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1.

Igazgatói beszéd,
i n t é z v e a t a n u l ó i f j úság- hoz a t a né v kezdet én.

Midiin az uj tanév kezdetével én ezen helyről hozzád, kedves
ifjúság, intézem szavamat, ezt teszem részint ezen intézet tek. és nagy
tiszteletű felügyelői és pártfogói, részint tisztelt kartársaim bizodalmas fel
hatalmazásánál fogva, nem külömben édes szüléitek nevében, kik titeket
ide küldöttek.
A lyceum nagyérdemű egyházi és világi felügyelői s pártfogói
buzgó gondozással örködnek ezen intézet felett, melyet múlt időkben dicső
emlékezetű őseik áldozataikkal alapítottak, vagyonukkal és vérükkel minden
kül támadások ellen védték, — hogy most is és jövendőben az ifjú
ságot kebelébe felfogadhassa és azt a tudomány, a vallás, a társadalom és
haza szent czéljainak megfelelőleg oktatva nevelhesse.
A tanárok, mint lelki kalauzaitok magasztos hivatásuknak egész
odaadással élve nem nyereség vagy múlandó jutalom vágyából, hanem
önzetlen atyai szeretettel készek téged, kedves ifjúság, a tudomány szövétüekével az élet nem sima és gyönyörteljes, hanem rögös és fáradságos
utján, mint a mythos szerint az erény istennője az ifjú Heraklest, a valódi
dicsőség és boldogság távolban tündöklő temploma felé vezetni.
Oly buzgó felügyelők és pártfogók, oly lelkes tanárok vezetése
alatt a lyceum, mely a feléledt tudomány és megújult vallás szellemének
köszöni eredetét, — ezt soha meg nem tagadta, hanem azon szülő gon
dolat isteni szikráját kebelében legdrágább kincsül megőrizvén és ápolván
mindenkor az előhaladó tudomány és korszellem szinvonalán állva a szabadelvüség, a humanismus, a mivelődés és hazaszeretet hű ápolója és ter
jesztője volt.
1

2
Ezen intézetből negyedfél százados fennállása óta mily sok ifjú
merítette tudományos felvilágosultságát, vallásos ihlettségét, minden szép és
magasztos iránti lelkesedését; mily sok lelkes apostola a tudománynak és
egyháznak, és erős bajnoka a hazának került ki innen!
Ide tehát ti is sereglettetek össze, kedves ifjak, hazánk minden tá
járól, hol egykor édes apáitok vagy Őseitek gyermek-, vagy serdülő korukban
nevelkedtek s hová kikópeztetésük hű emlékétől indítva hálás érzülettel
s ezen intézet iránti kegyelethői titeket is küldöttek, hogy ezen palaestrában testi és lelki erőtöket nemes versenyben edzve elődeitek dicső emlékét
uj babérkoszorúval ékesítsétek.
Bár mindenki tehát közületek, ki akár először, akár ismételve a
múzsák és a tudományos nevelésnek szentelt ezen intézet küszöbén átlép,
gondolná meg, mily sok dicső emlék a múltból, mily nagy jelentőségű fel
adat megoldása a jelenben ezen helyhez van fűzve; bár mindenkinek lelke
áhítattal és szent fogadással telnék el, hogy ezen intézet méltó polgárává
legyen és minden erejét ezen feladatnak szentelje!
íme, itt állanak leendő tanáraitok, kik titeket szives üdvözlettel
ezen intézetbe felfogadnak, kik készek titeket apáitok gyanánt szeretettel
és türelemmel minden szépre, jóra, nemesre vezérelni, buzdítani s a ballé
pések- meg tévedésektől elinteni és megőrizni. Forduljatok tehát hozzá
juk s ragadjátok meg kezeiket fiúi bizodalommal, hallgassátok nyiltszivűséggel oktató s intő szavukat, véssétek szivetekbe jóakaró tanácsaikat és
életből merített életre szóló bölcs mondásaikat; kövessétek ellenszegülés
nélkül és készséggel minden lépteiket! Tekintsétek legfőbb kötelességteknek
a tanárok iránti engedelmességet és tiszteletet úgy mint hajdan a Spártai
ifjak, úgy hogy rólatok is mint amazokról lehessen mondani, hogy nem
csalt tudjátok, hanem tettel is teljesítitek azt, mi az ifjúság legfőbb dísze;
és hogy úgy mint Spárta a mi intézetünk is legyen a törvényesség és
rend, a humán és illő viselet, valamint az elöljárók tiszteletének egyik
díszes temploma.
A mint* Mózeshez azon isteni szózat intéztetett: Old le saruidat,
mert szent hely az, melyhez közeledel, úgy nem külömben az, a ki inté
zetünk küszöbéhez közeledik, oldja le leikéről minden aljas vágyat, minden
rút viseletét, mely ezen intézet magasztos czéljával és tiszta szellemével
meg nem egyezik; gondolja meg jól, mit keres itt, milyen feladat vár reá,
melynek elérésére minden testi s lelki erejét és legszentebb akaratját
akarja szánni.
Emlékezetembe jut egykori nagy tekintélyű tanárom azon szava,
melylyel minden uj tanév kezdetén meg szokta szólítani az ifjúságot: „Die,
cur hie?“ valamint „Esto memor, patriis cur hue sis missus ab oris?“
Ezen szavak megfelesése elég bő anyagot szolgáltat egy egész évi meggon
dolásra; azért érdemes ezen kérdéssel nekünk is ez év kezdetén foglal
koznunk, hogy a reá adandó válaszból némely tájékoztató intést vehessünk
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az egész év alatt folytatandó közös működésűnkre. Mert hiszen ama
kérdés nektek is szól: „Miért jöttetek ide Késmárkra, némelyik talán édes
hazánk távol és dús tájáról ezen véghatáros városába, a bérezés Kárpát
ezen rideg vidékébe? Miért léptetek ide ezen lyceumba, milyen czélt
tűztetek ki magatoknak, milyen feladat vár itt reátok ennek megközelítésére?
A lyceum vagyis eredetileg Uv.tiov hajdani Athéné városának egyik
gymnasiuma és úgy az ifjúság testi és lelki gyakorlására szánt görög ere
detű intézet volt, melynek fasorai közt későbben Aristoteles bölcsész is
tartá lángelméjű bölcsészeti tanainak előadásait. Mert a hellének és ezek
közt főként a legszellemdúsabb Athéneiek mint egyéb tudomány- és mű
vészetben, úgy az ifjak nevelésében is a leghelyesebb, mert az ember
természetéből merített elveket állították fel, melyek alkalmazásának Athéné
köszönte dicső fénykorát, és melyek örök időkre példaszerűéit maradnak.
A testet, mint a lélek nélkűlözhetlen eszközét czélszerű s rendszeres
gyakorlatokkal kiképezni, hogy egészséges, ép, erős és szép legyen; hogy
minden' munkára ügyes, a fáradsághoz edzett és kitartó és az ember ez
által tettre kész, bátor és erélyes; de egyszersmind mérsékelt és józan,
testének ura, ne szolgája legyen; a mellett pedig szabad és miveit embert
jellemző ama biztossággal és külső szép tartással mind a társaságban,
mind a nyilvános életben felléphessen: — ime, ez volt a h e l l é n g y m n a 
s t i k a feladata, melyben tehát minden szabad Athénéi polgár fia gyer
mekkorától kezdve vén koráig örömmel részt vett. Mint Horatius mondja:
„Múlta túlit fecitque puer, sudavit et alsit;“ úgy a bölcs Solontól kezdve
maiglan is a gymnastika minden bölcs népnevelőtől az észszerű nevelés
nélkűlözhetlen kellékének, a lelki mivelődés feltételének tekintetik. Mert
csak egészséges és ép testben honol egészséges és ép lélek: „Mens sana
in corpore sano.“
De a mint a testnek kiképzésére a gymnastikát, úgy a lélek neve
lésére szükségesnek tartották a hellének a z e n é t (jliovoixij) , mely is dal
lama és összhangzata által az indulatok és szenvedélyek szelidítését, a test
és lélek közti súlyegyen fenntartását eszközölvén az ember kedélye és
erkölcsei mivelésére a legjótékonyabb hatást gyakorolta; úgy hogy szép
testben a lélek is jó és az ember y.a'k'g xóyad-óg legyen, kinek ismeretei
és érzületei, kinek akaratja és tettei közt, mint a jó hangszerben a leg
tökéletesebb összhang uralkodjék. A y.aloy.áfaOia tehát volt a hellén
nevelés e s z m é n y e , a mérsékeltség és józanság rj amp^oavv^ a miVelt
ember legfőbb e t é n y e.
De hát ezen zene-oktatás nem volt csupa hangtan, mely kitharán és
énekszóval kardalokban és kartánezok mellett gyakoroltatott; hanem vonat
kozott tágasb értelemben a szellem minden termékeire. Hol találtatilc szebb
Összhang tartalom és külalak, szép eszme és szép testesülése közt, mint
a hellén költészet és művészet, szónoklat, történet-irás és bölcsészet hal
hatatlan müveiben ?
1*
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Oly tartalomdús és szépen alkotott szellemi és művészeti remekművek,
valamint a szabadság szellemétől átlengett nyilvános élet behatása alatt az
athénei ifjúság a gymnasiumokban lelkileg is mindenoldalukig és összhangzatosán miveltetett ki. Mert ezen nevelés az ifjakat a tudomány és
irodalom minden ágaival megismertetvén, kutatási vágyukat ébresztette,
értelmüket élesítette, Ízlésüket finomította, szivükbe a szépség és összhang'
zás eleven érzetét véste be és cselekvő erejöknek magasztos czélokat
tűzött ki.
Ezen nevelés, valamint a tudomány és művészet szellemi kincsei által
Athéné nem csak Göröghon, hanem az egész hajdani világ fénypontja lett,
melynek iskoláiból nem csak a világhódító Róma s N. Sándornak világ
birodalma, hanem sok század múlva a barbárságba sülyedt Európa szellemi
mivelődését merítette. Onnan veszik maiglan is a gymnasiumok a rend
szeres oktatás és nevelés irányeszméit és azon sajátos jellemet, mely azo
kat czéljokra, eszközeikre és azok alkalmazási módjára nézve minden egyéb
tanintézetektől szorosan megkülönbözteti és a mellérendelteket felülmúlja.
Azok sorában lyceumunk is tanítványainak egész lényegét karolván
fel, abban keresi feladatát, hogy őket nevelve és oktatva a szükségest és
gyakorlatilag hasznost felülmúló á l t a l á n o s a b b és m a g a s a b b mi v e i ts é g r e e me l j e , ő k e t a m i n d e n o l d a l ú l a g miveit ember eszményké
péhez közel ebbre vigye és egyszersmind a magasabb tudományokra és
leendő életpályájukra kellően előkészitse. Ezen czélra tehát mind testi,
mind lelki tehetékeiket összhangzóan, fokonkint és rendszeresen kifejti és
gyakorolja, úgy hogy nem csak alapos ismeretekkel emlékező tehetségük
bővittetik, melyek által a tudomány széles mezején tájékoztatnak, sőt
minden tudomány iránti érdekeltség bennük felköltetik; hanem Ítélő tehet
ségük is élesíttetik, Ízlésük finomíttatik, érzületük nemesíttetik; hogy
minden igaz, szép és jó iránt lelkes!ttetnek, akaratjuk és jellemük erkölcsi
alapon szilárdíttatik.
A z o n f e n s é g e s és e s z m é n y i i r á n y , m e l y e t a g y m n a s i u m !
o k t a t á s és n e v e l é s k ö v e t , á t l e n g i m i n d a z o n t a n ú I má n y o k a t
és g y a k o r l a t o k a t , m e l y e k e t k e r e t é b e f e l v e s z , nem csak a klassikai vagy az úgynevezett studia humaniora, hanem az ezekkel kellő
egyensúlyba hozott realtanulmányokat is.
A t e r m é s z e t t u d o m á n y a természet ezerféle alakjaival és tüne
ményeivel megismertetvén titeket nem csupán adathalmazzal fogja terhelni
emlékezőtehetségteket, hanem tájékoztatni titeket akár a földön, akár a
csillagos égen, annak felszínén úgy mint belsejében, a légben és a tenger
mélységeiben, — hogy összehasonlítás és kísérlet által a termékek és
tünemények hasonlatosságát és külömbségét felismerni és ama titkos erőket
kutatva tudjátok feltalálni, melyek a szervezetlen testek parányaiban,
melyek a növények sejtéiben és az élő lények ereiben működnek; hogy
felismerjétek azon örökös törvényeket, melyek a követ a földhöz, a földet

