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A késmárki Lyceum történetének két lapja.

A hitú jítás (reformatio) az ó-klassikai tudom ányok feléledtének 
köszöni születését és azóta ezekkel karöltve a szabad kutatás 
és lelkiism eret-szabadság zászlója a la tt a felvilágosodás és meg- 
győzó'dés hatalm as szellemi fegyvereivel a középkori scholasti- 
eismus és h ierarchia békóit széttörvén diadalm asan já rja  be a 
világot és az emberiség társadalm i, po lgári és egyházi viszonyait 
a balhiedelm ektől tisztázott vallás és tudomány eszméivel egészen 
átalakította.

A m egújított vallás és a tudom ányok ezen belső viszonyá
ból szülem lettek a protestáns tanintézetek, m elyek az ifjúságot 
eleintén főképen amazok kutforrásai-, a szentirás- és az ó-klas- 
sikusokhoz vezették, de m elyek idővel a kifejlődött élet és 
korszellem egyéb igényeinek is m egfelelni törekedtek.

M agyarhoni protestáns tanintézeteink a ném etországi iskolák 
m intája szerint lóvén szervezve, hasonló eredetűek, hasonló czélok- 
nak szolgáltak, hasonló eszközöket és módot használtak ezek 
elérésére és idővel azokhoz hasonló átalakulásokon m entek 
keresztül. K iv á lt pedig a gym násium ok egyenlő színvonalon 
igyekeztek m aradni a külföldiekkel és időnkint felkarolták a 
híresekké vált pedagógusok ujitásait, m elyeket ezek az oktatás 
és nevelés te rén  tettek.

A tanintézetek lelkét pedig a tanárok képezik, k iknek 
tudományos miveltsége-, hitbuzgósága-, haza- és emberszeretete-, 
főként az eszm ékért való önzetlen lelkesültsége-, lelkiismeretes 
és tapintatos m unkásságától függ a tanintézet áldásos és nem 
zedékekre kiható befolyása, annak sajátos jellem e és h írneve.

A késm árki ev. lyceum, m ely a feléledt tudom ány és m eg
újult vallás szellemének köszöni eredetét, ezt soha meg nem 
tagadta, hanem  a szülő gondolat isteni szikráját kebelében m in
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denkor legdrágább kincs gyanánt őrizte és ápolta; az előlialadó 
tudom ány és korszellem színvonalán állván m indenkor a szabad 
elvüség, a humanismus, a mivelődés és hazaszeretet hű ápolója 
és terjesztője volt. Ezt pedig áldozatkész pártfogóin és buzgó 
felügyelőin kívül főképen a tudom ány és vallás eszméi által 
lelkesített tanárainak  köszönheti, kik csekély fizetés m ellett és 
gyakran  sanyarú anyagi viszonyok közt is h íven  és egész oda
adással teljesiték a nevelés és oktatás magasztos, de nehéz és 
fáradalm as feladatát.

I ly  szellemi munkások majdnem egyedüli, de legszebb 
ju ta lm a életükben az önfeláldozás által korszerűen átalakított 
intézet sikerdus működése és virágzása, a gondosan vezetett 
ifjúság minden igaz-, szép- és jóban  észlelhető gyarapodása, a 
legjobbak m éltányló elism erése; haláluk után pedig a kartársak  
és tanítványok, a haza és egyház hálás emlékezete.

Es valóban m inél inkább képes valaki a nevelés és tudo
mányos művelődésnek hazánk társadalm i és állami, anyagi és 
szellemi jólétére gyakorolt nagyjelentőségű befolyását felfogni, 
annál készebb lesz a tanárok működését elism erőleg m éltányolni 
és irán tuk  az életben valam int halál u tán  is a hála adóját 
leróvni.

A  lefolyt tanévben lyceum unknál két rendkívüli esemény 
fordult elő, és pedig  egy öröm ünnepély és egy gyászeset, mely 
minden ügybarát legbensőbb részvétét költötte fel, és elég 
indokul szolgál két nagy érdem ű tanférfiu em lékezetének meg
újítására és intézetünk évkönyveiben történendő megörökítésére.

E  két tanférfiu egyike, lyceum unknak szentelt áldásos 
működésének ötven éves fordulóját érte el és az ez alkalom m al 
a pártfogóság, tiszttársai és volt tan ítványai által az ünnepelt 
elévülhetlen nagy érdem eiért hom lokára fűzött érdemkoszorút, 
hála istennek, m aiglan is viseli intézetünk díszére; a másikat 
közel ötven éves tanári működése és hat évi nyugállapota után 
örök nyugalom ra kisértük.

Ú gy tekintetes Stenczel H ugo felügyelő úr, m int néhai 
D lhányi József tan ár méltó tárgya  lesz a megemlékezésnek.

I- Örömlap.
Azon reform -mozgalmak, m elyek az utolsó öt évtizedben 

hazánk legkiválóbb fiainak egy jobb állapot és jövőért lángoló 
törekvései által m egindittattak  s melyek hazánk m agyar nem
zeti érzületét felköltötték, az irodalom nak uj lendületet adtak,
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a szellemi és anyagi önálló kifejlődésének <uj forrásokat nyi
to ttak  és ez által a polgári és állam i, társadalm i és egyházi viszo
nyokat folytonosan fejlesztették és átalak íto tták , nem hagy ták  
érintetlenül a tudom ány és nevelés intézeteit sem, sőt ezek kül- 
és belszervezetóre teljesen átalakító befolyást gyakoroltak.

