők jó tanácsát és jótékonyságát.

Ily ember vala a dicsőült. Mily boldognak érezhette magát, ki mások baján szeretett segíteni, 
kiben testvérei gyámolitót, rokonai atyát, az elhagyottak barátot, a szegény tanulók pártfogót találtak. Ki 
mondhatná, hogy gyűlölői lettek volna, és hogy másokon olyasmit cselekedett, mi az igazságtalanság színét 
magán viselné?! ; i r ii

Ha igaz. hogy a kisdedek leginkább ismerik fel a jóért feldobogó, az ártatlan örömöktől dagadó 
nemes sziveket, és ellenállhatlan vonzalommal viseltetnek kantok, — úgy bátran mondhatjuk, hogy R a j n e r  
G y ö r g y  bővelkedett szívjósággal és emberszeretettel. Azokra hivatkozom, kik tudják, mily vonzalommal, mily 
gyöngéd szeretettel viseltettek hozzá a gyermekek, hogy atyának hívták, kiknek szülőit épen nem a rokonság, 
hanem egyedül az emberszeretet köteléke fűzte a boldogulthoz.

És mi volt az alapja e szívderékségnek és szeretetre méltóságnak? Semmi egyéb, mint azon alap, 
melyet mély vallásosság, istenfólelem és a jó nevelés géniusza vet. A szülőktől öröklött, a neveléstől táplált 
vallásos érzelem az, mely egész életében lépteit vezérelte, mely korántsem szavakban, mint oly tettekben 
nyilatkozik, melyek az egyház, a haza, a miveltség, az emberiség szent érdekeit előmozdítják. Ebből merített 
erőt és vigasztalást a sors csapásai közt, ez adott lelkének magasbra emelkedést és isteni gondviselésbe 
vetett bizodalmát. Ez volt életének irányadója, de tiszta szivének tükre^életvidorsága volt, mely abból ered, és 
mely tulajdonképi lényét tette. Vallásos érzelemmel szemlélte a természetet, melyet oly igen szeretett és mely
nek szépségétől oly nehezen válhatott meg, úgy hogy még halálos ágyán is virágokról beszólt és ugyancsak 
halálos ágyán arról gondoskodott, hogy a sírjára ültetett kedves virágoknak kegyes ápolója legyen mindenha.

De lelkem előtt még egy vonás lebeg, melyet különösen ki kell emelnem, ha erőmhöz képest teljes 
kópét akarom rajzolni a dicsőültnek.

Örömmel tapasztalhatjuk, hogy hazánkban nehány esztendő óta élénkebben hangsulyoztatik a neve
lés és oktatás ügye. A valódi miveltség és közerkölcsiség barátjai nem hagyhatják figyelmen kívül azon orszá
gos intézkedéseket, melyek a nép szellemi és anyagi előhaladását czélozzák. De fájdalommal tapasztaljuk, hogy 
azon intézkedések eddig vajmi csekély mérvben elégíthetik ki óhajtásainkat. A segély utáni kiáltás leginkább 
hazánkban hallatszik, hol úgy látszik, sokan inkább ajkaikon, mintsem sziveikben hordják a nevelés és oktatás 
szent ügyét. Pedig csak egy kísérlettől függ az egész.

K a r o l j u k  f e l  a z o k a t ,  k i k  t a n í t a n a k  és a z o k a t  is,  k i k  t a n u l n a k .  N e  e n g e d 
j ü k ,  h o g y  a k i k  it a fii tárnak, ;  az ü ki» Aged s z e n v e d j e n e k ,  és m u t a s s u k  me  g a z o k n a k ,  k i k  
t a n u l n a k ,  h o g y  s z ü k s é g e t  n e m  f o g n a k  s z e n v e d n i ,  h a  t a n í t ó i  h i v a t a l r a  s z á n j á k  
m a g o k a t .

A meddig ez egyszerű, de oly igen fontos feltétel nem teljesül, nem egyebek mint pusztában 
elhangzó szavak, az állam és egyház képviselőinek okoskodásai és elmélkedései. Kenyérből és nem csupán 
igéből él a tanító ; és a leendő tanító inkább körzőhöz fog, vagy a holt géphez szegődik, vagy a törvényszéki 
végrehajtás száraz mesterségét vállalja el, hogy gond nélkül élhessen és családja neveltetését eszközölje és 
annak jövendőjét biztosítsa, sem hogy a tanítói pályára szánja magát, hol inkább a remény, mint sem tisztes
séges jövedelem biztatója, életének fentartója. Az állambölcsek sokat foglalkoznak társadalmi kérdésekkel, sorsát 
akarván javítani annak, ki a földet szántja és beveti; sorsát a munkásnak, ki kérges kezével keresi minden
napi kenyerét; sorsát annak, ki a holt géppel dolgozik; de a kik a szellem mezejét szántják és a szellem 
magvát hintik el, kik a legfőbbel, a mi csak van a világon, az ember nevelésével foglalkoznak, vajmi rit
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kán kapják az államtól, vagy az egyháztól, a mit megérdemelnek. Kötelességeket szab rajok kivált az állam, 
melyek teljesítése elengedhetíen; teljes erejöket veszik igénybe az élet, állam és társadalom, de alig adják meg 
nekik az életre legszükségesebbeket, annál kevésbé azt, mi az élet gondját elűzni és lelköknek inagasbra való 
fellengést kölcsönözni kepes volna.

Ily gondolatok foglalkodtathatták R a j n e r  G y ö r g y ü n k  elméjét, hogy közeledni érezvén halála 
óráját, vagyonának tetemes részét iskolai és tudományos czólokra áldozá. Harminczhat tetemes alapítványa 
közül nyolczat rendelt iskolai és tudományos ezélokra.