a naphoz Vonzók; melyek a felhőkben rejlő villámot kiesalják és a delejtűt
éjszak felé irányozzák. Úgy kinyitja előttetek a természettudomány a
m a t h e m a t i k á v a l karöltve a természet csodateljes könyvét, melybe
isteni kéz rendet és törvényeket, összhangot, ékességet és jóságot beleirt,
úgy hogy ti is csodálatos műveiből magát az alkotó teremtőt sejdítve
áhitattal eltelve imádjátok és örök törvényeit tiszteljétek, úgy mint egy
Newton, századának legnagyobb csillagásza, a naprendszer matbematikai
megalapítója, ki is, valahányszor Isten nevét ajkain kiejté, kalapját levevé.
A mathesis- és természettudományoknak köszöni az emberi nem az
újkor azon nagy vívmányait, melyek által a bal vélemények sötétsége
eloszlatik, a láthatár kitágíttatik, az eszmecserének és közlekedésnek vil
lámsebesség kölcsönöztetik, az egész élet szebbé és emberhez méltóbbá
átvarázsoltatik.
Ezen tanúlmányok eszeteket fegyelmezvén és élesítvén, titeket a ter
mészet uraivá és arra képesekké tesznek, hogy egykor a mivelődés és
polgárosultság elterjesztésében és az emberi társadalom tökéletesítésében
áldásosán közreműködhessetek.
A f ö l d l e í r á s elvezet földkerekségünk közelebb- és távoleső vidé
keire, begyen és völgyön, folyón és tengeren, virágzó városokon és kietlen
pusztákon át, hogy földünket mint az emberi nem közös anyját, cselek
vései és alkotásai színhelyét tanuljátok megismerni, hogy lássátok, hogyan
jutalmazza áldásaival az emberek szorgalmát, mily virágzó szép kertekké,
pompázó városokká varázsolhatja azt át emberi kéz; mily nagy és hatal
mas országokat alkothat a polgárok hazaszeretete és miveltsége. Kiváló
előszeretettel fog titeket bérczkoszorúzta hazánkban kalauzolni, hogy ennek
ősapáink vérével és verejtékével áztatott szent földjét megismerni-, meg
becsülni és legforróbban szeretni tanuljátok.
A földleírással kezet fogván testvére, a t ö r t é n e t í r á s elvezet a
múlt időkbe és szövétnckével nem csak a homályból felmagasló egyéneket
és népeket, ezek tetteit és viszontagságait deríti fel; hanem minden lépten
feltárja kutató szemeitek előtt a nagyjellemű emberek világrenditő tetteinek
titkos rugóit és vezéreszméit, azon tényezőket, melyek kisebb - nagyobb
országok virágzását, vagy hanyatlását és bukását idézték elő; — úgy hogy
mind ebből a világ színpadán szerepelt egyének és népek egymásra gya
korolt kölcsönös behatását, tetteiknek valódi értékét felismerni és méltá
nyolni tudjátok és a történetírás mint igazi magistra vitae vezérlete mellett
levonhassátok saját csclekvéstokre és jövő életpályátokra irányt adó azon
életbölcseséget, mely szerint mások kárán okulván a múltakból a jövendőt
ismerjétek fel; hogy a rútat, akár fényben is úszik és nagy hatalommal
bír, megutáljátok; az igázságot, a nemest, a dicsőt, akár egyszerű alakban
is megjelen, vagy aljas üldözésnek áldozatja lett, szeressétek; hogy felis
merjétek, hogy minden nagy eszme valósítása küzdés- és szenvedésbe kerül,
hogy az emberiség legnagyobb jóltevői legtöbbet fáradoztak, legtöbbet
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tűrtek ; végre pedig és főképen, liogv édes hazánknak, melynek viszemtagságteljes, de dicső múltját szívetekbe véstétek, örömében és fájdalmában
őszintén részesüljetek és magasztos törekvéseinek minden erőtöket és leg
tisztább akaratotokat szenteljétek.
A n y e l v az ember legsajátosabb és legtökéletesebb eszköze, mely
által szellemi élete, gondolatai és érzületei nyilvánulnak, mintegy megtes
tesülése egész szellemi valójának. Mint a természet nyilatkozatainak
megértésére a mathematika, úgy az emberi szellem nyilatkozatainak meg
fejtése — és helyes felfogására a nyelvtudományok nyújtják a kulcsot.
A n y e l v t u d o m á n y o k tehát, a mint ezeket a gymnasium kezeli, nem
épen csak a mindennapi használatra, értésre, beszédre és írásra nyújtanak
szabályt és szóhalmazt; hanem öntudatokra hozzák nektek mint édes anya
nyelvetek , mind más élő cultur-nyelv, mind különösen az ó-klassikai, a
görög és latin nyelv művészi alakjait, szó- és gondolat értelmét azon
czélra, hogy azok segítségével mind a nemzeti irodalom, mind más, főkint
az ó-klassikai irodalom gazdag kincseit kinyithassátok, azokba egészen
beleélve magatokat oly eszméket meríthessetek k i, melyek gondolataitok
nak szárnyakat, izlésteknek finomúltságot, érzületeteknek a valódi szépség
iránti lelkesűltséget, törekvésteknek és akaratotoknak minden aljas feletti
magasabb eszményi irányt kölcsönöznék.
De ha mindezen tanúlmányok összhangzatos közreműködése által
ismereteitek köre fokról fokra kitágúl és mint harmatcseppben a nap, úgy
leltetekben egy egész világ tündöklő sugaraival tükröződik, úgy hogy
ennek szépségétől elbájolva azon eszményképeket, melyeket ifjúi lelkese
déssel megragadtatok, kivűletek valósítani akarnátok; akkor megragadja
kezeteket a b ö l c s é s z e t és elvezet titeket a Delphibeli oraculum templo
mához és ott rámutat kapuja felibe irt azon rejtélyes szózatra : / "i'c űi aeccvri'v,
ismerd tennniagadat! Akkor támadnak lelkedben azon kérdések: Mily lény
vagyok e földön, mi külömböztet más élő lényektől, mily testi és lelki
tehetékeim vannak, mily viszony van ezek közt; mi az ismeret, az érzület
és akarat, miképen lehet összhangot ezek közt eszközölni és együttes
működésűk által az ember rendeltetésének megfelelni? Es a bölcsészet
mintegy Pythia papnő bevezet a templomba, saját lelked belsejébe, mely
ben is sok kincs rejlik, melyek azonban csak annak válnak boldogságára,
ki azokat helyesen megismeri; bevezet a lélek titkos műhelyébe, feltárja
az észleletek, a gondolatok, a vágyak és törekvések, az akarat és cselek
vés működését; kimutatja ezeknek, valamint a test és lélek összefüggését
és kölcsönös behatását; felemel a tér és idő feletti eszmék világába és
otthonossá tesz a szellem honában; úgy hogy sejdítjük, hogy míg porladozó testünk a föld rögéhez van kötve, lelkűnkkel egy földön túli világ
polgárai vagyunk, mellyel Összefügünk gondolataink, érzületeink és törek
véseink által. Úgy ismerjük meg magunkat, emberi létünk és valódi
lényegünk magasabb rendeltetését.

Mihelyst pedig félhomályban derengő öntudatod és önismereted vilá
gosságra felébredt, csak akkor fogod valóban megérteni a v a l l á s szerető
intéseit, melyekkel téged bölcsődtől sírodig elkísér, tégedet minden ballé
péstől életed utjain megóv és az igazság és erény útjára vezet. E n g e 
d e l m e s s é g és feltétlen b i z o d a l o m a szülők és ezek helyettesei iránt
az első és legfőbb törvény, mielőtt a fiú maga belátásához nem jött.
Korán érezze s tudja meg magát az ifjú egy nagyobb testület, társadalom,
állam, egyház és erkölcsi egylet tagjának; a szerint éljen, a szerint
készüljön, hogy azok keretébe illjék be s mindazon kelléket szerezze
magának, melyek által azok hasznos tagjává válhassék. A s z e m é r e m ,
az i l l e d e l e m , a jó s z o k á s és e r k ö l c s , ezek ám azon őrangyalok,
melyek az ifjút a helyes úton vezetik s ballépéstől legerősebben megóvják,
úgy, hogy nem a törvény rideg szava kell annak, kinek lelkében azok
erősen felszólalnak. De azért szükséges ezen belső szózatra hallgatni,
mert külümben elhallgat és a rósz hajlam erősödik meg, melyet sem a
törvény, semmi intés, sem büntetés nem képes egyhamar kiirtani. Az
öntudat és önismeret felébredtével pedig nem félelemtől indítva vak enge
delmességből, sem a szoktatás jártató szalagán vezetve, hanem v i l á g o s
ö n t u d a t t a l és s z a b a d e l h a t á r o z á s s a l fogod azt teljesíteni, a mit
jónak és szépnek felismertél. Mert az i g a z s á g , s z é p s é g és j ó s á g ,
f e l v i l á g o s u l t é r t e l e m , t i s z t a s z í v és n e m e s a k a r a t , ezek nem
csak a bölcsészetnek, hanem a vallásnak is, valamint az egész tudományos
nevelés vezóreszméi.
A gymnasiumi nevelés körét kiegészíti a t o r n á s z a t , vagyis testgyakorlás, mint a mely által testetek egészsége, rugékonysága és erélye
gyarapittatik, mely is a lelki működés ellensúlyát, sőt szükséges alapját
képezi és arra a legjótékonyabb befolyást gyakorolja; nem külömben a
r a j z , mint minden szemlélet és művészet alapja, valamint az asthetikai
ízlés kifejtő eszköze; az é n e k és z e n e mint a kedély szelídítő és neme
sítő múzsája karon fogva já r komolyabb testvéreivel, hogy ezek szigorát
enyhítse és lelhetek összhangját fenntartsa.
Azon kívül nyújt lyceumunk gazdag könyvtárában szabad foglalko
zásra ismereteitek körét kiegészítő, lelketeket nemesítő o l v a s m á n y t ; a
n e m z e t i ö n k é p z ő - e g y l e t b e n pedig alkalmat szabad tevékenységiek
nek szó- és írásban leendő kifejtésére.
Legyetek tehát azon, kedves ifjak, kik itt a Kárpátok fenséges ormai
alatt a múzsáknak szentelt ezen helyre összegyülekeztetek, hogy testetek
és lelketek épségét megtartsátok, mindkettőnek istenadta tehetékeit és
erejét munkával gyakoroljátok és összhangzóan mindenoldalulag kifejtsétek.
Kövessétek fiúi bizodalommal és szeretettel tanáraitok intéseit és buzdításait
akár fárasztó is az út, melyen vezetnek, és nehéz a küzdelem, melyet
annak kell vívnia, ki a tudomány és erény útján elő akar haladni. A
legnehezebb győzedelem az, melyet az ember ö n m a g á n kivív. Tőre
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kedjetek mindenben a szép mértékre és összhangra; legyen összhang testi
és lelki erőtök közt; vezérelje szivetek érzületét és akaratotok törekvéseit
a helyes belátás. Úgy fogtok közeledni ezen intézet magasztos czéljához,
a valódi h u m a n i s m u s eszményéhez.
íme, nyitva van a versenypálya, távol a czél, dicső a pályabér, mely
a győztest koszorúzza, Vegyetek részt mindnyájan ezen nemes verseny
ben vidor lélekkel, ifjúi lelkesedéssel, hogy egy se maradjon hátra; hanem
gyakoroljátok testi és lelki erőtöket, úgy, mint a hajdani hellének az
Olympiai játékokra, tiz hónapon át, hogy az év végén kitűzött pályadíjt
sokan, többen, sőt mindnyájan érjétek el. Legyen jelszavatok Homeros
szerint: A iiv üoioieíiiv y.ai v/cmooyov luiuvut
Mindig jeleskedni s a
többiek elseje lenni.
Arra pedig mi, tanáraitok kezet fogva egymással és édes szüléitek
kel összhangzatosan fogunk titeket vezérelni és képesíteni.
Az úristen pedig áldja meg ezen közös munkánkat, hogy sikeres,
eredménye legyen!

Palcsó István,
igazg. tan ár.

II.

Lyceumi tisztviselők a következő
t, ez, urak:
H elybeli felügyelő:

Schwarz Károly.