M int általában a m agyarhoni protestáns egyház a m últ 
századokban a haza szent jogaiért v ívott küzdelm ekben lelkesen 
harczolt, protestáns tanintézeteink pedig m indig  a tudom ány 
és nevelés előhaladásával párhuzam os lépést tarto ttak , sőt lehet 
mondani, más vallásu tanintézetekhez mérve, szellemi vezér
szerepet viseltek: úgy különösen hazánk véghatárán  lévő in
tézetünk, bár sok nyelvű lakosság á lta l környeztetik, soha m ás
felé hern gravitált, soha m agyarellenes szellemet nem táplált, 
sőt egész működését a haza érdekeinek szentelő és m agyar 
érzelmű polgárokat nevelt. Már a huszas években a m agyar 
önképzőkörben m ivelte a m agyar nyelvet és irodalm at, azt a 
negyvenes években a latin  nyelv  helyébe előadási nyelvü l 
fogadta a felső osztályokban és m ódot talált a rra , hogy a hu- 
manismust a m indinkább előtérbe lépő realism ussal kellő egyen
súlyba hozza.

Lyceum unknak ily  szellemű átalak ításánál kiváló szerepet 
viselt Stenczel Hugo, k i 1830 óta m int tanár és későbben m int 
igazgató, m indenoldalú mély tudom ányossággal, ritk a  szellemi 
rugékonysággal és helyes tap in ta tta l az időrő l időre szüksé
geseknek m utatkozott reform ok s szervezések keresztülvitelénél 
erélyesen és buzgóan közrem űködött. Egyebek közt 1842-ben 
a Zayugróczi conferencziában m int a lyceum küldöttje  vett részt 
és az ott tervezett korszerű reform okat lyceuinunknál életbe- 
léptetni törekedett. Intézetünk ily  folytonos korszerű fejlődés 
utján a gym nasium i, bölcsészeti, jog tan i és theologiai ágakban 
a legörvendetesebb virágzásra ju to tt és sokoldalú s hazánk m in
den vidékére kiható áldásos m űködésének tetőpontját érte el 
1848-ig.

Az akkori koreszm ék rohamos árján, m ely minden réginek 
alapját m egingatá és rögtöni m egújítását sürgető, Stenczel m int 
az organikus és folytonos fejlődésnek barátja, h iggad t m érsék
lettel a tulhajtás és hátram aradás közti kellő középen tartván  in
tézetünket, ezt a hajótöréstől és a tespedés m élységétől megmenté.

Midőn azonban az országunkra bekövetkezett súlyos csapá
sok és m egrázkódtatások intézetünket is alap jában  m egingaták 
és a tudom ány terebélyes fájának felsőbb ágait letördelék; sőt 
midőn az 1850-ik évben ránk  erőszakolt tantervezet gym nasium i
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tanfolyam ra leszorított intézetünket önállóságától és szabadságától 
m egfosztá: akkor ismét Stenezel H ugo helyes tap in tatának  ős 
bölcs igazgatásánál^ lehet főképen köszönni, hogy intézetünk 
viharoktól hányatott sajkája meg nem tört, hanem  a protestáns 
szellem, a hazaszeretet és a tudományos szabadelvűsé«- fáklyá- 
jáv a l a sülyedős ellen küzdve, régi jellem ét s tiszta h írnevét meg
mentve, végre az alkotm ányosság napjának felv iradtával meg- 
fogyva bár, de törve nem a biztos révbe evezett.

He egyházunk és intézetünk autonóm iájának visszanyerése 
óta is az időnkint szükségeseknek tarto tt ujraszervések- és beren
dezéseknél Stenezel Hugo a tudományos nevelés és korszellem 
e lh a la d á sá n a k  minden mozzanatát m egértvén és örömmel karol
ván fel, fáradhatlan  buzgósággal és hosszú tapasztalásából 
m erített bölcs utasításaival intézetünket a tudomány és korszellem 
igényeinek megfelelőkig átidom itani, annak szellemi hatását 
tág ítan i és anyagi jó lé té t m egszilárdítani legfőbb czéljának tekintő.

M ert Stenezel H ugo m inden körülm ények közt lelkének 
m inden erejével forrón szerette hazáját és főkép szülővárosának 
ezen intézetét, m elynek ő m aga is egykor tanítványa volt.

O ugyanis K ésm árkon 1808-ban született s a város egyik 
oly patric iusi családjának volt ivadéka, mely vallásos kegyes
sége, tiszta erkölcse és szorgalmas m unkája által k itűnt; és -— 
mint óletirásában m aga vallja — , nemes származású szülei ke
gyesek és gyerm ekeik nevelésében szigorúak valának. A tyja, 
János G yörgy, ügyvéd és későbben ezen város tanácsnoka v o lt; 
a tudom ányok szeretetétől eltelve lóvén négy figyermekót is a 
tudom ányok tanulm ányozására buzgóan serkentette szóval és 
példájával; mig anyjuk szeretettel de szilárd elhatározottsággal 
őket az isten és m inden jó és szépnek tiszteletéhez vezeté. Egyik  
testvére köztiszteletben álló helybeli orvos, a másik ügyvéd és 
a városnak több éven át volt polgárm estere, m ig a harm adik  
ki erdész volt, pár év előtt meghalt.