A pesti nemzeti múzeumnak, melyet már az előtt ügygyel-bajjal szerzett, igen becses természetrajzi 
gyűjteményével ajándékozott meg, 500 frtot hagyományozott; a pozsonyi termószetismei társulatnak 500 ir to t; 
a matheóczi ev. iskolának 100 frto t; a szepesszombati ev. iskolának 100 frto t; az ujlesznai ev. iskolának 
500 frto t; a szepesszombati két protestáns iskolának azonfelül 400 frtot, melyek kamatai szorgalomdijakra 
fordítandók; egy tanulónak évenként 300 irtot, és a késmárki Lyceumnak, melynek növendéke volt és mely
nek az előtt is nem egyszer nyújtott segélyt, 10,000 (tízezer) frtot hagyományozott azon feltétel alatt, hogy az 
összeg „schmecks-i Rajner alapítvány“ név alatt az 1878-diki esztendőtől kezdve 20,000 írtra szaporodva, 
kamatjainak fele része a lyceuini tanárok fizetésének emelésére, másik fele pedig szorgalomdijakra fordittassék.

Ez örökké emlékezetre méltó tettel nem csak intézetünk iránti háláját rovta le fényesen, hanem azt 
is bizonyítá, hogy jobbravaló lélek lakozott benne; ki tudta, hogy nincsen más színhely,,nincs más intézet, 
mely jobban érdemelné az emberiség jótévőjének és boldogítójának nevét, mint az iskola. És bár tudjuk, hogy 
ez által még nem lesz teljesen biztosítva drága intézetünk fenállhatása és virágzása; mert az előhaladott kor 
követelései vajmi nagyok, úgy hogy mindég több és több áldozatra lesz szükség: még is azt hisszük, hogy 
ezen nagylelkű adomány által oly támaszt nyer Lyceumunk, mely képessé teszi, hogy valamint eddig három 
század óta, úgy ezután is még sokáig legyen itt az ország egyik véghatárán egyik őre és terjesztője a tudo
mányos miveltségnek, hazafiságnak és közerkölcsiségnek. A miért is lehetetlen, legforróbb, legőszintébb hálái 
köázönetet nem fejezni ki a dicsőültnek nem csak a magunk nevében, kik jelenleg ez intézetnek szerény 
munkásai vagyunk, hanem azok nevében is, kik utánunk jövendnek és a boldogultnak nagylelkű jótéteményét 
élvezni fogják.

Hála neked, te dicsőült! azon növendékek nevében, kik majdan nagylelkű alapítványodat élvezve! 
az igaz, szép és jónak felismerésére vezetve az emberiség legszentebb érdekeit mozdíthatják elő. Hála neked, 
te dicsőült községünk nevében is, mely a te példádon lelkesülve és felismerve, hogy a Lyceum ezután is nem 
csekély hatást fog Késmárk anyagi és szellemi életének kifejlesztésére gyakorolni, jó anyaként fogja szivén 
hordani szive gyermekét, a Lyceumnak jólétét és gyarapodását. Hála neked, te dicsőült! felügyelőink nevében 
is, kiknek ama nemes hivatásuk betöltésére, hogy ezután is örömre, lelkesedésre, ügyszeretetre és kitartásra 
gyulaszszák az ifjúság nevelőit , — nagylelkű tetteddel segédkezet nyújtottál, örökeralékü tetteddel, melyről 
hiszik és remélik, hogy nemcsak a jelenben, hanem még a legkésőbbi kövendőben is bőséges áldást fog hin- 
teni Lyceumunk anyagi és szellemi életére. Adja az ég, hogy az ő példáján élni cselekedni és meghalni tanul
junk ! Az ő neve, mely régibb és újabb pártfogóink ragyogó nevei mellett intézetünk emlékkönyvének egyik 
legdíszesebb lapján áll, addig fog fennmaradni, mig a tudománynak e temploma álland! És ha már porladozni 
fog a „Rajner síremlék“, mely a hálás fürdői vendégek által gyűjtött összegből Tátrafüreden fog felállittatni; 
fenn fog maradni az ő emléke a Késmárki Lyceum tanárainak és növendékeinek hálás szivében most és a 
legkésőbbi korban is ! A mai nap pedig szolgáljon mindnyájunk emelkedésére és áldására!

S o l o z  F r i g y e s .

I. Lyceumi tisztviselők következő t. ez. urak.
Helybeli felügyelő: S c h w a r c z  K á r o l y ;  helyettes helybeli felügyelő: Dr. L á m F r i g y e s .  
Vidéki felügyelők: B e r z e v i c z y  E g y e d ,  B e r z e v i c z y  T i t u s ,  G ö r g e y  K o r n é l ,  

S p o n e r  T i v a d a r .
Pénztárnokok : Dr. L á m  F r i g y e s ,  felügyelő; S t e n c z e l  T i v a d a r ,  Dr. T á t r a y  

G e r g e l y .
Az uj alapítvány gondnoka: S t e n c z e l  Hu g ó .
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il. Tanári kar $ a kötelezett tantárgyak rendje.

A tanár neve Tantárgyak és osztály H etenkénti
éraszám J e g y z e t e k

Solcz Frigyes, 
igazgató tanár

Magyar : V. VI. VII. VIII.
Német: Vili.
Történet: Hí. VI. VII. VIII.

23 Oonvictusi gondnok. 
Önképezde elnöke.

Bosszágh János, 
r. tanár

L atin: V. VI. VII. VIII.
Mennyiségtani földrajz: VII. 2 1

Az V. osztály főnöke.
A lyceumi közgyűlések 

jegyzője.