Helyettes helybeli

Stencze! Hugó.
Vidéki felügyelők: Berzeviczy Titusz, Görgey Kornél, Sponer Tivadar.
Pénztárnokok: Herczogh Árpád, Kéler Pál.
Az uj alapítvány gondnoka: dr. Tátray Gergely.

felügyelő:

— ------

III.

Tanári kar,
1. PALCSO ISTVÁN, igazgató, rendes tanár (1852. óta). Tanította
a görög nyelvet az V., VI., VII., VIII., történetet az V. osztályban, hetenkint 20 órában. Alumneumi gondnok, könyvtárnok.
2. GRETZMACHER GYULA, rendes tanár (1871. óta). Tanította a
német nyelvet és irodalmat az I., II., a latin nyelvet a HL, IV. osztály
ban, hét. 19 órában. A II. osztály főnöke.
3. GRÓSZ ERNŐ, rendes tanár (1872. óta). Előadta a latin nyelvet
az V., VI., VII., és VIII. osztályban, hét. 20 órában. A V ili. osztály fő
nöke, a lycealis gyűlések jegyzője.
4. KISZELLY ERVIN, rendes tanár (1868. óta). Előadta a mennyi
ségtant az L, IL, III., IV., a magyar nyelvet a III., IV. osztályban, a szabadkézirajzt az algymnasiumban hét. 24 órában. A III. osztály főnöke,
a szabadkézirajz tanára.
5. KLEIN PÁL, rendes tanár (1874. óta). Előadta a természettudo
mányokat az V., VI., mennyiségtant az V., VI., VII., mennyiségtani
földrajzi a VII., természettant a VIII. osztályban, hét. 20 órában. A VI.
osztály főnöke, a múzeum őre, a lebészeti észlelde ügyelője.
6. KOLLER KÁROLY, rendes tanár (1852. óta). Előadta a termé
szettudományokat az I., II., III., a német nyelvet a III., IV., természettant
a IV. osztályban, hetenkint 18 órában. A IV. osztály főnöke, a nyugdíj
intézet gondnoka, a múzeum őre.
7. SCHOLOZ FRIGYES, rendes tanár (1858. óta). Tanitotta a ma
gyar nyelvet és irodalmat az V., VI., VII., VIII., a német nyelvet és iro
dalmat a VII., VIII., történetet a III., IV. osztályban, hét. 18 órában. A
VII. osztály főnöke, eonvictusi gondnok, könyvtárnok.
8. VOTISKY KÁROLY, rendes tanár (1863. óta). Tanította a ma
gyar nyelvet az I., II., történetet és földrajzt az L, II., IV., VII., osztály
ban, hét. 20 órában. A tanári értekezletek jegyzője, az önképző-kör elnöke.
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9.
WEBER PÁL, rendes tanár (1874. óta). Tanította a latin nyelvet
az I., II., vallástant az I., II., III., IV. osztályban hét. 20 órában. Az I.
osztály főnöke, az algymnasiumi könyvtár őre.
10. ZVARINYI SÁNDOR, rendes tanár (1874. óta). Előadta a vallástant az V., VI., VII., VIII., a német nyelvet az V., VI., a bölcsészetet a
VII., VIII., történetet a VIII. osztályban hét. 19 órában. Az V. osztály
főnöke.
11. GYULAFFY SÁNDOR, róni. kath. lelkész, az első félévben és
CHOWANCSÁK DÁNIEL, róm. kath. hittanár, a második félévben elő
adta a róm. kath. hittant az egész gymnasiumban hét. 4 órában.
12. GOLDBERGER ÁBRAHÁM, mózes vallásu elemi tanító, a mózeshitü gymnasiumi növendékeket oktatta vallásukban hét. 2 órában.

IV.

Tantárgyak az egyes osztályokban az
1879/so. tanévben,
I. osztály.
O s z t á ly f ő n ö k : W e b e r Pál.

Vallás, hetenkint 2 óra. A tiz parancsolat, egyházi énekek, kézi
könyv. dr. Schwarz Károly.
Latin nyelv, hetenkint 6 óra. Alaktan a hangejtéstől kezdve a
Verba deponentia hajlitásáig, kellő gyakorlatokkal. K. k. dr. Kühner és
Budavári József, lat. gr.
Magyar nyelv, hét. 2 óra. A nyelvtan elemei, fordítási gyakorlatok.
K. k. Toepler prakt. Lehrg. és Érd. Indali Péter magyar olvasókönyve.
Német nyelv, hét. 3 éra. Szóalaktan, irálygyakorlatok, költemények
elemzése, emlékelése. K. k> Bauer F., és Mager olvasó k. I. k.
Földrajz, hét. 4 óra. Mennyiségtani földrajz elemei, Európa általá
nos és a magyar-osztrák birodalom behatébb ismertetése térképek rajzolá
sával. K. k. Lüben, Hunfaivy J.
Mennyiségtan, hét. 4 éra. A négy műtét egy- és többnemű szá
mokkal a számok oszthatósága, közös mérték és többes, közönséges- és
tizedes törtek. Nézlettan: vonalok, szögek, háromszögek, ezek alakítása
s egybevágósága. A háromszögekre vonatkozó egyes tantételek. Szám* és
mértani feladványok. K, k. Moenik-
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Természetrajz, hét. 3 óra. Emlősök, madarak, kúszók, halak,
rovarok, puhányok ismertetése. K. k. Pokorni.
Szabadkézrajz, hét. 2 óra.

II. osztály.
O sz tá ly fő n ö k : G r e tz m a c h e r G y u la .

Vallás, hét. 2 óra. A 3 hitczikk és a miatyánk. K. k. Palmer.
Latin nyelv, hét. 6 óra. Alaktan a szókötésig, verba irregularia,
inchoativa és defectiva, fordítások, taglalások, emlékelés. K. k. Kühner
és Budavári J.
Magyar nyelv, hét. 2 óra. A beszédrészek ismertetése, az igék
egész terjedelemben, költemények elemzése és megtanulása, szavalása. K.
k. Sárospataki m. nyelvtan és Indali m. olv. k.
Kémet nyelv, hét. 3. óra. Szótan, mondattan, házi dolgozatok, köl
temények elemzése, megtanulása, szavalása. K k. Bauer és Mager.
Földrajz és történet, hét. 4 óra. A világrészek részletes földrajza,
térképek rajzolása. Ó-kor története, különös tekintettel az ó-kori föld
rajzra. K. k. Lüben, Batizfalvy, Zsilinszky.
Mennyiségtan, hét. 3 óra. Számtan. Négy műtét közönséges- és
tizedes törtekkel ismételve: viszonyok, arányok, hármasszabály, kamatszámítás. Mértan: Négyszögek, sokszögek; egyenes vonalú idomok átala
kítása, azok kerületének és területének kiszámítása; Pythagoras tétele;
háromszögek hasonlósága. ív. k. Mocnik.
Természetrajz, hét. 3 óra. Ásványtan. K. k. Felöcker és Szabó
Józs. Növénytan. K. k. Pokorny.
Szahadkézrajz, hét. 2 óra.

III. osztály.
O sz tá ly fő n ö k : K is z e lly E r v in .

Vallás, bet. 2 óra. Első félév: a keresztény egyház története. 2-ik
félév : a magyar protestáns egyház a keresztény hitfelekezetek története.
K. k. Palmer, Pálfy.
Latin nyelv, hét. 7 óra. Mondattan: Esettan. A város-nevek szó
kötése. Melléknév. Névmás. Elöljárók. Az idők használata. Consecutio
tempómra. Imperativus Infinitivus. Supinum. K. k. Kühner, Meiring
és Schultz. Irálygyakorlatok, fordítások latinra. Corneliusból elemezve
olvastatott és emlókeltetett: Miltiades, Cinion, Thrasybulus; Phaedrus me
séiből Siebelis Tirocinium poeticuma szerint 10 mese elemezve és emlékeltetve.
Magyar nyelv, hét. 2 óra. Mondattan, írásbeli gyakorlatok, olvas2*
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Hiányok, költemények elemzése és emlézése. K. k. Toepler és Erdélyi
Itidali P.
Német nyelv, liet. 3 óra. Mondattan, mondatok elemzése, költe
mények megtanulása, házi dolgozatok. K. k. Bauer és Mager.
Földrajz és történet, hét. 3 óra. Közép- és újkor története. K.
k. Beck.
Természettani földrajz, hét. 3 óra. K. k. Berecz.
Mennyiségtan, hét. 4 óra. Betüszámtan: hatványozás, gyökvonás.
Mértan: a kör- és egyéb hajlott vonalok. K. k. Mocnik.
Természettudományok, hét. 3 óra. Vegytan. Füzetek szerint.
Szabadkézrajz, hét. 2 óra.

IV. osztály.
O sz tá ly fő n ö k : K o lle r K á r o ly .

Vallás, hét. 2 óra. Hit- és erkölcstan. K. k. Palmer.
Latin nyelv, liet. 6 óra. Szókötés, mondattan folytatása, bevégzése
K. k. Kühner és Schultz. Irálygyakorlatok, fordítások latinra Comeliusból: Epamimondas, Pelopidas, Conon, Thimotheus, Hamilcar. Szó- és
mértan Schultz szerint Ovidiuson begyakorolva. Olvastattak és emlékeltettek Siebelis Tironeiniumából: Az idő hatalma. A tavasz. Évszakok
és életkorok. A falusi élet örömei. Vulgus amicitias utilitate prohat. A
hírvágy. Árion. Busiris és Phalaris. Arany korszak. Vass József és Hor
váth Zsigm. kiad. sz.
Magyar nyelv, bet. 2 óra. Mondatköttetés, mondatfűzés, körmon
dattan, szómértan. Irálygyakorlatok. Válogatott költemények elemzése
és elmondása.
Német nyelv, hét. 3 óra. Mondattan, verstan, ügyiratok, olvasmá
nyok K. k. Minkwitz, füzetek szerint.
Földrajz és történet, bet. 4 óra. A magyar-osztrák birodalom rész
letes földrajza. K. k. Hunfalvy. Magyarország története. K. k. Szász K.
és Horváth M.
Mennyiségtan, hét. 3 óra. Számtan: összetett arányok, kamatszá
mítás, vegyítési szabály, egyszerű s összetett társas szabály, elsőfokú
egyenletek egy ismeretlennel. Mértan: Tömörmértan. K. k. Mocnik-Szász.
Természettan, hét. 3 óra. Nyugalom és mozgás. Hang és fénytan,
delejesség, villanyosság, hőtan K. k. Pisko.
Szabadkézrajz, hot. 2 óra.
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V. osztály.
O sz tá ly fő n ö k : Z v a r in y i S á n d o r

Vallás, hét. 2 óra. Bevezetés az ó-szövetségbe. K. k. Zsarnay L.
Latin nyelv, hét. 5 óra. Nyelvtani ismétlések; olvasmányok: Titus
Livius XXH. könyve. Ovidius Metamorph. I. és II. könyvéből válogatott
helyek, magyarázva, elemezve és egész terjedelmében emlékeltetve. He
tenként írásbeli gyakorlatok.
Görög nyelv, hét. 4 óra. Alaktan a nevek és szabályos w végzetű
igék, megfelelő szó- és írásbeli fordítási gyakorlatokkal, szavak és monda
tok emlézése. K. k. Curtius és Schenkel-Kiss L.
Magyar nyelv, hét. 2 óra. Olvasás, magyarázás, az illető írók és
költők életrajza; a lantos költészet nemei, írásbeli dolgozatok, szavalmányok. K. k. Szvorényi.
Német nyelv, hét. 2 óra. A lantos és oktató költészet nemeinek
értelmezése, példák emlékelése, dolgozatok. K. k. Heinrich G.
Földrajz és történet, hét. 4 óra. Az ókori népek, különösen a gö
rögök és rómaiak története, időtáblák Írása, térképek rajzolása. K. k.
Hunfalvy J. és Weber György.
Mennyiségtan, bet. 3 óra. Számtan: alapműveletek föltétien egész
és algebrai egész számokkal, számok oszthatlansága, törtszámok, viszonyok,
arányok. Mértan: Sikmértan. K. k. Klamarik.
Természettudományok, hét. 2 óra. Vegytan. K. k. Dókány R.
Ásványtan. K. k. Papp. J.