Tanulását megkezdte a helybeli elemi iskolában Gründel 
János tanítása alatt, aztán a gym násium ba lépvén a gram m a
tical osztályokat Weisz Jakab, Lang A ndrás és Benedikty János, 
végre Ilozsnyón Farkas A ndrás és M ispál P ál tanárok  alatt 
végezte; a rhetorico-poeticai tanulm ányokat Chalupka János, a 
bölcsészetieket M ihályik D ániel és ú jra  Benedikty J .;  a jogot 
Schneider J ., végre a theologiát M ihályik D. és lvralow anszky 
István tanárok  alatt folytatta. Ez utóbbi által főleg a klassikus 
tanulm ányok érdeke keltetvén fel benne, azóta a pliilológiát 
választó kedvencz tárgyául.O  J



Ezen tanáraival, k ik  irán t m int egykori növendékük m in
denkor a legnagyobb tisztelettel és pietással viseltetett, későbben 
legbensőbb collegiális viszonyba lépett.

1828-ban a felsőbb tudom ányok elsajátítása végett a bálái 
egyetem re indult egyik szintoly tudom ányszom jtól eltelt kedves 
barátjával, hol is két éven át részint philologiai, részint tbeo- 
logiai és bölcsészeti tanulm ányokkal foglalkozott, Gesenius V., 
AVegscbeider A., Schütz, G ruber s m ás tanárok előadásai alatt. 
Onnan b ivány t kapott a késm árki lyceum  pártfogóságától az az
a la tt elhunyt Lang tanár helyére a gram m atikai osztály tanársá
gára, mely uj állását az 1830/1-iki tanév  kezdetével el is foglalta. 
E gy  év m úlva a korán elhunyt N adler Ferencz helyébe a syn- 
taxis osztályába helyeztetett át és ezen helyen és minőségben 
m aradt 1840-ig.

Ezen évben a lyceum  a W éber-féle tetemes pénzalapitványt 
nyeró, m inélfogva a felsőbb osztályok a term észettudom ányi és 
m athem atical tanszékek á lta l bővíttettek  és Stenczel, Zsitkovszky 
Lajos eltávoztával a „studia hum aniora“ előadására a rhetorical 
osztályba helyeztetett át.

Az igazgatói tisztséggel alőször m ár 1842/3-ban ruháztatott 
fel, m elyet ismételve 1848-tól kezdve a pártfogók osztatlan 
bizalm a folytán — az 1850/1-ik tanévet kivéve —  folytonosan 
viselt 1866/7-ig intézetünk legkétségesebb 'viszonyai és á tala
kulásai közt is egyenlő bölcseséggel és erélylyel.

Az — 18ol-ik  évben — házasságra kelt Székely Sándor 
özvegyével, született Nendtw ich P au lin a  asszonysággal, k i kis

d e d  gyerm ekeinek korai elhunyta feletti kesergő fájdalm át 
valam int nehéz m unkáitól kifáradt lelkét ronkonszenves szere
tettel enyhíti mai napig.

M iután ezen intézetnél negyven évig m űködött m int tanár 
lelkesedéssel és áldásos sikerrel és időközben m int gyűlési jegyző, 
alum neum i gondnok, könyvtárnok és igazgató íáradalm as teen
dőiben lelkiism eretesen já r t  el, az 1869/70-ik tanév végén a 
közvizsgák alkalm ával váratlanul és a pártfogóság s tiszttársai 
legm élyebb sajnálatára, tanári á llásáró l önként köszönt le, foly
tonos crőmegfeszités fo lytán  kim erült testi erejének némi helyre- 
állítása czéljából. Azóta jmdig a pártfogóság osztatlan bizalm a 
folytán m int a lyceum  másod-felügyelője m aiglan is intézetünk
kel a legbensőbb viszonyban áll s bel- s külügyeire a legjó
tékonyabb befolyást gyakorolja.

Stenczel Hugó egyénisége teljesen az ő időkorának ese
ményein, m int háttéren kidom borodik. Ö is korának  gyerm eke
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vala és annak viszonyai és fejlem ényei indokot és czélt adtak 
szellemi törekvéseinek, fokonkinti fejlődésének és tevékenysé
gének. K orát jellem zi a gyám nokság alóli kibontakozás és 
önállóság — valam int czélszerű reform ok utáni törekedés politikai, 
társadalm i és tudom ányi téren.