Dlhányi József, 
r. tanár

Latin : I. II.
Magyar : I. II.
Tót: az egész gymnasiumban

19 Az I. osztály főnöke.

Fűrész Ferencz, 
r. tanár. Mennyiségtan: V. VI. VII. VIII. 16 A VII. osztály főnöke.

Gretzmacher Gyula, 
r. tanár

Vallás: I. III. 
Latin : III. IV.
Német: I.

19 A gymnastika tanára.

Kiszelly Ervin, 
r. tanár

Német: II. III. 
Mennyiségtan: I. II. III. IV. 19

A III. osztály főnöke.
A szabadkézrajz tanára.

A tanári értekezletek jegyzője.

Koller Károly, 
r. tanár

Természettud.: I. II. III. IV. 
Vallás: II. IV.
Német: IV.

19 A IV. osztály főnöke.
A nyugdíjintézet gondnoka.

Palcsó István 
r. tanár

Görög: V. VI. VII. VIII.
Történet: V. 20

A VI. osztály főnöke. 
Alumneumi gondnok. 
Könyvtárnok.

Steiner Samu, 
r. tanár

Vallás: V. VI. VII. VIII. 
Bölcsészet: VII. VIII. 
Német: V. VI. VII.

20 A VIII. orsztály főnöke.

Weszelovszky Károly, 
róni. kath. lelkész

Római kath. hittan az egész 
gymnasiumban. 4 A lyceumi kath. növendé

kek vallástanára.

Zimmermann Gyula, 
r. tanár

Földrajz : I. II.
Történet: II. IV.
Magyar: III. IV. 
Természettudományok: V. VI.

20
A II. osztály főnöke.
A mértani, rajz és mű

ének tanára.
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III. J e l e n t é s .
A)

1. A tannyelv a felgymnasiuinban magyar, az algymnasiumban túlnyomólag német.
2. Lyceumunkat benső életében azon változás érte, hogy Elischer József tanár ur a pesti ev. gym

nasium, és Otrokocsi Végh Dániel tanár ur az eperjesi collegium tanárául megválasztatván, helybeli tanári 
állomásaikról, melyekben ritka ügyszeretettel és sikerrel (az előbbi 5, az utóbbi 3 évig) működtek, az 1871. 
tanév végén lemondtak. A lycealis közgyűlés 1871. aug. hóban Elischer József tanár ur helyére Gretzmacher 
Gyula urat, tanárjelöltet, Otrokocsi Végh Dániel tanár ur helyére Zimmermann Gyula, felsőlövői tanár urat 
választá meg, egyszersmind arra kötelezvén az ntóbbit, hogy az V. és VI. osztályban is a természettudomá
nyokat tanítsa.

3. A műegyetembe rendes hallgatókul jelentkező gymnasiumot végzett tanulóktól megkivántatván, 
hogy a szabadkézrajzon kívül a mértani rajzban is kellő jártasságukat igazolják, e tárgy tanítására szakértő 
Zimmermann Gyula tanár ur kéretett fel, ki is a felszólításnak engedvén, február elejétől az év végéig tanitá 
a mértani rajzot rendkívüli órákban.

4. Rendkívüli órák adattak még a franczia nyelvben, zene-, gyorsírás-, szabadkézrajz-, műének- és 
gymnastikában.

5. Magyar és szláv ajkú tanítványaink a kötelezett német leczkóken kívül hetenkénti két rendes 
órában vettek oktatást a német nyelvben, még pedig algymnasiumbeliek Gretzmacher Gyula; az V. és VI. 
osztálybeliek Palcsó István t. alatt.

6. A lebészeti észlelde körüli teendőket Bosszágh János t. ur vállalta magára.
7. A tanári kar éber figyelemmel volt arra, hogy a tanuló ifjúság kedólyélete fejlesztessék és 

értelme tudománynyal gazdagítassék. Kik könnyedén vették kötelességük teljesítését, atyai intések és lelkiismeretes 
fenyíték alkalmazása által jó útra téríttettek.

B) Az ifjúság létszámát következő rovat m utatja:

O
sz

tá
ly

be
irt

 
ta

nu
ló

 
|

A nyanyelvre nézve V allásra nézve

év
 k

öz
be

n 
ki

lé
pe

tt
lé

tsz
ám

 a
 ta

né
v 

v é
gé

ve
l É le tko ruk  szerin t

m
ag

ya
r

né
m

et

tó
t

le
ng

ye
l

ág
. 

hi
tv

.

lie
lv

. h
itv

.

r. 
ka

th
.

ke
l. 

gö
rö

g

hé
be

r

10
 é

ve
s

12 13 14 15 16 17 18 19
 s

tb
.

1. 46 7 31 8 — 32 5 6 3 1 45 4 20 14 6 2 — — — ----
II. 32 4 25 3 — 22 3 2 5 — 32 1 9 18 4 — — — —
III. 32 13 12 7 — 21 8 1 — 2 1 31 — — 2 4 11 7 7 1 —
IY. 19 5 12 2 — 14 1 3 — 1 — 19 — — 1 4 6 6 2 —
V. 30 17 8 4 1 14 8 6 — 2 1 29 — — 2 8 11 7 2
VI. 26 16 6 4 — 12 12 2 — — — 26 — — — 1 6 7 6 6
v n . 38 22 11 5 — 20 17 1 — — — 38 — — — — 3 9 13 13
VIII. 35 23 8 4 — 17 12 4 1 1 1 34 — — — 3 18 24

Összeg 258 107 113 37 1 152 66 25 1 14 4 254 4 21 25 29 23 22 33 29 39 43

1. Ezek közt: Abaujból 5, Aradból 1, Árvából 3, Békésből 2, Beregből 5, Biharból 6, Borsodból 2, 
Csanádból 1, Gömörből 19, Hevesből 4, Jász-Kunságból 6, Liptóból 33, Nógrádból 5, Pestmegyéből 13, Sza
bolcsból 23, Szatmárból 4, Ungból 1, Zemplénből 4, Zólyomból 5, Lengyelből 1, Siléziából 1, Szepesből 114.