VI. osztály.
O sz tá ly fő n ö k : K le in P ál.

Vallás, hét. 2 óra. Bevezetés az uj szövetségbe. K. k. Zsartiay L.
Latin nyelv, hét. 5 óra. Nyelvtani ismétlések. Olvasmány: Sallustius Crispus: De conjuratione Catilinaria. Virgil Aeneidos lib. II. egé
szen, magyarázva, fordítva és nagy részben emlékeltetve. Hetenkénti
irálygyakorlatok
Görög nyelv, hét. 4 óra. Alaktan pi és rendhagyó w végzetü igék;
szóképzéstan megfelelő fordítási gyakorlatokkal; szavak, mondatok és
Összefüggő darabok emlézése. Kiválogatott prózai és költői szakaszok
elemzése és fordítása Curtius és Schenkel-Kiss szerint.
Magyar nyelv, hét. 2 óra. Szónoklattan. Epikai költészet, megfelelő
darabok olvasása, magyarázása, emlézése. A magyar epikusok életrajza.
Irálygyakorlatok. K. k. Szvorényi.
Német nyelv, hét. 2 óra. Az epikai költészet elmélete; minden

epikai műfajnak megfelelő költői és prózai olvasmányok, magyarázattal és
részben emlékeltetve. Irálygyakorlatok. K. k. Heinrich G.
Történet, hét. 3 óra. Középkor. K. Hunfalvy J. és Wéber.
Mennyiségtan, bet. 3 óra. Számtan: Hatványok, gyökmennyiségek,
végszerütlen és képzeleti számok, logarok. M értan: Tömörtan. K. k. Mocnik, Klamarik.
Természettudományok, hét. 2 óra. Állattan. K. k. Soltész J.
Növénytan. K. k. Papp J.

VII. osztály.
O sz tá ly fő n ö k : S c fio J c z F r ig y e s .

Yallás, hét. 2 óra. Keresztény egyház történet. K. k. Pálfy J.
Latin nyelv, hét. 5 óra. Olvasmányok: Cicerónak pro lege Manilía
és pro Sext. Rose. Amerino beszéde egészen. Horatiusból 40 óda, ma
gyarázva, fordítva és részint emlékeltetve. Irálygyakorlatok. Gyurics Ant.
érteim, sz.
Görög nyelv, hét. 4 óra. Xenophon Anab. I, 9; III, 1. 2., Demos
thenes 1—3 olynthiai beszédének olvasása, fordítása. Xenophon és Demos
thenes életrajza. Mondattan: az esetek használata, fordítási gyakorlatok,
Horváth Zs., Pauly Fér. kiad. sz.
Magyar nyelv, hét. 2 óra. A magyar irodalom története Bessenyeiig.
A drámai költészet elmélete füzetekből; olvasmányok, szavalmányok, doldozatok.
Német nyelv, hét. 2 óra. Irodalomtörténet a hajdankortól kezdve
Goethéig füzetekből; olvasmányok, szavalmányok, dolgozatok.
Történet, hét 4 óra. Újkor története 1815-ig. K. k. Hunfalvy J,
és Wéber.
Mennyiségtan, hét. 3 óra. Számtan: Első- és másodfokú, határozottés határozatlan, felsőbb és kitevőleges egyenletek. Haladványok és alkal
mazások a kamatok kamatjainak kiszámítása. Helycserélések, kapcsolás,
változtatás, binomi tantét. Mértan: Sík- és gömb-háromszögtan; elemző
mértan a síkban, K. k. Klamarik.
Bölcsészet, hét. 2 óra. Logika: Elemtan és módszertan. K. k. BeckGregus.
Mennyiségtani földrajz, hét. 1 óra. K. k. Berecz.

Vili. osztály.
O s z tá ly fő n ö k : G r ó s z E r n ő .

Vallás, hét. 2 óra. Hit- és erkölcstan. K. k. Batizfalvy J.
Latin nyelv, hét. 5 óra. A mondattan fontosabb részeinek ismétlése,
Olvasmány: Taciti Germania, Agricola és az Annales első könyvéből 36
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fejezet Budaváry József kiad. szerint. Horatius levelei, de arte poetica
és satyrai. Teubner kiad. sz. A római irodalom-történet vázlata, füzetek
szerint. Hetenkénti irály gyakorlatok.
Hörög nyelv, hét. 4 óra. Plató Kritója. Szamosi J. k. sz. Homer
Iliasa IV. és V. Veress Ign. k. sz. Mondattan, összetett mondatok, meg
felelő gyakorlatokkal. A görög irodalom vázlata, füzetek szerint.
Magyar nyelv, hét. 2 óra. Magyar irodalomtörténet Bessenyeitől a
jelenkorig. Olvasmányok, dolgozatok.
Német nyelv, hét. 2 óra. Magyar irodalomtörténet Goethétől a jejelenkorig. Olvasmányok, szavalmányok, dolgozatok.
Történet, liet. 3 óra. Magyarország története. K. k. Horváth, La
dányi.
Természettan, hét. 6 óra. A testek általános tulajdonainak ismerte
tése, erőműtan, hőtan, rezgéstan, hangtan, fénytan, sugárzó hő, delej esség,
villamosság. K. k. Fehér Ipoly.
Bölcsészet, hét. 2 óra. Lélektan. K. k. Beck-Gregus.

Kém kötelezett tantárgyak.
Franczia nyelv, az al- és felgymnasiumból jelentkezők számára.
Tanította: Votisky Károly, gymn. tanár.
Zongora- és orgonatanitás, hét. 2 óra, a leendő néptanítók szá
mára. Tanitá: Bayer Károly, elemi tanító.
Gyorsírás, hét. 3 óra a felgymnasiumból jelentkezők számára. Ta
nították: Kardos Ferencz VII. és Baloghy György VIII. oszt. tanulók.
Szabadkézrajz, hét. 4 óra, az algymnasiumi tanulók számára. Ta
nította: Kiszelly Ervin, gymn. tanár.
Testgyakorlat, hét. 4 óra. Tanították: Biszterszky Soma, Tegze
Miklós és Túry Sándor, VIII. oszt. tanulók.

V.

A magyar-, német- és latin nyelvből írás
beli dolgozatokul feladott tételek.
Az V. o s z t á l y b a n : Az én barátom. Minden kezdet nehéz. Ebül
gyűlt, ebül költ. Egy szép téli nap. Siegfried sárkányharcza (fordítás).
Ember gondolja, isten igazítja (chria). Első tavaszi kirándulásom. A
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gézengúz. Zárdolgozat: Mit tanulhatunk Vörösmarty M. ifjúkora törté
netéből ?
Meine Biographie. Im Walde. Eine Winterlandschaft. Jung ge
wohnt, alt gethan. Schiller’s Biographie. Ein Brief an einen Freund,
über den Werth der Freudschaft. Ein Spaziergang nach einem Sturme.
Wie hat sich der Schüler in- und ausserhalb der Schule zu benehmen?
Fordításók anyanyelvből latinra, hetenkint egyszer.
A VI. o s z t á l y b a n : A jó lelkiismeret többet ér minden földi kincs
nél. Tiéd vagyok, tiéd, hazám! E szív, e lélek; Kit szeretnék, ha téged
nem szeretnélek?! A hűbórségről (chria). Logikai syllogismusok. A
szent Erzsébet (fordítás). Hálabeszéd a tanintézet egyik jóltevőjéhez. A
ritka szépségű téli idő. Tisztelet a valódi érdemnek! (Beszéd). Zárdol
gozat: Egy tudós sem pottyant le az égből.
Der gerettetete Jüngling. Ein gutes Gewissen ist ein gutes Ruhe
kissen. Die Bürgschaft. Eine Karpathensage. Ein Brief an einen Freund.
Lebensbeschreibug Göthe’s. Ein Spaziergang im Frühling. Abschiedsrede
an die Mitschüler.
Fordítások anyanyelvből latinra, hetenkint egyszer.
A VII. o s z t á l y b a n : Előtted a küzdés, előtted a pálya, az erőtlen
csügged, az erős megállja. A derék egyedüli czélja a jó tett. Zwingli
érdemei. Mit tanultam eddig a VII. osztályban? Az egészen tiszta örö
met csak a tiszta kebel élvezheti. Miképen juthatunk önismerethez ?
Megnyugvás után könnyebb a munka.
Was du nicht willst, dass man dir thu’, das füg’ auch keinem An
dern zu. Der erste Schnee. Gute Bücher sind die besten Gesellschafter.
Warum freuen wir uns auf die Weinachtsferien? Vorgethan und nachbe
dacht, hat Manchen in gross’ Leid gebracht. Nur immer vorwärts auf
unserer Bahn! Unter der Tátra. Ein trüber Maientag.
Adolescentis est majores natu vereri. Tibi aras, tibi occas, tibi
seris, tibi etiam metis. Ver hiemem sequitur, sequitur post triste serenum.
Concordia res parvae crescunt, discordia maximae dilabuntur. Ut semen
tem feceris, ita metes. Donee eris felix, multos numerabis amicos, Tem
pora si fuerint nubila, solus eris. Sperat infestis, metuit secundis, alteram
sortem bene praeperatum pectus.
A VIII. o s z t á l y b a n : A várrom. Megérdemli-e XIV. Lajos a
„nagy“-jelzőt ?
Die Weltgeschichte ist die Lehrerin der Jugend. Die Verdienste
Stephan’s des Heiligen um Ungarn. Das sind die Weisen, die vom Irr
thum zur Wahrheit reisen; die beim Irrthum verharren, das sind die
Narren.
Nemo deo carisque parentibus atque ministris Praemia pro mentis
digna referre potest. Tu ne cede malis, sed contra audentior ito. Cujusvis
3

hominis est errare, nullius, nisi insipíeutís in errore perseverare. Laetus
»orte tua, vives sapienter. Quo semel est imbuta, recens servabit odoréin
testa diu. Tu praesens cura, domino committe futura. Tempora labuntur
tacitisque senescimus annis Et fugiunt freno non remorante dies.

VI.