M int tanulása és egykori h ivatalára  való készülése idejé
ben, iigy tanári működése első éveiben a tudom ányos pályára 
készülő ifjak fő, sőt majdnem kizárólagos szellemi táplálékának 
a la tin  nyelv és iredalom  tekintetett. A  latin  klassikai tanul
m ányokba határozott előszeretettel és egész ifjúi lelkesedéssel 
inélyedett el, azokból m erité a m agán és nyilvános élet esz
m ényeit, az örökké szép, fennséges és dicső utáni vágyat, törek
vései legnem esebb buzdítását és czéljait, jellem ének legszebb 
erényeit. Benne a classicismus és humanismus szelleme meg 
volt testesítve. Tanítványai előtt m int egy római szónok, se
nator és vezér tűn t fel, ki a classikai v ilág  nyelve, és régi 
intézm ényei irán t eleven érdeket költött fel és ezek mélyébe 
avatta  be kutató leiköket; k i lelkesűltséget ébresztett szivükben 
az aestheticai szép és dicső irán t és bennük a hon- és szabad- 
ság-szeretetet és a valódi hum anism us egyéb erényeit szóval 
és példájával táp lálta . M int élesszemű paedagog felismerte 
tan ítványai m indegyikének sajátos egyediségét, tehetségeit, haj
lam ait és lelkűkbe azoknak megfelelő m iveltségi galyjat oltott 
be nagy gonddal, m elyből egykor életükben a legdusabb gyü
mölcsök érlődtek. A tyai szeretettel irányzá törekvéseiket, ól- 
talm azá lelkűket a tévedésektől; kím élettel adott tanácsot és 
felvilágosítást, gyám olitá a gyöngéket és szilárditá akaratjukat 
becsületérzésük és versenyvágy felköltése által.

M ert az ifjak szellemi látkörét nem csak a tudom ány 
különböző ágainak alapos ism ereteivel bővitette, hanem  őket 
életre való vallásos érzületű, erős akaratú, tiszta lelkületű és 
nemes jellem ű em berekké nevelte. Ú tm utatást és segédkezet 
nyújto tt életpályájuk választása- es elérésére; úgy, hogy sok 
tan ítványa neki köszöni megmentését az élet válaszutján, vala
m int egész életének boldogságát.

Az életet kom olynak és a nevelés magasztos czéljait szen
teknek tartván, szerető gondjával egybekapcsolá a legnagyobb 
pontosságot és kom olyságot; m int maga iránt szigorú volt, úgy 
szigorral kezelte a fegyelm et osztályában, m elylyel a rendet, 
illem et s jó  erkölcsöt fentartá, valam int a kötelesség lelkiism e
retes teljesítését k íván ta  szigorúan tanítványaitól. Mind kettő
ből eredt azon nagy  tekintélye és tisztelete tanítványai előtt,
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m ely oly ingatlan volt m int egy olympiai Zeuszé, ki nyugodtan 
és derült hom lokkal szórt v illám okat és egy szóval vagy p illan
tással m egrendité és lesujtá az eget ostromló titánokat.

Szigorát azonban enyhité  am a szelid és emberséges bánás
módja, m elylyel tan ítványai és tiszttársai irán t viseltetett. Ez 
utóbbiak  irányában a hum anism us szellemétől áthatott jellem é
nek legfényesebb tulajdonait tanusitá. K iv á lt kezdő és a paeda- 
gogia rögös mezején m ég já ra tlan  collegáit, a fölényét nem 
éreztető linóin kím élettel figyelmezteté, őket szóval s tettel 
tám ogatá, buzditá és védé. Másnak gyakran a szerénység leple 
a la tt lappangó tehetségét és érdem ét éleslátásu em berism erettel 
felism ervén méltányos elism eréssel helyezé kellő világosságba. 
Főtörekvése volt m unkatársai összhangzatos közreműködését és 
az intézet magasztos czéljaira irányzott lelkesültséget fentartani, 
a vélem énykülöm bséget összeegyeztetni, a netalán tám adható 
v iszálynak elejét venni és békítő  szavával kiegyenlíteni. Az 
ellene irányult tám adásokat önm egtagadással és finom tapin tat
ta l ügyesen tudta ártalm atlanokká tenni. Öröm volt m inden
k ire  nézve vele és szeme lá ttá ra  dolgozni, fáradozni, vetélkedve 
törekedni és tűrni, az ő példája szerint csekély anyagi jutalom  
és sanyarú viszonyok közt a nagy feladatnak m inden erőből 
m egfelelni és az intézet ja v á ra  közreműködni.

Saját tapasztalásából tudván, m ily bajos a csekély tanári 
fizetés mellett az élet szükségeivel küzdeni, továbbá hogy, az 
intézetet főkép anyagi a lap jának  megerősítésével lehet jövőre 
a hanyatlástól megóvni és az előhaladó kor követelm ényeinek 
megfelelőleg szervezni: — főgondja volt a tanárok fizetésének 
emelésére uj forrásokat ny itn i és maga jó  példáival já r t  elől, 
m időn 1865-ben az u. n. uj pénzalapitványt életbeléptette és 
egyszersm ind első alapitói sorába lé p e tt; ugyanakkor a lyceumi 
épület czélszerű bővítésére tetemes áldozatot hozott. Hasonló 
áldozatkészséget tanúsított, m időn nyugdijáról önkényt nagy
lelkűen lem ondott és a helybeli kisdedóvodának létrehozására 
hasonérzésű nejével együtt a lap ítvány t tett, sőt annak ügyeit 
fáradhatlan  gonddal kezelte.

V alam int a tudom ány és nevelés érdekeit és tanintézetünk 
szellemi tevékenységének korszerű kifejtése m ellett ennek anyagi 
szilárdítását is szivén hordta: úgy az elvont tudom ányokat a 
gyakorlatiakkal, a hum anism ust a realismussal, a theoriát a 
praxissal helyesen tudta egybekapcsolni. Az eszm ényekért 
lelkesültsége m ellett a m agán- és nyilvános élet feladatai irán t 
m indenoldalú meleg érdekkel viseltetett és a czélszerű eszközök
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választásában és alkalm azásában a tett em berének tanusitá 
m agát.