2. A tanulók száma 1870/x-ben volt 246,
„ „ 187 V2-ben „ 258.

3. Kik e tanév első felében ki nem elégítő osztályzatot nyertek, f. év márcz. 10. tettek pótvizsgát.
4. Örömmel említjük fel, hogy az illető szülék a nevelés terén szükséges kölcsönösség szent köte

lességét követvén, szívesen fogadák és jutalmazák meg a tanári kar által a fiaik mellé rendelt eorrepetitorokat; 
örömmel, hogy a küldött pénzösszegeket, illetőleg a tanárok ellenőrködését szívesen fogadták.

5. Tantárgyak az egyes osztályokban 187 x/2-ben :



I. O s z t á l y .

1. Vallás, h. 2 óra. A 10 parancsolat, egyházi énekek. Kézi könyv. Dr. Schwarz K.
2. Latin nyelv, h. 5 óra. Alaktan, a hangejtéstől kezdve a verba deponentia hajlításáig kellő gya

korlatokkal. K. k. Dr. Kühner.
3. Magyar nyelv, h. 3 óra. A hangok kiejtésétől kezdve a rendes igeragozástanig, olvasás, fordítás, 

szavalatok. K. k. Toepler E.
4. Német nyelv, h. 3 óra. Szóalaktan, és mondattan, irálygyakorlatok, költemények emlékelése. K. k.

Bauer F.
5. Földrajz, h. 4 óra. Mér- és természettani földrajz, térképek rajzolásával. K. k. Lüben.
6. Menynyiségtan, h. 4 óra. Számtan, 4 műtét, egynemű, többnemü menynyiségekkel, felbontás, visz- 

szavezetés, a mérték- és többesről, közönséges és tizes törtek. Nézlettan : vonal, három-, négy- és sokszögek 
ismertetése, szám és mértani feladványok. K. k. Mocnik.

7. Természetrajz, h. 3 óra. Emlősök, madarak, kúszók, halak, rovarok, puhányok, hüllők ismerte
tése. K. k. Pokorni.

8. Tót nyelv, h. 2 óra. Az algymnasiumi tót tanulókkal. K. k. Victorin és Celakovszky.
9. Szabadkézrajz. a második osztálylyal, h. 2 óra.

II. O s z t á l y .

1. Vallás, h. 2 óra. A három hitczikk és a miatyánk. K. k. Palmer.
2. Latin nyelv, h. 7 óra. Alaktan egészen a szókötésig, verba irregularia, inchoativa és defeetiva, 

fordítások, taglalások, emíékelés. K. k. Kühner.
3. Magyar nyelv, h. 2 óra, Kendes és rendhagyó igeragozás, költemények és prózai darabok betanu

lása. K. k. Toepler és Erdélyi Indali P.
4. Német nyelv, h. 3 óra. Szótan, mondattan, házi dolgozatok, költemények elemezése, megtanulása, 

szavalása. K. k. Bauer és Mager.
5. Földrajz és Történet, h. 4 óra. A világrészek, Európa részletes földrajza, térképek x-ajzolása. Ó- 

kor története. K. k. Beck.
6. Menynyiségtan, h. 3. óra. Számtan. 4 műtét közönséges és tizestörtekkel ismételve, viszonyok, ará

nyok, hármas szabály. Nézlettan. Négy- és sokszögek, területök kiszámítása, Pythagoras tétele, sokszögek átala
kítása, háromszögek hasonlósága. K. k. Mocnik.

7. Természetrajz, h. 3 óra. Ásványtan. K. k. Fellöcker Zs. Növénytan K. k. Leunis.
8. Tót nyelv, h. 2 óra. Mint az első osztályban.
9. Szabadkézrajz, az első osztálylyal.

III. O s z t á l y .
1. Vallás, h. 2 óra. Ó- és középkori egyháztörténet, a reformátió története általában. K. k. Palmer r 

magyar reformátió története füzetekből.
2. Latin nyelv h. 6 óra. Mondattan. Módtan. Időtan. Esettan. A városnevek constructiója. Névmás, 

számnév, elöljárók, gerundium és participium használata. K. k. Kühner, Meiring, Schultz, Corneliusból elemesive 
olvastatott és emlékeltetett: Miltiades, Cimon, Thrasybulus. Phaedrus meséiből Siebelis Tiroc. P. szerint 13 mese
elemezve és emlékeltetve.

3. Magyar nyelv, h. 2 óra. Helyesirástan, mondattan, irálygyakorlatok, olvasmányok, szavalmányok, 
K. k. Toepler.

4. Német nyelv, h. 3 óra. Mondattan, költemények, elemezése és megtanulása. Minden két hétben 
egy-egy házi dolgozat. K. k. Bauer és Mager.

5. Történet és földrajz, h. óra. Közép és újkor története. Beck k. k. szerint. Természettani földrajz. 
K. k. Berecz A.

6. Menynyiségtan, h. 3 óra. 4 műtét ellentett, algebrai, egyszerű és összetett kifejezésekkel, tört
számokkal és hatványokkal ; hatványozás, gyökvonás. Mértan. A kör, Ludolfi szám, körterület kiszámitása, 
kerülék, mentelék, hajtalék. K. k. Mocnik.