J e l e n t é s.
A)
1. A tannyelv a felgymnasiumban magyar, az algymnasiumban tiiíuyomólag német.
2. Az 1879/80-ik tanév ünnepélyes megnyitása —- imával, igazgatói
beszéddel és az iskolai törvények magyarázásával —■ szept. 4-én volt és
ugyanakkor a rendes előadások is vették kezdetüket, miután szept. első
három napja a felvételi s javító vizsgák megtartására és a szabályszerű,
beiratásokra fordittatott.
3. Azon szoros összefüggésnél fogva, mely a gymnasiumi oktatás és
nevelés közt fennáll, a tanári kar ezen kettős czélt szemmel tartván a
tanuló ifjúságot nem csak a tudomány egyes ágaival alaposan és mindenoldalulag megismerteié, gondolkozásukat és kutatási vágyukat felébreszté;
hanem egyszersmind Ízlésüket és kedélyüket nemesíteni, vágyaikat magasztosabb eszmék kitűzése által szelídíteni, akaratjukat és jellemöket a jóban
szilárdítani és úgy lelkűkben az igazság, szépség és jóság iránti eleven
érdekeltséget és vallás-erkölcsi mély érzületet felkölteni törekedett.
Elismeréssel kell bevallanunk, hogy az ifjúság nagyobb része a
tanárok oly irányú vezetését elfogulatlan fogékonysággal és fiúi bizodalommal követvén mind a tudományokban öntevékenység és gondolkozás
által közvetitett tetemes előhaladást tett, mind magaviseletében minden
szép és jó utáni buzgó törekvést tanúsított.
De sajnosán e tanévben sem hiányzottak olyanok, kik vagy gyön
gébb elmetehetségük, vagy kevésbé alapos előképzésük, vagy gondatlan
könnyelműségük folytán nem haladhattak párhuzamosan a többiekkel; sőt
olyanok sem, kik megfelejtven az ifjakat díszítő nemesebb törekvés és
egykori hivatásuk magasztosabb feladatáról a törvény- és illedelem szabta
úttól néha-néha eltértek. De a mint ama gyöngébbeket és hátramaradó
kat a tanárok türelemmel a tudományban előbbre vezetni és szorgalomra
serkenteni meg nem szűntek, úgy az erkölcsileg hanyatlókat atyai intéssel,
folytonos buzdítással, sőt szigorú fegyelmi büntetéssel is a jóra vissza-
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Vezetni; Őket a kötelesség és vallásos érzület felébresztése, valamint édes
szüleik és a drága hon iránti kegyelet ápolása által magasabb erkölcsi fokra
felemelni igyekeztek.
4.
Az ifjúság öntevékenységéről, hazafias érzülete' és nemesebb ízlé
séről tanúskodnak a m a g y a r ö n k é p z ő k ö r , valamint a m ű é n e k e t és
z e n é t gyakorló e g y l e t e k , melyek ez idén is buzgó részvétellel alakul
tak és dicséretes igyekvéssel folytatták gyakorlataikat;
A magyar önképzőkör Votisky Károly tanár vezetése alatt czéljául
tűzte ki magának: a hazai nyelvben való szó- és irálybeli jártasság fej
lesztése és művelése mellett főképen az irodalomtörténeti ismeretek s
tanulmányok gyarapítását.
Tisztviselői voltak: alelnök Kemény Andor, titkár: Szentesi Horváth
János és Biszterszky Soma, pénztárnok: Ádám Sándor és Sül ez Lajos,
ellenőr: Kardos Ferencz és Kutas Bálint, főjegyző: Biszterszky Soma és
Hoffmann Emil, aljegyző: Szabó Ferencz és Csengéi Gyula, könyvtárno
kok: Kiss Ferencz, Molnár István és Komáromi Lajos.
A kör 23 rendes gyűlést tartott. Beérkezett s bírálat alá került
összesen 37 mű, melyek közűi 1 érdemkönyvbe vételre, 5 megdicsértetetősre, 15 méltánylásra, 16 tudomásul vételre ítéltetett. A bírálatok kö
zűi 3 az érdemkönyvbe vétetett, 8 megdicsértetett, a többi tudomásul
vétetett. Szavalat 40 volt, melyek közűi 6 megdicsértetett, 20 méltányoltatott, 14 tudomásul vétetett.
A két év előtt alakúit ö n k é p z ő k ö r i k ö n y v t á r , melybe a szépirodalom, a történet, de kivált az irodalomtörténet körébe vágó jelesebb
magyar müvek szereztetnek, részint vétel útján 17, részint ajándék utján
76, összesen 93 kötettel szaporodott és jelenleg 212 kötetből áll. Többek
közt ajándékoztak: tek. Csengéi Gusztáv úr: „Bokrétás világ“ és „Eszther“ czímü költeményei 2 kt., tek. Rácz István ur értékes klassikai
müvek 17 kt.
Vétel utján az egyesület pénzalapjából, mely a tagok által befizetett
illetményekből képeztetik, és összesen 85 frt 30 krt tett, következő köny
vek szereztettek: Kármán József müvei 3 kt., Zrínyi Miklós, Szigeti
veszedelem 1 kt., Arany J. prózai dolgozatai 1 kt., Gyulai Pál emlék
beszédei 1 kt., Toldy Fér. a magyar költészet kézikönyve 3 kt., Váradi
Ant. Iskarioth 1 kt., Jókai M. Hős Pálffy 1 kt., Gyulai P. Részvótkönyve
1 kt., Pulszky F. Életem és korom 1 kt., Arany J., Toldi szerelme 1
kt., Csíki Gergely, Sophokles tragoediáinak fordítása 1 kt.
Azonkívül három folyóiratot járatván a kör, ú. m .: „Vasárnapi Újság“,
„A Koszorú“ és az „Erdélyi Múzeum“ czímü szépirodalmi lapot, tagjai
olvasókört létesítettek s figyelemmel kísérték úgy a mindennapi élet,
mint a politika és irodalom terén feltűnő jelenségeket. E helyen az Erdé
lyi múzeum tek. egyletének az ingyen küldött lapjáért a kör hálás köszö
neté fejeztetik ki.
3*
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A felgymnasíumi tanulókból alakúit d a l eg y le t Kemény Andor
V ili. osztályb. tanuló vezetése alatt dicséretes szorgalommal gyakorolta
magát a négyes kardalok előadásában. Tagjainak száma 28 volt.
A z e n e e g y l e t , melynek 12 tagja volt, Klimek Gusztáv tanító szak
avatott vezetése mellett kitűnő sikerrel működött.
5. A vallásos érzület ápolására jótékony befolyást gyakorolt a nyil
vános isteni tisztelet, melyben a tanulók hitfelekezeti külömbség szerint
vasár- és ünnepnapokon, valamint a szent vacsora élvezése, melyben az
ág, hitvallásnak a tanárokkal együtt az év végén részt vettek.
6. Az ev. gyámegyletre havonkint gyüjtettek be a tanulóktól ajánlott
adományok, melyek egy része az év végén intézetünk szegénysorsú, de
kitűnő tanítványainak jutalmazására fordíttatott, nagyobb része pedig a
kerületi gyámintézet elnökségéhez küldetett be.
7. Felgymnasitimi növendékeink Klein Pál tanár vezetése alatt őszszel a lomniczi csúcsra, az alabastromi és a jégbarlangba; tavaszszal pedig
a környékre nehány füvészeti kirándulásokat tettek. Május 26-án tartatott
az összes tanuló ifjúsággal a szokásos tavaszi örömnap.
Növendékeink egészségi állapota a lefolyt tanévben, hála istennek,
egészen jó volt, úgy hogy azok sorában egy haláleset sem fordult elő.
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ß) Az ifjúság létszámát kővetkező rovat mutatja:
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84

14

55

15

48

3

21

—-

12

5

79

2

13

31

25

11

2

—

—

—

—

II.

66

13

43

10

37

7

12

—

10

3

63

—

1

19

17
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6

2

—

—

—

Hl-

42

12

23

7

23

9

5

—

5

1

41

—

—

2

10

13

13

4

—

—

—

IV.

59

27

25

7

30

11

11

1

6

2
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—

—

—

3

16
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6

3

1

V.

43

14

25

4

21

4

10

1

7

1

42

—

—

—

—

1

12

11

14

4

1

VI.

47

21

22

4

14

9

13

1

10

3

44

—

—

—

—

—

2

7

19

11

8

VII.

49

23

19

7

24

14

7

—

4

6

43

—

—

— ■—

—

—

3

12

13
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VIII.

53

35

18

—

15

14

7

4

13

Á 48

—

—

—

—

—

—

—

3

13

37

54 212

71

86

7

67

26 417

2

14

52

55

62

55

37

54

44

68

Összeg:

443 159 230

Ezek közt: Abaujból 9, Árvából 12, Harsból 3, Békésből 5, Beregből 9, Biharból 4, Borsódból 6, Csongrádból 11, (.TÖmörből 33, Hajduinegyéből 6, Hevesből 3, Jász-Nagy-Kun-Szolnokból 11, Liptóból 33, Máramarosból
1, Nógrádból 2, Pestmegyéből 5, Sárosból 5, Szabolcsból 20, Szatmárból 6, Szepesből 214, Turóczból 5, Tornából 1,
Torontálból 1, Ugocsából 1, Ungból 6, Zemplénből 19, Zólyomból 4, Bécsből 1, Lengyelből 6. Összesen: 443,

22

C) Tanszerek.
1. A lyceumi k ö n y v t á r áll 20,870 kötetből.
a) Ajándék útján kaptunk ez évben:
Főtiszt. Czékus István superintended úrtól: Beiktatási ünnepély, 2
péld., és a magyarhoni ág. hitv. ev. egyetem kérvénye a képviselőházhoz,
Nagytiszt. Zelenka Pál esperes úrtól: A miskolczi ág. h. ev. egyház
évkönyve.
Tele. Spóner Andor úrtól: Dichtungen von Johann Arany, aus dem
ungarischen übertragen. 1 diszpéld.
Tiszt. Vitényi Ernő úrtól: Denkschrift über den Késmarker FröbelFrauenverein und Kindergarten.
A kolozsvári m. k. tud, egyetemtől: beszédek 1 fzt., tanrendje 1 fzt
és almanachja 1 fzt.
A kir. József műegyetemtől: beszédek 1 fzt,
A pozsonyi k. akadémiától: személyzeti létszáma és tanrendje 1 fzt,
A magyarorsz. kárpátegylettől: Földviasz- és földolajról 1 fzt.
T. ez. Csink János úrtól: Vezérfonal a földrajzoktatáshoz 1 fzt.
Az Eggenberger-féle könyvkereskedéstől: C. Sallustius Crisp. 1 kt,
Bartal A. és Malmosi k. kiad. — Dr. König Gyula, Algebra 1 fzt. —
Dr. Császár K. geometriai alaktan 1 kt. — Bartal-Malmosi, latin alaktan
és olvasókönyv 2 kt., latin gyakorlókönyv a mondattanhoz 1 kt. — Simonyi Zs. rendszeres magy. nyelvtan 1 kt.
Elischer J. tanár úrtól: Q. Horatii FI. szatyrái 1 kt., és epistolái
1 kötet.
A Franklin-társulattól: Q. Horatii FI. szatyrái és epistolái, Elischer
Józs. kiad. 2 kt. — Kis Livius, Rother M. és Polgár Gy. kiad. 1 kt. —
Mangold Laj. Világtörténelem 3-ik kötete. — Scholtz Albert, az osztrák
magyar monarchia földrajza 1 kt. — Dr. Lutter N .' Betűszámtan 1 kt. —
Heinrich Guszt. Herder, Czid románczái 1 kt. — Német Kár. keresztény
hit- és erkölcstan 1 kt. — Jónás J. Német nyelvtan és olvkv. 1 kt. —
Márgai K. német gyak. könyv. 1 kt.
Herbig F. A. úrtól: Zweck und Methode der franz. Unterrichts
bücher 1 kt.
Hermann Béla tanulótól: Ambrosii Calepini dictionarium undecim
linguarum, 1627, 1 kt.
Horváth János (topp.) tanulótól: Kraft und Weihe 1 kt.
Kókay Lajos úrtól: Pálffy József. A keresztény anyaszentegyház
története 1 kt.
Lampel Robert úrtól: Batizfalvi J. Egyetemes történelem I—-III.
része. — Ihász Gábor, magyar nyelvtan 1 kt. — Környei Ján.Magyarország története 1 kt.
Lutsch József úrtól: Livius, Polgár Gy. kiad. szerint 1 kt.

Nagel Bernát úrtól: Mayerhoffer L. Rajzoló geometria 1 kt.
Palcsó István ig. tanártól: Magyarország 1000 éves fennállásának
örömünnepe 1 kép.
Rautmann Frigyes úrtól: Hátsek Ign. Magyarország térképe 2 lap.
— Pokorny Jenő: Franczia-magyar és magyar-franczia szótár 2 fzt.
Szalagyi Aurel úrtól: A magyar gyorsíró-kör közlönye, harmadik
évfolyam.
Szamosi János úrtól: Siebelis Ján. Tirocinium poet. 1 kt.
Schmiedicke A. úrtól: Rozek Ján. Kis lat. chrestomatiája 1 kt.
Tettey Nándor úrtól: Szatmári Kár. Magyarország története 1 kt. —
Dr. Zafféry Kár. Magyarország és a földközi tenger mellett elterülő orszá
gok rajzoltató földrajza, 2 péld., a földközi tenger medenczéjének térképe,
2 példány.
b) Vétel útján szereztetett, még pedig a Sc hwa r t ne r - f é l e alapít
ványból: Weber Gy. Allgemeine Weltgeschichte XIII. és XIV. kt. —
Peschei Osc. Phys. Erdkunde I. kt. — Stahr A'. Torso, Kunstgeschichte 2
kt. — A m . term. t. társulat 1879/80-ik évi kiadványai és annak „Köz
lönye“, Összesen 37 frt 5 krért.
Dr. S m i t h Am. alapítványából: 5 Soltész-féle gör. m. szótár. Össze
sen 21 frt 50 krért.
A s z e r e l v é n y i pénztárból: A magyarorsz. Kárpát-egyl. évkönyve.
Lit. Berichte aus Ungarn., Prot, egyház- és isk. lap., Prot, hetilap., Ma
gyar könyvszemle., Magyar tanügy., Budapesti szemle., Havi Szemle.,
Egyet, philol. közlöny., Magyar nyelvőr., A középtanodai tanáregylet köz
lönye., Berghausz-Gönczy, Európa fali abrosza. Összesen 66 frt 55 krért.
c) A m a g y a r könyvtár szaporodott a magy. tud. Akadémia aján
dékából 25 kt. és 101 fzttel. A Jóny Tivadar-féle alapítványból uj köny
vek vétettek 18 írton.
2.
A t e r m é s z e t t a n i m ü t á r b a , mely 312 darabból állott, szerez
tetett: Machs-féle villammutató. Gyűrű golyóval a testek kiteijedésének
kimutatására. Jégtartó. Maximum-minimum hőmérő. Különzéki hőméjcő.
Készülék a liignyugtani képtelenségre. Leydeni palaczk. Üvegrúd bőr
rel. Világos kamra. Fessel nagy röpgépe.
A t e r m é s z e t r a j z i g y ű j t e m é n y állott 7138 darabból. Számára
ajándékozott t. ez. Szendi János nagybányai gyógyszerész ur egy 50
darabból álló ásványgyüjteményt. Szereztetett: egy 80. nemből álló kagyló
gyűjtemény és egy mustella forina.
Kiadatott a természettani és természetrajzi szerzeményekre összesen
120 forint.
4. Az é r e m g y ü j t e m é n y állott 658 drbból. Ajándékoztak: Dr.
Kéry Imre, kir. tanácsos úr 3 arany, 92 ezüst, 2 bronz és 11 réz, össze
sen 108 db, köztök igen becses régi római és görög érmet. Fehérváry
Ferencz tanuló 8 magyar és 2 osztrák bankjegyet.
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Fogadják a fenntczimzett adakozók tanszertáraink gyarapításáért inté
zetünk forró köszönetét.
A fentebbi kimutatások szerint tanszerek vételére kiadatott össze
sen: 263 frt 10 kr.