Helyes tap in tattal intézetünk irán t tágasabb körökben rokon
szenves érdeltséget tudott felkölteni, annak sok áldozatkész 
bará to t és pártfogót szerezni, kikkel a legbensó'bb viszonyban 
állott. Szülővárosa és egyháza anyagi és szellemi jólétének elő
m ozdítására a legezélszerűbb javaslatok tétele — és foganato
sítása által a legjobb befolyást gyakorolta. V alam int hivatalos 
és nyilvános téren, úgy a m agán életben is nemes törekvései, 
áldozatkészsége és finom társalgási és hum án bánásm ódja által 
sok őszinte s hű barátot szerzett m agának, kiknek barátságára  
ő jó  s rósz napokban m éltóvá tette magát. „Csakis erényes 
em berek barátsága lehet ta rtó s“.

Családi tűzhelyén a vallás, a szeretet és barátság  erényei
nek tiszta lángja lobog. Ennek fényénél ta lá lt sokoldalú mun
káitó l kifáradt lelke szám ára pihenést és felüdülést; kedélyes 
hum orral fűszerezett beszélgetéseivel szeretett élet társának, roko
nainak és barátjainak sok élvezetes órát szerzett.

Minden aestheticai szép irán t fogékony nemes Ízléssel a 
legszebb öröm et m erítette az ó- és uj-klassikai müvek, a művé
szet valam int a term észet örök bájos és üdítő forrásaiból. 
K ertjében  gyüm ölcsfái és virágai nemesítésében és gondos 
ápolásában élvezte szellemi m unkásságának megfelelő foglal
kozása édes gyümölcseit, m elyek lelkének iljitó  erőt, rugékony- 
ságot és vidám ságot kölcsönöztek. Az erő és tiszta öröm ezen 
forrásához öregkorában is szeretett visszatérni és ott lelki és 
testi üdülést keresni.

H a azon örvendetes sikert, mely sokoldalú s számos éven 
á t folytatott tevékenységét m indenütt kisérte, jó  szerencsének 
lehet nevezni, úgy méltán v ív ta  ki ezt saját érdeme által, melyet 
m inden méltányosan gondolkozó em ber szívből k ívánt is neki, 
s a mely senki irigységét fel nem költé.

A nemes öntudaton k ívü l számos tanítványának azon hálás 
emlékezete, hogy az ő nevelése, útm utatása és segítsége által 
az emberi társadalom  derék tagjaivá lettek, kik gondos fára
dozását term ékeny gyüm ölcsfák gyanánt ju ta lm az ták ; tiszt- és 
polgártársainak, hit- és elvrokonainak, az intézet pártfogóinak 
hála- s tiszteletérzülete; végre m agának ezen intézetnek, az ő 
közreműködése által tö rtén t felvirágzása —  ezek egy hosszú 
és fárad almas élet legszebb vívm ányai, m elyek a szerencse leg- 
becsésebb adom ányai gyanánt érdem ekben megőszült fejét 
diszitik s szivének legódesebb örömet szereznek.



Midőn tellát lyccum unknak 40 éven keresztül volt igazgató- 
tanára s jelenlegi helyettes felügyelője Stenczel H . ú r hivatalos- 
kodásának félszázados évfordulóját 1880. szept. 16-án elérte, 
azon általános hála- és tisztelet-érzület, mely akkor a jubiláns 
irányában minden oldalról n y ilv án u lt, némi kifejezést ta lá lt 
azon beszédekben, m elyekkel őt a tan ári kar nevében P. J . igaz
gató és a helyb. egyliáz részéről L inberger Istv . lelkész üdvö
zölte.

Azon napon ugyanis ritka ünnepe volt a késm árki lyceuni 
tanári karának, valam int egyúttal a késm árki evang. egyház
nak is.

E kkor érte el Stenczel Hugo, felügyelő u r hivataloskodá
sának félszázados évfordulóját.

A tanári kar Schwarz K áro ly  felügyelő vezetése alatt, -—• 
teljes számmal jelen t meg a tisztelt felügyelő ú r lakásán, hol 
Palesó István , az intézet igazgatója a tanári k ar nevében a 
következő beszéddel üdvözölte a szeretett fe lügyelő t:

„Kenu m indennapi, nem is közönséges, sőt igen ritka  és ne
vezetes esemény az em beri életben, ha  valaki a közjónak szen
telt hivatalos működésében egy fél századot tö ltö tt ; annál 
ritkább  és nevezetesebb, ha valak i oly hosszú ideig folytatott 
m űködésére azon öntudattal p illan that vissza, hogy azt le lkiis
meretesen teljesitette, hogy azt áldásos siker követte s hogy 
ezáltal a legjobbak elismerését érdem elte ki m agának.

A mai napon épen ötven éve annak, hogy tele. felügyelő 
úr, a lyceum i patronátus m eghívásának engedve az egyetem ről 
szülővárosába tért vissza s tanári működését megkezdette.