7. Természettudományok, h. 3 óra. Vegytan. K. k. Schlichting M.
8. Tót nyelv, h. 2. óra. mint az első osztályban.
9. Szabadkézrajz, a negyedik osztálybeliekkel, h. 2 óra.

IV. O s z t á l y .
1. Vallás, h. 2 óra. Hit- és erkölcstan. K. k. Palmer.
2. Latin nyelv, h. 6 óra. Szókötés. K. k. Schultz. Corneliusból: Epaminondas, Pelopidas, Timoleon, 

Conon, Chabrias. Szó- és mértan Ovidiuson begyakorolva Schultz szerint, olvastattak és emlékeltettek. Sie-
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belis Tirociniumábói: Az idő hatalma. A tavasz. Évszakok és az élet korai. A falusi élet örömei. Vulgus ami- 
citias utilitate probat. A birvágy. Árion. Busiris et Phalaris. Arany korszak.

3. Magyar nyelv, h. 2. óra. Irálytan, ügyiratok, olvasmányok, szavalmányok. K. k. Toepler.
4. Német nyelv, h. 3 óra. Mondattan, verstan, ügyiratok, olvasmányok, szavalmányok. K. k. Bauer 

és Minkvitz.
5. Történet és földrajz, h. 3 óra. Magyarország földrajza és története. K. k. Hantke, Horváth és Szász.
6. Menynyiségtan, h. 3 óra. Számtan, összetett arányoktól kezdve első fokú egyenletek egy isme- 

retlennel-ig. Mértan. Tömörmértan. K. k. Mocnik.
7. Természettan, h. 3 óra. Nyugalom és mozgás; hang- és fénytan, delej, meleg, villany. K. k.

Schabus.
8. Tót nyelv, h. 2 óra mint az első osztályban.
9. Szabadkézrejz, a harmadik osztálylyal.

V. O s z t á l y .
1. Vallás, h, 2. óra. Bevezetés az ó-szövetségbe de Wette nyomán; a történeti könyvek válogatott 

részeinek és nehány zsoltár emlékelése.
2. Latin nyelv, h. 5 óra. Olvasmányok: Livius Lib. 1. cap. 1—16. Ovidius : Phaethon és a Heliádák, 

Midas király, Ajax és Ulixes vitája Achilles fegyvere fölött. Mondattan elméletileg s gyakorlatilag, egyeztetési 
tan, az igék nemei, mód és időalakjai, a mondat jelzős s tárgyai viszonyai, esetek tana. K. k. Kühner. Irály- 
gyakorlatok. fordítások latinra. Schulz és Kolmar gyűjteményei szerint. Prosodia.

3. Görög nyelv, h. 4 óra. Alaktan, a nevek ejtegetése, a rendes < o végzetü igék hajtogatása, meg
felelő fordításokkal; szavak és mondatok emlézése. K. k. Curtius Gy. és Schenkel K.

4. Magyar nyelv, h. 2 óra. Költemények olvasása, magyarázása, emlékelése, a költők életrajza, 
Írásbeli dolgozatok. K. k. Szvorényi.

5. Német nyelv, h. 2 óra. Lantos és oktató költészet nemeinek értelmezése és a kellő példák emlé
kelése ; hetenkint egy dolgozat. K. k. Viehof. ,

6. Történet és földrajz, h. 2 óra. O-kor kapcsolatban az ó-kori földrajzzal. K. k. Hunfalvi és Weber.
7. Menynyiségtan, h. 3 óra. Számtan: a 4 alaphányolás egész- és törtszámokkal, aránytan ; sik- 

mértan. Mocnik k. k. fordítása szerint.
8. Természettudományok, h. 2 óra. Ásvány- és vegytan füzetekből.
9. Mértani rajz, h. 2 óra a VI. osztálybeliekkel, (csak a II. félévben.)

VI. 0 s z t  á I y,
1. Vallás, h. 2 óra. Bevezetés az uj szövetségbe; az evangyeliumok, cselekedetek, a római levél 

válogatott szakaszainak emlékelése. K. k. de Wette.
2. Latin nyelv. h. 5 óra. Olvasmány : Sallustius „de bello Catilinario“ 36 fejezet; Virgili Aeneidos, 

Lib. I. 1—33, 11. 1—250, IV. 1—305. Irály. Mondattan folytatása.
3. Görög nyelv, h. 4 óra. Alaktan egészen a hozzá tartozó gyakorlatokkal együtt. Mesék és hosszabb 

prózai darabok emlékelése. Curtius és Schenkel szerint.
4. Magyar nyelv, h. 2 óra. Szónoklattan, epikai költészet, megfelelő darabok olvasása, magyarázása, 

emlékelése, lrálygyakorlatok. K. k. Szvorényi.
5. Német nyelv, h. 2 óra. Epikai költemények elméletileg, példák emlékelése, irálygyakorlatok. K.

k. Viehof.
6. Történet, h. 3 óra. Középkor. K. k. Hunfalvy és Weber.
7. Menynyiségtan, h. 3 óra. Számtan : hatványozás, gyökvonás, logarokkal való hányolás, egyszerű 

egyenletek feloldása. Tömörmértan. K. k. Mocnik.
8. Természettudományok, h. 2 óra. Állattan Pokorny nyomán. Növénytan füzetekből; részletes nö- 

vényboncz- és élettan nagyitó öveg segítségével. Rendszerek.
9. Mértani rajz, h. 2 óra, az V. osztálybeliekkel.