D) Az Alumneum és Convictus.
1. Az A l u m n e u m jótéteményét (ebédet) az év folytán összesen
130 tanuló élvezte 16 frt évi fizetésért.
2. A C o n v i c t u s b a n 129 növendék nyert élelmezést, még pedig
ebédre 3 tál ételt és kenyeret; vacsorára kenyéren kivül pecsenyét bur
gonyával vagy káposztával; betenkint egyszer túrós galuskát, máskoregyéb vastag ételt. Ezek közt 32 csupán vacsorát fogadtak a convic
tusban.
3. Convictusi ebéd- és vacsoráért fizettetett egész évre 60 frt; csupán
vacsoráért 30 frt.
4. A kik ebédet az alumneumban és vacsorát a convictusban fogad
tak, 46 irtot fizettek egész évre.
5. Felvétetik az alumneumba és convictusba minden tanuló vallásktllömbség nélkül.
Fogadják ezennel bálás köszönetünket mindazon t. ez. pártfogók,
kik kegyadományaikkal az alumneumot és convictust gyámolították; neve
zetesen t. ez. Faigei Ármin és Lindner Kornél, mészáros urak, kik a
húsár egy részének elengedése, és a majálisra ingyen ajánlott 16 kilogr.
szalonna adományával elismerésre méltó áldozatot hoztak az alumneum
számára.

E) Szorgalom- és pályadijak, jutalmak és egyéb segélyek.
Az 1880. évi junius 24-én tartandó zárünnepély alkalmával követ
kező szorgalom-, pályadijak és jutalmak juttatnak elosztásra, még pedig:
a) Lyceuinunknál fennálló alapítványokból:
1) Napravszky Zsuzsánna - féle szorgalomdij, hat felgymnasiumi
tanuló számára, fejenkint 20 frt.
2. Clementis István-féle szorgalomdij, két felgymnasiumi leginkább
gömörmegyei tanulónak, fejenkint 12 frt.
3. Ujkázy Dániel-féle szorgalomdíj, négy felgymnasiumi tanulónak,
fejenkint 6 frt.
4. Péczelly István-féle 42 frtos pályadij, magyar nyelven írt tudo
mányos munkáért.
5. Jony Tivadar-féle pályadíj, két pályanyertes magyarul írt és
előadott dolgozatért, egyenkint 9 frt.
Horváth Borbála-féle 12 írtból álló jutalom egy felgymnasiumi
német- vagy tótajku tanulónak, ki magát a magyar nyelven kitüntette.
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7. Wéber Mihály-féle jutalom, négy algymnasiumi'tanulónak egyenkint G frt.
b) A mélt. s főtiszt. egyetemes bizottság által:
8. Rotli-Teleky Johanna grófné alapítványából az 1879/80-ik tan
évben is fejenkint 42 frttal hat tanuló részesittetett, ú. m. Horváth János
(toppoi’czi), Topperczer Károly, Szerónyi Géza, Baloghy György, Marcsek
Aladár és Fálka Kálmán.
c) A nm. m. kir. ministerium által:
9. Váczi Mária Therézia-féle évi 100 frtos ösztöndijat nyert Tegze
Miklós, VIII. osztb. tanuló 2724/1877 sz. a.
10. Állami ösztöndíjat egyenkint 100 frttal: Roth Marczel, II. osz
tálybeli tanuló 34766/i 8 7 9 sz- a- és Pasiuth József III. .osztálybeli tanuló
31128/
„„ „
• /1876
"•
11. Jettim-féle évi 80 frtos ösztöndíjat nyert Szörényi Géza VIII.
osztb. tanuló 7919/1880 sz. a.
d) T. Andaházi Pál ur gondnoksága alatt lévő alapítványból:
12. Marczibányi-féle 75 frtos ösztöndíjban részesittetett Andreanszky
Béla, VII. osztb. tanuló.
e) A szepesmegyei Leibicz ev. egyh. községének elöljárósága által:
13. Scholtz Anna Mária-féle alapítványból következő Leibicz szü
letésű tanulóknak juttatott segély: Durst Győző és Cliritz Ede, VII osztb.
tanulóknak egyenkint 70 frt; —- Kavasch Raj mund III. és Buchalla Jenő
II. osztb. tanulóknak egyenkint 50 frt; — Scholtz Árpád, III. és Durst
Győző II. osztb. tanulóknak egyenkint 25 frt.
f) A lyc. tanárok által adakozás útján begyűjtött:
14. Praemium négy algymnasiumi tanulónak adatott, egyenkint
4 forinttal.
A Jóny Tivadar-féle pályadijakra kitüzettek 1879/80-ban következő
tárgyak: Ernyei (ballada). A szökött katona (költői elbeszélés).
A Péczelly István-félére: Athéné felvirágozásának és hanyatlásá
nak okai.
Említendőnek tartjuk, hogy tanintézetünk szegény tanulói még más
féle jótéteményekben is részesültek, a mennyiben némelyeknek a tápintézet
ben ingyen, vagy csekély járulék fizetése mellett élelmi ellátás nyujtatott;
másoknak a tandíj egy része elengedtetett. Azonkívül ügyesebb ifjúnak
mindig elég alkalma van magánoktatás adása által szűkölködő állapotján
segiteni.
A b e t e g szegény tanulók ápolására van szinte egy tőke, melynek
kamatjaiból a szükséges gyógyszerek és ápolási költségek fedeztetnek.
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F) É r e tts é g i v izsg á k .
a) Az 1880. évi junius 15, 16, 17, 18-án tartandó írásbeli és junius
25-én és a következő napjain tartandó szóbeli érettségi vizsgálatokra jelen
tették magukat 48.
b) Az 1879. évi junius 25, 26, 27, 20, 29-én és szept. 3-án tartott
szóbeli érettségi vizsgán nagytiszt. Szalagyi Mihály főesperes ur elnökölt
mint kerületi biztos.
1. Jelentkeztek volt 49.
2. Kiállották a vizsgát 47, de úgy, hogy szept. 3-án 5, decz. 16-án
egy tett javító vizsgát.

G) Uj alapítvány.
Az 1865. évi aug. 23-án a tanári fizetés felsegélésére létrejött uj
alapítvány, mely az 1878. évi kimutatás szerint 7495 frt 33 krból álló
tőkét tett, az 1879. év végén 8158 frt 87 krra rúgott fel, tehát 663 frt
54 krral szaporodott; tiszta jövedelmének, azaz 526 frt 60 kr. egyik fele,
230 frt elosztatott, másik fele pedig 230 frt 60 kr a tőkéhez csatoltatott.
Ezen alapítványt évi járulékaikkal szaporították következő t. ez.
urak: Demiány Albert 5 frt, Dlhányi József 2 frt, Fűrész Ferencz 2 frt,
Genersich Károly 5 frt, Genersich Tivadar 2 frt, Gresch Ágost 2 frt,
Gretzmacher Gyula 1 frt, Grósz Ernő 1 frt, Hensch Gyula 1 frt, Kéler
Pál 3 frt, Kiszelly Ervin 1 frt, Klein Pál 1 frt, Koller Károly 1 frt, Koromzay Victor 5 frt, Méeze Vincze 3 frt, Palcsó István 1 frt, Payer Hugó
5 frt, Seholcz Frigyes 1 frt, Stenczel Mihály 2 frt, Szelényi Gusztáv 5
frt, Szopko Sándor 5 frt, Szopko László 5 frt, Dr. Tátray Gergely 5 frt,
Wéber Pál 1 frt, Werdonics Sándor 1 frt, Zvarinyi Sándor 1 frt.
Hálás köszönetét mondunk azon t. ez. pártfogóknak, kik ezen ala
pítványt évi járulékaikkal gyarapították; főként Dr. Tátray Gergely gond
nok urnák, annak buzgó kezeléséért.

VII.

A lyceum emléklapja.
Hálás szivvel jegyeztük fel az előbbi rovatokban azon kegy adomá
nyokat, melyeket egyes buzgó pártfogók és testületek lyceumunk segélyzé
sére áldozatul hoztak, E helyen hálásan emlékezünk meg azon boldogúltakról, kik e tanév folytában az élők sorából kimúltak, de életükben
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kivívott érdemeiknél fogva intézetünk hálás elismerésére és emlékezésére
magokat méltókká tették.
1. Néhai Führer Gusztáv, ki 1880. évi febr. 13-án kimúlt, végren
deletében lyceumunk részére 1000 frtot hagyományozott és egy 10,000
frtnyi töke, ha majdan 40,000 írtra növekedendett, évi kamatjának 1/5-ét
minden időre biztosította.
2. Néhai Raisz János, ki 1880. évi ápril 7-én elhunyt, egykor mint
a lyceum gondnoka ennek érdeke előmozdításában több évig fáradozott.
3. Néhai Haberem Jonathan, a m. t. akadémia tagja és a budapesti
kir. egyetem mngántanára, ki intézetünk iránt, melynek egykor kitűnő
növendéke Volt, meleg rokonszenvét és hálás érzületét egész életében,
különösen az által tanusitá, hogy annak jó hírnevét tágas körökben elter
jesztő és annak volt növendékeit pártfogásával erélyesen gyámolitá, 1880.
évi ápril 8-án fejezte be élete pályáját.
4. Néhai Szontagh Imre, ki felismervén lyceumunk azon áldásos
befolyását, melyet szülővárosa szellemi és anyagi érdekeire gyakorol, éle
tében annak czéljait jóakarattal és áldozatkész pártfogásával előmozditotta
1880. évi ápril 14-én múlt ki.
Áldva legyen ezen boldogultak emléke!

Adja az ur Isten, hogy intézetünknek kivált midőn a közel jövőben
létesítendő országos tanügyi törvény folytán oly átalakulásnak néz elébe,
mely nagyobb anyagi áldozatokat igénybe fog venni, akadjanak ezentúl
is nagylelkű és áldozatkész pártfogói, hogy ezek segítségével képes legyen
nagy jelentőségű feladatának jövőben is minden tekintetben megfelelni!
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V ili.