M indnyájan, kik — mint egykori tanítványai — szeren
csések voltunk nevelésében és oktatásában részesülni, hálás ér
zelemmel emlékezünk vissza, m ily szeretettel és odaadással, 
m ily türelem m el és kím élettel v iseltetett tan ítványai irán t; m ily 
lelkesedést öntött kebelükbe m inden szép és jó  i r á n t ; m ily 
humánus szellemet táp lá lt és terjesztett k ö rü k b en ; mily helyes 
tapin tatta l és em berism erettel fékezte a korlátlanságra tö rek 
vőket, buzdította a csüggedezőket és lankadozókat, jutalm azta 
a tö rekvőket; sőt az iskola falain k ív ü l is m ily soknak lett 
gondoskodó útm utatója, áldozatkész gyám olitója és jóltevője.

Mert belső hivatásnál fogva lépett a tanári pá lyára  s ifjú  
korától kezdve lelkének egész hevével erre  szánta kitűnő tehet
ségeit és tö rekvéseit; azon szellemi kincseket pedig, m elyeket 
a paedagogia, a tudom ány és tapasztalás mezején nagy szorga
lommal gyűjtött, a meggyőződés erejével ültette á t tanítványai
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szivébe; sokoldalú tudom ánya, tettereje és példája által a tudo
mányos műveltség és valódi hum án szellem lelkes terjesztője 
lett tágabb körökben is.

H azánkban a harm inczas évek óta nem csak a politikai és 
társadalm i téren, hanem  a nemzeti irodalom  és a tudományos 
nevelés terén  is uj eszmeirány, uj lendület és átalakulás jött 
létre.

A folytonosan növekedő hullám  az elavultat elsodorta és uj 
intézményeket hozott létre. Ezen haladási igényeknek megfe
lelően intézetünk rendszerébe a m agyar nyelv, a történet és 
természettudom ány ekkor vétetett fel, illetőleg ezek művelésé
nek tágabb tér engedtetett.

Ez időben, valam int az 1842-ik évben a zayugróci tanterv 
létrehozásánál, úgyszintén az 1852-ik évben m egujitott tanterv 
keresztülvitelénél m élyen tisztelt fe lügyelőnk! legnagyobb kész
séggel, bölcs belátással, és fáradhatlan  közreműködéssel inté
zetünket úgy akarta átalakítani, illetőleg szervezni, hogy dicső 
m últjának, hazánk uj korszellemének, a nemzeti érzületnek, 
valam int a paedagogia és tudományos nevelés igényeinek meg
feleljen. Egy uj pénzalapitvány életbeléptetése által intézetün
ket, — ami annak anyagi helyzetét illeti — oly szilárd alapra 
törekedett fektetni, hogy jövője mindenféle megrázkódtatások 
ellenében biztosítva legyen. Intézetünk ezen és későbbi átala
kulásai, melyek néha veszélyek és nehéz küzdelm ek között 
jö ttek  létre, leginkább feltüntetik ama benső jó  viszonyt és 
egyetértést, mely mostani felügyelőnk, az egykori tanár és 
igazgató és tiszttársai között fenállott. T iszttársai irán t őszinte 
barátsággal, kím élettel és helyes tap in ta tta l v iseltetett; ezek 
viszont teljes bizalm at és belső ragaszkodást tanúsítottak iránta 
s vele együtt m űködtek az intézet felvirágoztatásán.

N agy befolyást gyakorolt ő intézetünk pártfogóira is, k ik  
buzdító szavára hallgatva, teljes áldozatkészséggel já ru ltak  azon 
átalakulások létrehozásához. Intézetünk nagy részben az ő 
bölcs vezetésének, előrelátó gondoskodásának, m indenoldalú és 
erélyes közreműködésének köszönheti azt, hogy a külső tám a
dásoknak ellenállva m egm aradt, je llegét fentartotta, czélszerűen 
átalak íttato tt és m aiglan áldásos befolyást gyakorol.

T anári működését intézetünk javára  negyven évig foly
tatta lelkesedéssel és fáradhatlan  m unkakedvvel; azonkívül ezen 
idő a la tt jegyzői, könyvtárnoki, alum neum i — gondnoki és igaz
gatói tisztségeket is viselt s kötelességeinek lelkiism eretesen 
megfelelt. A folytonos erőmegfeszités folytán végre kim erült
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s tar)ári állásáról leköszönt. Intézetünktől azonban nem vált 
el, hanem  mint buzgó felügyelő a legbensőbb érdekkel visel
tetik annak bel- és külügyei irá n t; mely rokonszenvének, bölcs 
tanácsadásának és erélyes közrem űködésének jótékony befolyá
sát m ai napig is érezzük m indannyian. M élyen tisztelt felügyelő 
úr! A mai napon, midőn t. i. 50 évig folytatott lelkiism eretes 
és áldásteljes működésére visszapillant, m ely által számtalan 
növendéket nevelt a tudom ánynak, édes hazánknak, az em beri 
társadalom nak és egyházunknak, — szive az elégedettség és 
sikeres eredm ény boldogító érzetével fog bizonyára eltelni s 
lelki ürömmel m ondhatja el a költővel: „Exegi monumentum 
aere perennius“. De mi is, m int egykori tan ítványai és tiszt
társai, k iket m aiglan is bölcs tanácsaival tám ogat, és kik m él
tányolni tudjuk m últjának, valam int je len  működésének nagy 
jelentőségét, intézetünk felvirágoztatására gyakorolt áldásos be
folyását, őszinte örömmel ragadjuk  meg azon alkalm at, hogy 
tiszteletünknek és szivünkben régóta ápolt hálás érzetünknek, 
tok. felügyelő ú r előtt, kifejezést adhassunk, úgy m agunk ré 
széről, m int pedig szám talan volt növendéke és bará tja  nevé
ben. Fogadja tehát tőlünk, m ai örömünnepére, őszinte örömünk, 
tiszteletünk és h á lán k ' ezen kifejezését, hosszú és fáradalm as 
pályáján kivivőit nagy érdem einek elismerése jeléül.