VII. O s z t á l y .
1. Vallás, h. 2 óra. O-középkor egyházi története, a reformatio története általában. K. k. Palmer. 

A magyar reformatio Pálfy k. k. szerint.
2. Latin nyelv, h. 4 óra. Fejtegettetek : Cicerónak pro Ligario, Marcello, rege Dejotaro tartott be

szédei egészen. Horatiusból 40 óda; folytatása Kiihnernek. lrálygyakorlatok hetenkint Süpfleből és önálló 
dolgozatok.

3. Görög nyelv, h. 3 óra. Xenophon Anab. I. 9. III. 1. 2. Mem. Socr. II. 1. 3. Homer H. IV. V. 
elemző fordítása; egyes szakaszok emlékelése. Mondattan, megfelelő gyakorlatokkal. K. k. Curtius és Schenkel.

2



4. Magyar nyelv, h. 2 óra. A magyar irodalom története Bessenyeyig füzetekből. A drámai költé
szet elmélete, olvasmányok ; dolgozatok; szónoki beszédek és értekezésfélék.

5. Német nyelv, h. 2 óra. Irodalomtörténet Opitztól Goethéig, Weber szerint; beszédek dolgozása.
6. Történet h. 4 óra. Újkor. K. k. Hunfalvy és Weber.
7. Menynyiségtani földrajz, h. 1 óra. K. k. Berecz A.
8. Menynyiségtan, 4 óra. Számtan : első és második fokú egyenletek feloldása, a haladványok alkal

mazásokkal ; foglalványozás, a valószínűségi számítás elemei. Sik- és gömbháromszögtan, elemző sikmértan. K. 
k. Mocnik.

9. Bölcsészet, h. 2 óra. Logika az Architektonikáig. K. k. Steiner S.
10. Mértani rajz, h. 2 óra a VIII. osztálybeliekkel.

Vili. O s z t á l y .

1. Vallás, h. 2 óra. Erkölcs- és hittan. K. k. de Wette és Palmer. Annál. I.
2. Latin nyelv, h. 5 óra. Tacitus Germaniája és Agricolája egészen. Germanicust és Drusust jellemző 

szakaszok. Prosodia és metriea rendszeresen. Horatius : de arte poetica és satyrai. Cicero : de amicitia egészen. 
A római irodalom történetének vázlata. Otthoni dolgozatok.

3. Görög nyelv, h. 3 óra. Plato Socrates apológiája. Homer Jl. XVI. XVII. összetett mondatok for
dítási gyakorlatokkal. A görög irodalom története vázlatosan.

4. Magyar nyelv, h. 2 óra. Magyar irodalom története, Bessenyeytől a jelenkorig füzetekből. Olvas
mányok, dolgozatok.

5. Német nyelv, h. 2 óra. Német irodalom története Goethétől a jelenkorig füzetekből. Olvasmá
nyok, dolgozatok.

6. Történet, h. 3 óra. A forradalmi korszak és Magyarország története. K. k. Hunfalvy, Horváth 
és Ladányi.

7. Természettan, h. 6 óra. Erőszeti, hő- és hangtani rész, a villamosság, delejesség, világosság, 
csillagászat és légtünemények tana, Schabus alapvonalai nyomán.

8. Bölcsészet, h. 2 óra Lélektan. K. k Steiner Samu.
9. Mértani rajz, h. 2 óra, a VII. osztálybeli tanulókkal.

C) T a n s z e r e k .
1. A lyceumi könyvtár áll 20,250 kötetből. Köszönet azon t. ez. uraknak, kik ez évben is könyv

tárunkról megemlékezve, azt becses művekkel megajándékozták.
2. A természettani szertárban van 233 db.
3. A természetgyíijtemény áll 7070 darabból.

0) Alumneum és Convictus.
1. Ez év folytán összesen 77 ifjú élvezte a tápintézet jótéteményét, 11 ingyen, 66 pedig 15 frt 

évi fizetésért. Köszönetét nyilvánítunk ez intézet helybeli és más megyebeli kegyes jótevőinek.
2. A convictusban 115 növendék nyert élelmezést; még pedig ebédre 3 tál ételt és kenyeret; va

csorára kenyéren kívül pecsenyét, vagy vastag ételt. Ezek közül 30 csupán vacsorát fogadtak a convictusban.
3. Convictusi ebéd és vacsoráért fizettetett 58 f r t ; csupán vacsoráért 29 frt egész évre.
4. A kik ebédet az alumneumban és vacsorát a convictban fogadtak, 44 frtot fizettek egész évre.
5. Felvétetik az alumneumba és convictba minden tanuló valláskülönbség nélkül. — Fogadják kö- 

szönetünket Kolbenheyer Ede és Szontágh t. ez. urak azért, hogy ez évben is a hús árából tetemes összeget 
engedtek el.

E) Szorgalomdijak.
A közvizsga alkalmával Lyceumunk szegény sorsú, de példás magaviseletü, kitűnő tanulói következő 

szorgalomdijakban részesittetnek:
1. Jóny Tivadar-féle pályadij 2 pályanyertes magyar dolgozatért, egyenként 7 frt 87 kr.
2. Napravszky-féle szorgalomdij 6 felgymnasiumbeli tanuló számára, fejenként 17 frt 50 kr.
3. Clementis István-féle szorgalomdij 2 felgymnasiumbeli leginkább gömörmegyei tanulónak, fejen

ként 10 frt 50 kr.
4. Ujházy Dániel-féle szorgalomdij 4 felgymnasiumbeli tanulónak, fejenként 5. frt 20 kr.
5. Horváth Borbála-féle 10 frt 50 krból álló praemium egy felgymnasiumi német vagy tótajku 

tanulónak adatik, ki magát a magyar nyelvben kitüntette.
6. Wéber Mihály-féle praemium 4 algymnasiumi tanulónak, egyenként 5 frt 50 kr.
7. A Péezolly István-féle 42 frtos szorgalomdij egy magyar nyelven irt tudományos pályamunkáért.