A tanulók névjegyzéke,
j Krieger Ármin, Késmárk," Szepesm I. osztály.
| Krusch Albert, Tótfalu, Szepesm.
Landesmann Áron, Yarannó, Zemp1','Aloxy János, Leibicz, Szepesm.
linm.
Batta Ferencz, Gége, Szabolcsai.
Bayer Nándor, Scbmidraith, Vasm. Lenesé József, Szucsány,Turóczm.
Billnitzer Ernő, Leibicz, Szepesm. Lingsch János, Béla, Szepesm.
„
Branyiczky Ján., Kör.-Lad., Békésm. Lipter János, Késmárk,
Burgovszky György, Késm., Szepesm. LittmannTzidor,Szmerzsonka, „
Lövy Salomon, Polomka, Gömörm.
(Jzerva László, Késmárk,
„
Lux János, N.-Lomnicz, Szepesm.
Cziser Kornél, Poprád,
„
Majoros Gusztáv, Ratkó, Gömörm.
*Dombrovszky Venczel, Iglé, ,,
Matuska János, Szt.-Miklós, Liptóm.
Daléba Miksa, Plavnicz, Sárosm.
Forberger Gyula, Késmárk, Szepesm. MedzihraczkyPéter, A.-Kubin,Árvám.
Melczer Árpád, N.-Lonmicz, Szepesm.
Fritsch József,
„
„
„
Gál Ágost, Mur.-Hosszúrét, Gömörm. Melczer Lajos, Matheócz,
Nagy Pál, Göllniczb.,
„
Geppel Tivadar, Bártfa, Sárosm.
„
Glücksmann József, Ó-falu, Szepesm. *Palencsár Jakab, Zsákócz,
Greisiger János, N.-Szalók, „
Pflug Rezső, Lőcse,
,.
Pollner László, Ó-falu,
„
Herz Sándor, Ábrahámfalu
„
„
Holéczi Miksa, F.-Balog, Gömörm. Poltz Ede, Késmárk,
Prámer Antal, Torna, Tornám.
Horváth László, Hete, Beregm.
Preiser Lipót, Késmárk, Szepesm.
Hruska János, Nyustya, Gömörm.
llugyecz György, Cserény, Zólyomm. Putz Lajos, Surány, Nógrádm.
Rachler Pál, Késmárk, Szepesm.
Iszkray László, Ő-falu, Szepesm.
„
„
Käufer Aladár, Batisz, Szatmárm. Rácz Gyula,
Rasztokay Emil, Rasztoka, Liptóm.
Kául Jakab, N.-Szalók, Szepesm.
Reisinger Gusztáv, Késmárk, Szepesm.
Klein Károly, Késmárk,
„
Ribiczey Álmos, Ó-falu,
„
Klein Lipót,
„
„
Roth Rezső, Ruszkinócz,
„
Klimek Rezső, N.-Szalók, „
Rosenthal Bertalan, Késmárk, „
Kmethy Ede, Poprád,
„
Ruhmann Lajos, Ném.-Lipcse,Liptóm.
Kompis János, Vázsecz, Liptóm.
Kovács Ágost, Kisújszállás, Jász-N. *Rűhle Pál, Késmárk, Szepesm.
Scherffel Nándor, Poprád,
„
Kun-Szotnokm.
* Kiléjiett.

29
Szepesm.
Sch ölei Gyula, Vyhodna, Liptóm. Jóiiasz Adolf, Ó-falu,
Scholez Rezső, F.-Kelecsény, Borsodra. Kail Kornél, Szepes-Váralj a, „
Schubszky Károly, Ménhard, Szepesin. Kazimér Géza, Tálya, Zemplinm.
Ivikta Ede, Poprád, Szepesm.
Schwarz Victor, Leibicz,
„
Kiss Károly, Késmárk,
„
Soltisz László, Szt.-György, „
Klein Miksa, Béla,
„
Starony Gábor, Hibbe, Liptóm.
Kiing János, Zsákócz,
„
Stellmach Ödön, Kassa, Abaujm.
Stotter József, Zakopane, Gácsorsz. i Kmetónyi Emil, Zólyom, Zólyomm.
Knott Gusztáv, Ruszkinócz, Szepesm.
Sutor Ernő, Leibicz, SzepesinKrompecher Hugó, Béla,
„
Szakmáry Zoltán, Lucsivna, „
„
SzemethyGéza,Kőr.-Ladány,Békésm. j Krusch Konrád, Tótfalu,
Kubányi Gyula, Szmrcsány, Liptóm.
Szilágyi Lajos,
„
^
,,
SztankayTivadar,Homona,Zemplinm. fKunsch Károly, Késmárk, Szepesm.
„
„
Topperczer Oszkár, Késm., Szepesm. 1 Ligusch Ferencz,
Lipter Gusztáv, Leibicz,
„
Tribalcsik Ármin,
„
„
„
Volko János, Szt.-Miklós, Liptóm. Mayer Ágost, Béla,
Mischlivecz Tivadar, Késmárk, „
Vyda János, Primocz,
„
„
Wagner István, Késmárk, Szepesm. Molitor Rezső, Leibicz,
Weiszlovics Józ.,Forró-Encs,Abaujm. Nagy Gerzson, Dombrád, Szabolcsm.
Wopperthal Géza, Markusf., Szepesm. Pechár László, Poprád, Szepesm.
Piuko György, Benicz, Turóczm.
Zasrivy János, Poprád,
„
Reinitz Benyó, Késmárk, Szepesm.
Magántanuló:
Reusz Jenő, N.-Rőcze, Gömörm.
Ulreich Alfréd, Duránd, Szepesm. Riegelhaupt Izsák, Neumark, Gáes..
**Roth Marczel, Beregszász, Beregm _
II. osztály.
Sohajda Kálmán, Mándok, Szabolcsm.
Ambrózy Adolf, Béla, Szepesm.
Sóhalmy György, Tállya, Zemplinm .
Bjél Rezső, Hosszúrét, Gömörm.
Steiner Károly, Késmárk, Szepesm
Buchalla Jenő, Leibicz, Szepesm.
Stuckner József, Hibbe, Liptóm.
Csauder Dániel, Késmárk, „
Svehla János, Brezo, Nógrádm
Osillaghy László, Istebne, Árvám. Szakmáry Elemér,Lucsivna, Szepesm.
Dávid István, Runya, Gömörm.
Szemere Kálim,Gasztomér,ZemplinmDegen Lipót, Jarembina, Szepesm. SzilczFerencz,Mária-Pócs,Szabolcsm.
Dobsa István, Lucsivna,
„
Szlabi László, Ó-Lubló, Szepesm.
Durst Victor, Leibicz,
„
Tátray Dezső, Késmárk,
„
Fabiny Árpád, Sztrázsa,
„
Teichner Lipót, Zsdjár,
„
Faigei Károly, Késmárk,
„
Török Károly, Námesztó, Árvám.
Freitag Gusztáv, „
„
*Weber László, Poprád, Szepesm.
*Gál István, Hosszúrét, Gömörm.
Zachár András, Szt.-Miklós, Liptóm.
Glatz Gyula, Poprád, Szepesm.
ZimmermannMih.,Topporcz,Szepesm.
Göczel Árpád, Ó-falu,
„
Zipser Fülöp, Plavnicz, Sárosm.
Gráf Rezső, Ruszkinócz, „
Magántanulók:
Greguss Aladár, Jolsva, Gömörm.
Grün
Teofil,
Hollólomnicz, Szepesm.
Hajdú István, D.-Ványa, Jász-N.-KunKomoróczy Iván, Jánosi, Szatmárm.
Szolnokm.
Hankisz Károly, Dobsina, Gömörm. Weszeczky Zsigm., Ó-falu, Szepesm.
Helle Karoly, Szabadszállás, KisIII. osztály.
Kunság.
Alexy Raj mond, Szepes-Szombat.
Ivancsó László, Szántó, Abaujm.
Janovics László, Busócz, Szepesm. Beretvás Gyula, Késmark, Szepesm.
* Kilépett,

** Elkldtett. f Meglialt.
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Biró Lajos, Er-Körtvélyes, Szatmárira
Bojárszky Róbert, Ó-Lubló, Szepesin.
Cziser István, Poprád,
„
Frank Pál, Késmárk,
Galanda István,Szt.-Márton,Tufóczm.
*Galgon Mihály, Yiborna, Szepesm.
Galgon Pál,
„
„
**Gallo Sámuel, Szt.-Márton,Turóczm.
Genersich József, Késmárk, Szepesm.
Holéczy Gusztáv, Süvete, Gömörm.
Holéczy Pál, Chizsnyó,
„
Holly József, Pálfalva, Liptóm.
Hönsch Ede, Uj-Leszna, Szepesm.
Kavasch Rajmund, Leibicz,
„
Kintzler Béla,
„
„
KosztolnyKálmán,Szt.Miklós,Liptóm.
KutassyJózs., Szamosszeg,Szatmárm.
Lang József, Késmárk, Szepesm.
László Béla, Palágy, Úngm.
Lengyel János, Kis-Azar, Zemplinm.
Meleky Aladár, Svabócz, Szepesm.
Pasiuth József, Poprád,
„
Poliak Mór, Maniov, Gácsorsz.
Propper Izidor, A.-Laps, Szepesm.
Pusztai János, Kisújszállás, Jász-N.Kun-Szolnokm.
Reiner Zsigmond, Átány, Hevesm.
Scholcz Árpád, Leibicz, Szepesm.
Scholcz Pál, Viborna,
„
Scholcz Rezső, Tótfalu,
„
Somogyi Gyula, N.-Géres, Zemplinm.
Szemere Márton, Lasztomér, „
Tribalcsik Kálm., Késmárk, Szepesm.
Yenetianer Simon, Mahalfalva, „
Viszóczky Lajos, Szántó, Abaujm.
Weisz Adolf, Késmárk, Szepesm.
W enk Ágost, Göllniczb.,
„
Werner Samu, Szepes-Szombat.
Magántanulók:
Bugsch Sándor, Sztrázsa, Szepesm.
Csohány János, H.-Nánás, Hajdúm.
Sebestyén Emil, N.-Várad, Biharm.
IY. osztály.
Barsy Bálint,Magy.-Ittebe,Torontóim.
Bella József, Szt.-Miklós, Liptóm.
Berg Albert, Matheócz, Szepesm.
Bernát Sándor, Csanálos, Zemplinm.
Bretz Károly, Leibicz, Szepesm.
Drescher Károly, Késmárk, „
* Rendkívüli tanuló.
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Dobsa József, Lucsivna, Szepesin,
*]Dzurik Mihály, Isztebne, Árvám.
Elek Géza, Kövi, Gömörm.
Elekes Sándor, Kisújszállás, JászN.-Kun-Szolnokm.
Feldmann Samu, Lemes, Sárosm.
Füleky Dénes, Miskolcz, Borsodra.
Gonda Balázs, Bérezel, Szabolcsra.
Gotthardt János, N.-Szalók, Szepesm,
Gürtler Károly, Leibicz,
„
Hegedűs János, Szentes, Csongrádira
Helle János, Szabad-Szállás, PestPilis-Sóltm.
Hensch Emil, Szepes-Szombat.
Hermel Kornél, Ó-Lubló, Szepesm.
Hőnél Albert, Matheócz,
„
Horváth Mihály, Hete, Beregm.
Iváncsó József, Szántó, Abaujm.
Jóob Zoltán, Fancsal,
„
Kacska Sándor,Nyiregyh., Szabolcsira
Klein Gyula, Ó-Lubló, Szepesm.
Kottler Gusztáv, Késmárk, „
Kreszák Cyrill, A.-Kubin, Árvám.
Krieger Vilmos, Késmárk, Szepesm.
Kristóf Lajos, Kövi, Gömörm.
Krompecher Jenő, Béla, Szepesm.
Kuchta Dániel, Tiszolcz, Gömörm.
Kuncz Gyula, N.-Szalók, Szepesm.
Legányi Béla, Nyírbátor, Szabolcsira
Lovcsányi Dezső, F.-Balog, Gömörm.
Mattyasovszky Ándor, S.-A.-Ujhely,
Zemplinm.
Mattyasovszky Elemér, S.-A.-Ujhely,
Zemplinm.
Medzihraczky Pál, F.-Kubín, Árvám,
Melczer József, Késmárk, Szepesm.
Ménhardt Mihály, Forberg,
„
Nemes Zoltán, H.-Nánás, Hajdúm.
Pólya Lajos, Kisújszállás, Jász-N.Kun-Szolnokm.
Poputh Victor, Késmárk, Szepesm.
Propper Miksa, Sztrázsa,
„
Reinitz Izidor, Késmárk,
„
Schickedanz Mór, Biala, Gácsorsz.
Scholcz Gyula, Leibicz, Szepesm.
Somossy András, Micske, Szabolcsin.
Szemere Bálint, Lasztomér,Zemplinm.
Szkitsák József, Klie, Árvám.
Szutórisz Robert, Béla, Szepesm.
TakácsMikl.,Nyíregyháza, Szabolcsim
Elkdtett.
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Tinschmidt Jakab, Kókusz, Szepesm.
Tóth Kálmán, Mályinka, Borsodm.
Treger János, A.-Bocza, Kiptóm.
Túri István, Budapest, Pestm.
Weisz Gyula, Béla, Szepesin.
Wladár Rezső, Rózsahegy, Liptóm.
Wolf Mór, F.-Sunyava, Szepesm.
Zelenka Lajos, Miskolcz, Borsodm.