Fogadja ezt diszkoszom gyanánt, m elylyel intézetünk év
könyveiben elévtilhetlen betűkkel bejegyzett emlékét kegyelet- 
teljesen megkoronázzuk. Legyen ezentúl is intézetünk melegen 
érző barátja, vezére és pártfogója. Az u r isten pedig tartsa 
meg drága életét m ég számos évig, hogy áldásos működésé
nek édes gyltKjölesét még sokáig élvezhesse ép erőben és zavar
talan örömben és bo ldogságban! É ljen !“

E rre  egy szivből jövő „éljen“ következett. Midőn ez „éljen“ 
elhangzott, tisztelt felügyelő ű r  kezdett szólni s életének, külö
nösen pedig tanári m űködésének rövid történetét adván, a 1 ég
sz ivélyesebb szavakban köszönte meg a tanári karnak  üdvkivá- 
natát, azt további jó indulatáró l biztosítván. S hogy e jó indulatnak 
tettleg is kifejezést adjon, a tisztelt felügyelő úr a helybeli 
tápintézet javára  500 frtnyi a lap ítványt tett.

A tanári k ar távozása u tán  következett az ev. egyház kü l
döttsége, melynek élén L inberger István, lelkész és P ayer Hugo, 
egyházi és iskolai felügyelő u rak  állottak. Rövid, de szívélyes 
üdvözlet után felügyelő ú r az egyház irán ti jó  indulatának is 
a helybeli evang. népiskola jav ára  tett 500 frtos alapítványa 
által adott kifejezést.



V alóban „megemlékezett arró l, hogy az ünnepnapot meg
szentelje.“ Adja isten, hogy a jó  tett boldigitó öntudatát még 
sokáig hordhassa szivében, s hogy Stenczel Hugo felügyelő 
urunk még sokáig éljen az iskola, az egyház, a haza s az egész 
em beriség jav ára  !

II. Gyászlap.
D 1 h á n  y i J ó z s e f ,  a prot. tanügy e veterán bajnoka, 

lyeeum unk nyugalm azott tanára, folyó évi jan u ár hó 3-án meg
szűnt élni. Legyen szabad a m egboldogultnak életkörülm ényei
ről nehány szóval m egem lékeznünk.

Született 1799 M árczius 16-kán Rima-Brezón, K is-H ontban. 
A tyját m ár fi éves korában elveszte, anyja nemes Gáal Zsófia 
fiát gondos neveltetésben részesitó.

Az első oktatást Rima-Brezón nyerte, azután tanult Ivlenócon, 
Tiszolczon, —  hol a la tin  nyelv elem eit volt alkalm a elsajá
títan i; onnan két év m úlva Osgyánba vitetett, hol a m agyar 
nyelvet m egtanulta. 1812-— 1814-ig otthon volt s a gazdaság
gal foglalkozott. 1814-ben Steigel M ihály akkori rim abrezúi 
evang. lelkész ösztönzésére Rozsnyóra ment, hol főleg Farkas 
A ndrás tanár vezetése a latt állott. Rozsnyón a syntaeticai osz
tályban szintén két évet töltött. 1818-ban a bölcsészet és a 
német nyelv  m egtanulhatása céljából Lőcsére ment. Hogy 
szorgalm asan tanult — igazolja azon körülm ény is, bogy Lőcsén 
az Ujliázy- és Róth-féle ösztöndíjakat nyerte meg. 1820-ban 
a pozsonyi Lyceum ba ment, hol Grosz János tanár őt a latin 
nyelv finom ságaival és sajátságaival megismertető. Azóta ked
venc tá rg y á t a latin  classikusok képezték. Pozsonyban 3 évig 
tanult és pedig Zsigm ondy Sám uel tanártó l a logicát, meta- 
physieát és görög nyelvet, K ovács M artinyi Gábortól a physikát 
és mathesist, Biluica P á l m agyar-tót lelkésztől a természeti és 
népjogot, Grosztól ethicát, latin nyelvet és irodalm at, Stanislaides 
Dánieltől egyháztörténelm et, héber nyelvet, protestáns jogot és 
a prudentia  pastoralist.

I t t  a Skaricza-féle convictus seniora volt, azonkívül egyéb 
ösztöndíjakat is kapott.