8. A gróf Roth-Teleky Johanna nagylelkű alapítványából a mult 1871/,. évben 5 ifjú nyert szor- 
galomdijt, fejenként 42 irtot.

9. Egy csehországi Brun-féle alapítványból Brun Ádám I. osztálybeli tanulónak 120 frtnyi szor-
galomdij.

Az önképző körben pályadijakul kitüzettek :
a) Hajdan és most, költeményre 10 frt. b) A kényszeroktatás, beszélyfélére 10 frt. c) A legjobb 

szavallatért 10 frt.
A Jóny Tivadar-féle pályadijakra kitüzettek: Magyarország fővárosa, költemény. Jóslat, költemény. 

Kálmán herczeg, ballada. A divat, költemény. A branyiszkói emlék. — A Péczelly István-félére : Mi jellemzi 
a helléneket és különbözteti meg a barbároktól ?

F) Az 187 Vjj érettségi vizsgák.
Elnökölt főtisztelendő Czékus István superintendens ur, ki is a múlt évi junius 28., 29., 30. nap

jain tartott szóbeli érettségi vizsgákat vezérelte.
Érettségi vizsgára jelentették magokat 32; kiállotta; 30; visszavettetett: 2.
Az ez évi érettségi vizsgákra jelentették magokat 32. írásbeli érettségi vizsgák junius 17—22-ig 

tartattak meg. — A szóbeli érettségi vizsgák junius 26-kán veszik kezdetöket.

IV. A Lyceum emléklapja.
1. Boldogult schmecksi Rajner György intézetünk egykori növendéke, 1871. aug. 13-án kelt vég

rendeletében tízezer osztrák értékű forintot hagyományozott a késmárki Lyceumnak. Az illető végrendeleti 
határozat eredetiben igy hangzik :

„Ich legire dem Kesmarker Lyceum die Summe von Zehntausend Gulden ö. w. Zu dem Zwecke, 
dass diese Summa unter dem Namen: „Schmeekser-Rajner-Stiftung“ als unantastbares Capital sicher und 
fruchtbringend angelegt und die Zinsen hievon in so lange capitalisirt werden, bis dieses Legat die Summa 
von 20,000 fl. Ö. W. erreicht, wonach die Hälfte der Jahreszinsen dieser Stiftung als „Schmeckser-Rajner- 
Stipendium“ alljährlich den fleissigsten evg. Schülern dieser Schule zukommen zu lassen sein wird. Die Ver- 
theilung der Stipendien überlasse ich der jeweiligen Schulverwaltung, mit dem ausgesprochenen Wunsche, dass 
bei dieser Vertheilung und Zuerkennung des Stipendiums vorzugsweise diejenigen braven und flleissigen Schüler 
zu berücksichtigen sein werden, die mit mir oder meiner verstorbenen Gattin in einem verwandtschaftlichen 
Verhältnisse stehen. Die andere Hälfte der Jahreszinsen soll alljährlich zur Gehaltsverbesserung der Profes
soren des Kesmarker ev. Lyceums verwendet werden.

Der Betrag von 10,000 fl. O.W., welcher auf die Schmeckser Pfandsumme gerichtlich intabulirt ist, 
wird im Jahre 1878 an das Kesmarker Lyceum abzuzahlen sein.“

Lebegjen sirja felett az áldás és béke szelleme !
2. Azon ragaszkodás- és kegyeletért, melyet a t. ez. pártfogók intézetünk iránt tanúsítottak, az 

adott jó tanácsért, a segélyért, melyet nyújtottak, vagy befolyásuknál fogva intézetünk számára kieszközöltek, 
fogadják az illetők forró hálaköszönetünket.

V. A növendékek névjegyzéke.
I. osztály.

Altmann Gusztáv 
Brun Adám 
Dézsi Ferencz 
Francz Vilmos 
Fuszgänger Vilmos 
Glatz Frigyes 
Göttinger Gyula 
Hayde Károly 
Hrabéczy Tivadar 
Kantba József 
Karácsondy József 
Kasztner János 
Kiss Kálmán 
Klein Sándor 
Kleinberger Antal

Klimó József 
Kmety Mátyás 
Knieszner Mátyás 
Korschelt Károly 
Kübaecher, Albert 
Lindtner Annin 
Lipter Ernő 
Losonczy Albert 
Medveczky István 
Mercs Ármin 
Pálka János 
Padlicska János 
Polónyi Gyula 
Rajner Tivadar 
Roth Bernát 
Roth János 
Scher fel János

Szontágh Sándor 
Tinschmidt János 
Told István 
Tóth Albert 
Tribalcsik József 
Werdonics Sándor 
Wieland Andor 
Wozáry Árpád 
Zasztkó György

Magántanulók : 
Deutsch Lajos 
Folgens Kornél 
Nadányi Gyula 
Nadányi Károly 
Nagy Lajos.

I I .  o s z t á l y .