Y. osztály.
Almann János, Szt.-Miklós, Liptóm.
Ballo János,
„
„
Burchhardt Ferencz, Szepes-Szombat.
Cornides Victoi’, Késmárk, Szepesm.
Dercsényi Béla, N.-Bégány, Beregm.
Duleba Andor, Plavnicza, Sárosm.
Duschnitz Vilmos, Vázsecz, Liptóm.
Fábry László, Felka, Szepesm.
Fejérváry Fér., Szegvár, Csongrádm.
Genersich Sándor, Késmárk, Szepesm.
Goldmann Simon, Gnezda,
„
Gönczy István, Búly, Szabolcsm.
*Graum;um János,Késmárk,Szepesm.
Hayde Gyula,
„
„
Herschkovics Frigyes,Uj .Lubló, „
Hollaender József, Késmárk, „
Jerney Zoltán, Dorozsma, Csongrádm.
Jóob Gyula, Fancsal, Abaujm.
Kircz Ignácz, Csorba, Liptóm.
Klein Samu, Hunfalu, Szepesm.
KostenszkyVictor,Késmark, „
Láhm Albert, Béla,
„
Littmann Sim.,Vör.-Klastrom. „
Májunké Gábor, Szepes-Szombat.
Marschall Józ.,Kis-Kresztyene,Barsm.
Mayer Gyula, Béla, Szepesm.
Molnár Gyula, Bótrágy, Beregm.
Nauer György, Késmárk, Szepesm.
Novák Kázmér, A.-Laps,
„
Petróczy Pál, Petrócz,
„
Piszárcsik Endre, Ófalu,
„
Repaszky István, Lőcse,
„
Szerb Pétéi’, Fekete-Győrös, Biharm.
Schmeisz^ János, Béla, Szepesm.
Scholcz Árpád, Késmárk, „
Scholcz Gyula, Leibicz,
„
Schwarz Károly, Késmárk, „
Sirk Károly, Sőreg, Pestm.
Sztavács Gyula, A.-Laps, Szepesm.
Tátray Ernő, Késmárk,
„
- Kilépett.

** Rendkívüli tanuló.

Tátray Ödön, Debreezen, Hajdúm.
Wenk Károly, Göllniczb., Szepesm.
Wünschendorfer Béla, Poprád, „

YI. osztály.
Batta István, Demecser, Szabolcsm.
*Berger Tóbiás, Markusfalu, Szepesm.
Bergsmann Jakab, Landok,
„
Bittner László, Késmárk,
„
Breyer Jakab, Uj-Leszna,
„
Csőregh Gyula, N.-Várad, Biharm.
*Czirbusz Győző, Lőcse, Szepesm.
Demszky János, Ófalu,
„
Dluhovics Béla, Vittanova, Árvám.
I)ubovszkv A dőlf, Késmárk, Szepesm.
Ferencsik Ödön,Uj-Kemencze,Ungm.
Fuszgaenger Benjó, Kassa, Abaujm.
Gaszner Károly, Heves, Hevesm.
Golstücker Ármin, N.-Lipcse, Liptóm.
Gretzmacher Alfréd, Ruszkinócz,
Szepesm.
Herbst Simon, Uj-Szandecz, Gácsorsz.
Hermel Ágost, Béla, Szepesm.
HilmerIstván,Breznobánya,Zólyomm.
Immerblum Gyula, N.-Lipcse, Liptóm.
Kálmán Ákos,Püsp. -Ladány, Haj dum.
KaufferZsigmond,Szatmár.Szatmárm.
Kern Aladár, L.-Újvár, Liptóm.
Koncz Pál, Sajó-Gömör, Gömörm.
Majer Béla, Bécs, Osztrákorsz.
Messinger Károly,^Tótfalu, Szepesm.
Mészáros Lajos, Öcsöd, Békósm.
Morvay Pál, Mihálydi, Szabolcsm.
PaczigerErv.,Erdő-Bénye,Zemplinm.
Petróczy Zoltán, Petrócz, Szepesm.
Polnisch Jenő, Késmárk,
„
Stenczel György, Zavatka, Gömörm.
**StockingerFerencz, Lőcse, Szepesm.
Stotter Jakab, Mátyásfalva,
„
Strompf János, Göllniczbánya, „
Szallay Károly, Rásztoka, Liptóm.
Szifft Gyula, Helpa, Gömörm.
Teplánszky Bert., Potornya, Liptóm.
Tóth Bertalan, Mályinka, Borsodm.
Újhelyi Menyhért, Tisza - Ujhely,
Ugocsam.
Wéber Samu, Béla, Szepesm.
'•‘■■Weinberger Etele, S.-A.-Ujhely,
Zemplinm.
Wladár Tivadar, Rózsahegy, Liptóm.

Wolf Lipót, F.-Sunyava, Szepesin.
Zul)ó János, Licze, Gömörm.
Magántanulók:
Csaplovics Simon, Geczel, Árvám.
Maczkó Ján.,Göllniczbánya, Szepesm.
Warga Imre, Jászó, Abaujm.

VII. osztály.
Andreanszky Béla,Szt.-Mária,Liptóm.
*Augusztin Rezső, Béla, Szepesm.
Beer Bernát, Bóeza, Liptóm.
Bresel Pál, Késmárk, Szepesm.
Chritz Ede, Leibicz,
„
Csengey Gyula, Budapest, Pestm.
Dercsényi Miklós, N.-Begány,Beregm.
Dobsa Mihály, Szt.-András, Szepesm.
Durst Győző, Leibicz,
„
Fejérváry Sándor, H.-M.-Vásárhely,
Csongrádm.
Gábriel Frigyes, Béla, Szepesm.
Galay András, Ratkó, Gömörm.
Göttinger Gyula, Poprád, Szepesm.
Gresch Gyula, Béla,
„
*Guoth Miklós, Hibe, Liptóm.
Győri Lajos, Rimaszombat, Gömörm.
Hoffmann Mór, Nyiregyh., Szabolcsin.
*Kardoss Ferencz, Kőrös - Ladány,
Békésm.
Klobusiczky Gusztáv, F.-Micsinye,
Zólyomm.
Komáromy Lajos, H.-M.-Vásárhely,
Csongrádm.
Kornhauser Ad., Sztrázska, Szepesm.
Kostenszky Pál, Késmárk,
„
Kozmáry József, Gyöngyös, Hevesm.
Krivoss Árpád, Kir.-Lehota, Liptóm.
Kutass Bálint, Szentes, Csongrádm.
Lindtner Ármin, Késmárk, Szepesm.
Lipter Ernő, Leibicz,
„
Marcsek Aladár, Késmárk,
„
*Mikécz Ödön, Szentes, Csongrádm.
Mócz Endre, H.-Dorog, Hajdúm.
Molnár Ferencz, Rszombat, Gömörm.
Nyiry Gyula, Szentes, Csongrádm.
Pálka Kálmán, Szt.-Miklós, Liptóm.
Puskás József, Kis-Várda, Szabolcsm.
Runyay József, Rszombat, Gömörm.
Scholcz Hugo, Leibicz, Szepesm.
Schoenvizner Szilárd, Ménhárd, „
Kilépett.

Schwarz Aladár, Késmárk, Szepesin.
‘“Singer Ferenez, Kenderes, Jasz-N.Kun-Szolnokm.
Somogyi József, N.-Géres, Zemplinm.
Somossy Mihály, Balkány, Szabolcsm.
Steiner Imre, Késmárk, Szepesm.
‘“Szabó Ferencz, Szentes, Csongrádm.
Szathmáry Józ., Pongyelok, Gömörm.
Szmrekovszky György, N. -Mihály,
Zemplinm.
Sztankay István, Malcza, Zemplinm.
Valovics lg., Nándor-Völgy, Gömörm.
Vysny Samu, N.-Lipcse, Liptóm.
Zimmermann András, Toporcz, Sze
pesm.

VIII. osztály.
*Ádám Sándor, Mező-Túr, Jász-N.Kún-Szolnokm.
Adriányi Adolf, Késmárk, Szepesm.
BaloghyGyörgy,Derencsény,Gömörm
Belényessy András, Barabás, Beregm.
Biszterszky Soma, Kunhegyes, JászN.-Kún-Szolnokm.
Buzinkay László, Csaroda, Beregm.
Csávás Imre, Kisújszállás, Jász-N.Kún-Szolnokm.
Cseh István, N.-Rőcze, Gömörm.
Dzsurnik Ferencz,Késmárk,Szepesm.
Fink Kálmán, Durand,
„
Herman Béla, Rima-Brezo, Gömörm.
Hladny József, Oszlány, Barsm.
Hoffmann Emil,Nyiregyh., Szabolcsm.
Horváth János, Szentes, Csongrádm.
Horváth János, Toporcz, Szepesm.
Hoznék Lajos, Nyústya, Gömörm.
Huppert Jakab, S.-A.-Ujhely, Zem
plinm.
Kádoss Jenő, Mándok, Szabolcsm.
Kálmán Sándor, Hadház, Hajdúm.
Kemény Andor, Rszombat, Gömörm.
*Kiss Ferencz, Kenderes, Jász-N.Kún-Szolnokm.
Kiszelly István, N.-falu, Árvám.
Klein Jakab, Hunfalu, Szepesm.
Kohuth János, Nyiregyh., Szabolcsm.
Köröskényi Lajos, N.-Kapos, Ungm.
Kozma József, Kis-Ráska, Zemplinm.
Krieger Lipót, Uj-Szandecz, Gács.
László Albert, Kis-Gejőcz, Ungm.
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Lipták Tivadar, Késmárk, Szepesm. *Szabó János, Vulsinka, Ungm.
Maizlik János, Barabás, Beregm.
SzerényiVilm.,Nemes-Bükk,Borsodra,
Marczy István, Szepes-Szombat.
vTegze Miklós, Berezna,Máramarosm.
Molnár István. Nyir-Bátor, Szabolcsm. Teplánszky Géza, Potornya, Liptóm.
*Mulessa Mihály, Ó-Sze,mere, Ungm. TopperczerKár.,Ruszkinócz,Szepesm.
Müller Lajos, Ófalu, Szepesm.
Túry Sándor, Kún-Hegyes, Jász-N.Osvald Frigyes, Rszombat, Gömörm.
Kún-Szvlnokm.
Payer Sándor, Felka, Szepesm.
Vix Mór, Körmöczbánya, Barsm.
Popper Ign., H.-Böszörinény, Haidum. Yladár Kálin., N.-Csepcsin, Turóczm.
Riegelhaupt Samu,Friedmann,Szepm. Zékány László, Hodász, Szathmárm.
Rótli Miksa, Hunfalu,
,,
Magántanulók:
Sóhaj da Géza, Túzsér, Szabolcsm. j
Steinhardt Lipót, A.-Kubin, Árvám, j| Altmann Mór, Hunfalu, Szepesm.
Sulcz Lajos, Szentes, Csongrádm.
i Neufeld Jakab, Namesztó, Árváin.
* Kilépett.

Záradékul említést kell tennem egy sajnos eseményről, mely K u n s eh
K á r o l y t , II. oszt. tanítványunkat tanulótársai sorából véletlenül kiragadta,
ő ugyanis f. é. junius 9-én tanári tilalom ellenére a Poprád folyó egyik
zugója alatt fürödvén a vízben lelte halálát. Felélesztésére tett minden
kísérlet meghiúsult. Hült tetemeit a lyceumi épületből tanulók vitték a
temetőhelyre mélyen sújtott szülei, a tanárok, az összes tanúló iijuság és
nagy közönség kísérete mellett. Sirjánál a tanulói dalárda szivrehatóan
hangoztatá gyászénekét és a helybeli lelkész imája után Kemény Andor
meleg szavakkal tolmácsold a korán elhunyt ifjú felett mélyen megindult
tanulótársai érzületeit. A temetési költségek nagyobbára a tanulók önkén
tes adományaiból fedeztettek.

Figyelmeztetés.
A jövő tanév isten segedelmével f. é. szept. 1-én fog szokott
módon ünnepélyesen megnyittatni. Az első három nap beiratás-,
felvételi- és pótvizsgákra fordittatik.
Ugyanekkor vétetik fel a c o n v i c t u s b a és a l u m n e u m b a
valláskülömbség nélkül minden az illető ephorus-tanároknál jelent
kező tanuló a meghatározott félévi dijak előleges befizetése mellett.
Annak idejében gondoskodva lesz olcsó közlekedésről Késmárk
és a legközelebbi vasútállomás között.