Bergsmann Ignácz 
Fábry Viktor 
Filarszky Nándor 
Forberger László 
Führer Gyula 
Führer Pál 
Herz Simon 
Kornhauser Ignácz 
Körtvélyfay József 
Kunsch Mátyás 
Lehoczky János 
Lauft' Viktor 
Losonczy Árpád 
Löwenbein Adolf 
Majer Lajos
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Matirkó Géza 
Ondrus János 
Prokopy Mihály 
Eegitko Sándor 
Roth Ferencz 
Roth Károly 
Stenczel Pál 
Strapony János 
Szakra áry György 
Vitális István 
Wenk Gyula 
Wolf János

Magántanulók : 
Móricz Lajos 
Kozempel Ede 
Roxer Gyula 
Teplanszky Izidor 
Schullek Lajos

III. osztály.

Arabrózy Albert 
Barnás Gusztáv 
Danis Lajos 
Fabinyi Aurél 
Ganovszky Pál 
Guoth Jónás 
Herz Zsiga 
Horeczky Aladár 
Horeczky Béla 
Kubányi András 
Lang József 
Mahler Gusztáv 
Maróthy Károly 
Maróthy Sándor 
Pálka Emil 
Pekárik János 
Sághy Ferencz 
Schwarz Lajos 
Sesták Ernő 
Simon Ede 
Spisák Miklós 
Strompf Pál 
Szakmáry Aristid 
Toperczer Samu 
Tóth Kálmán 
Vékey László 
Vozáry László 
Weisz Manó

Magántanulók : 
Ferenczy Gyula 
Lipcsey Zoltán 
Nánássy Miklós

Kimaradt:
Schwarz Károly

IV. osztály.
Alexander Béla 
Árvái Ernő 
Barcs Dávid 
Blázy Kálmán 
Boldoghy Aurél 
Fábry János 
Glatz Aurél 
Greisiger Eóbert 
Hajcs Samu 
Hensch Andor 
Horváth Károly 
Hüvössy Lajos 
Kasztner Albert 
Pásztor Samu 
Pongrácz Egyed 
Ruhmann András 
Schlesinger Gyula 
Szmik Pál

Magántanuló : 
Vallachy Károly.

V. osztály.
Apagyi Kázrnér 
Cservenák Gyula 
Csiha Márton 
Czambel Samu 
Farkas József 
Führer Ödön 
Gerzabek Antal 
Göczel István 
Horváth Ferencz 
Igmándy József 
Joob István 
Kantha Sándor 
Kircz József 
Kontratovics Antal 
Loisch Mátyás 
Marcsek Nándor 
Markusovszky Béla 
Meeze Vilmos 
Neumann Mór 
Neumányi Antal 
Pápay Endre 
Rákóczy Lajos 
Eákóczy Sándor 
Sághy Gyula 
Strompf László 
Szakmáry Tihamér 
Szutorisz Frigyes 
Tomásik Gusztáv 
Torma Sándor

Kimaradt:
Pongrácz Bertalan.

VI. osztály.

Ádám Mihály 
Alexy Mátyás 
Barcs Albert 
Bergh Tivadar 
Biszterszky Kázrnér 
Bőgős Lajos 
Csiha Béla 
Gál Lajos 
Görgey Kornél 
Jankura László 
Janthó Dániel 
Kerek Lajos 
Körtvélyfay Péter 
Kubányi József 
Márton Ferencz 
Schwarz Arthur 
Sinka Sándor 
Szabó Antal 
Szobor Pál 
Tatár Zoltán 
Tinschmidt Miksa 
Tóth István 
Várkonyi István 
W olf Ágoston 
Zima Géza

VII. osztály.

Almann Péter 
Buchalla Samu 
Chotvács Gyula 
Csanak József 
Csépke Péter 
Czentner Lajos 
Csizy Lajos 
Darvas. Béla 
Durkó Gábor 
Fuhrmann János 
Führer Árpád 
Gréb Márton 
Greisiger Gusztáv 
Harsányi Gusztáv 
Holéczy Péter 
Jármay Vincze 
Juhász László 
Kálnay Zoltán 
Kiss Benő 
Kolosy Mór 
Laucsik János 
Lehotay János 
Lingseh János 
Lux Pál 
Morvay Gábor

Morvay Gyula 
Nagy Sándor 
Obercziány János 
Okolicsányi Zsiga 
Pogány János 
Prokopy Jakab 
Eegitkó Albert 
Róka András 
Szabó Lajos 
Szentiványi Béla 
Szmik Lajos 
Wolf Károly 
Zmeskál Aladár 

Kimaradt:
Ladányi József.

V ili .  osztály.

Alexy János 
Bagdy Imre 
Balásy József 
Brósz Gyula 
Csáky Károly 
Cservenák Károly 
Csiha Endre 
Dulovics Károly 
Fűrész Sándor 
Galgon Pál 
Greisiger Mihály 
Kosztolny József 
Körtvélyessy János 
Krausz Samu 
Lányi László 
Lehoezky Dezső 
Mayer Gyula 
Medzihradszky Mihály 
Merényi Árpád 
Mezey Gyula 
Paksy Gyula 
Renner Ádolf 
Spengel Sándor 
Szabó Józset 
Szabó Lajos 
Szabó Pál 
Szarvas Imre 
Székely Pál 
Szőlőssy István 
Szutorisz György 
Takácsy Gyula 
Tar János 
Teles Kornél 
Zámpory Károly 

Kimaradt:
Kiszelyi Lehel

A jövő tanév kezdődik szept. 2-án. Az első 3 nap beiratás- és az illetők megvizsgá
lására fog fordittatni.

Értesitvényünk bezártakor vettük az örvendetes tudósítást, hogy t. Rátll 31 Ó1‘, 
pesti könyvárus ur 16 jeles művet, mint Toldy-jutalmat, szorgalmas növendékeink közt kiosz
tás végett rendelkezésünkre bocsátani szíveskedett. — Fogadja érte az ifjúság köszönetét!