Elvégezvén Pozsonyban a pliilosophico-theologiai tanokat, 
m inthogy az akkori időben a külföldi egyetem ek látogatása 
tiltva volt — kénytelen volt Bécsbe menni, hol a prot. theo- 
logiai intézetben, W enrich, K anka, P atay  és Simkó tanároktól



tlieologiát tanult. H allgatta az egyetemi felolvasásokat, sokat 
já r t  a császári könyvtárba és a bécsi múzeumokba. Bécsből 
visszatérvén 1824-ben Draskócy Sámuel és Oroszlányi László 
felügyelők által a sajó-gömöri evang. gymnasiumhoz hivatott 
m eg conrectornak. 28 évig m űködött itt a grammatico-syntac- 
tieai és rhetorieo-poétieai osztályokban m int rendes tanár, az 
utolsó években mint igazgató s ephorus. 1837-ben házasságra 
lépett K riebel Juliannával, kivel 7 gyerm eket nemzett.

1853-ban a sajó-gömöri gym nasium  m agát az „E n tw urf“ 
szerin t föl nem szerelhetvén, a rimaszombati gym nasium m al 
egyesülni akart. Ekkor I). R im aszom batba is, K ésm árkra  is 
m eghívást kapott. O az utóbbi m eghívást fogadta el s azóta áldá
sosán m űködött a késm árki lyceum ban egészen 1874-ig. m ikor 
is a tanügy e veterán bajnoka nyugalom ba helyeztetett.

1877-ben a ragyás him lőt kapta meg, e betegségen tú l
esvén a szélhűdés egy neme érte, melynek következtében ágy
hoz volt kötve, mig végre 1881-ben jan u ár 3-án bevégezte 
fáradságos pályafutását.

Mint hivatalnok, egyháztag, hazak és ember egyaránt 
m i n taképűl szolgálhatott.

Szerette szive m élyéből az ifjúságot, melynek őszinte 
ba rá tja  volt, — mint azt ezerekre menő tanítványai igazol
hatják  ; szerette tiszttársait, azokat mindennemű megtánuvd- 
tatások ellenében védte, buzdította, bátorittotta, s a collegial i- 
tást soha, de soha meg nem zavarta.

Szerette hivatalát is, s a mi a tanári buzgóságot, szol
galm at, igazságosságot és pontosságét illeti, e tekintetben valóban 
ritk íto tta  párját.

Szerette a tudom ányt egész életén át és halálos ágyán is 
az volt jelszava : „(iiaee) Studia adoleseentiam alunt, senectutem 
oblectant, secundas res ornant, adversis perfugium  ae solatium 
praebent, delectant domi, non im pediunt foris, pernoctant nobis- 
cum, peregrinantur, rustican tur.“ (Ciceronis oratio pro  A rchia 
poéta cap. V II.)

Szerette egyházát — és annak sorsa irán t mindig meleg 
érdeklődést tanúsított; a szabadelvű zászló hive volt, szóval és 
tettel m indig mellette küzdött.

Szerette hazáját — a m int azt a hazafi csak szeretheti. Busult, 
m ikor a haza egén vészfellegek to rnyosu ltak ; örült, m ikor a 
haza ege derülni kezdett; im ájába foglalta a haza jobb jövője 
irán ti kívánságait. Szerette a term észetet, Istennek e fenséges 
tem plom át; a gyerm ek is, az aggastyán is örömmel időzött benne.

11!
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Szerette az em bereket és az emberek szerették őt ; —  ked
ves társalkodási modora, örök jókedve és humoros természete 
őt saját körében, de a m agasabb körökben is annyira  megked
veltették, hogy m indenütt szívesen látott vendég volt.

Otven éves tanári jubilaemna alkalm ával nem részesült 
ugyan fejedelmi k itüntetésben; de k itüntették  —  s ezen kitün
tetést tán szívesebben is fogadta — kartársai és tanítványai, 
m időn őszinte szeretetüknek és tiszteletüknek adtak kifejezést 
ama 50 éves ö r ö m n a p o  n.

Em lékét nem jelö li ugyan oszlop ; de m inden oszlopnál 
m aradandóbb em léket hagyott ő hátra  m indnyájunk szivében 
—  minek néma, de sokatmondó tanúja azon könycsepp, mely —- 
m int a szeretet és tisztelet adója — sokak szemébe lopódzott ama 
jan u á r 3-ki g y á s z  n a p o n.

Holt testét a késm árki lyceum tanári kara és az összes 
ifjúság, továbbá az egész városi közönség kisérte az örök nyu
galom  helyére.

Sírja felett nt. L inberger István lelkész úr, továbbá Palcsó 
István  lyceumi igazgató és Scholcz Frigyes tanár ta rto ttak  be
szédeket, ez utóbbi a fájdalom nak német nyelven adott költői 
kifejezést. Palcsó István  igazgató pedig a boldogoknak sirja 
fölött a következő búcsúbeszédet m ondotta:

Dicsőült kartárs! Vedd tőlünk is, egykori kar- és munkatársaidtól, 
kikkel sok éven át fáradhatlanul és áldásosán működtél, a végbucsu szavait; 
fogadd intézetünk nevében a bála és elismerés érdemkoszoruját, melyet 
kegyelettel végső nyughelyedre teszünk.

Mert a nevelés és tudományos miveltség eszméiért lelkesedve ezek
nek szentelted egész életedet s minden erődet; hiven és buzgóan teljesi- 
tetted mint a sajó-gömöri intézet s későbben mint lyceumuuk tanára, 
minden kötelességedet. Nyájas szelídséggel, szeretettel és türelemmel csepeg
tetted az ifjúság szivébe a tudomány és humán szellem eszméit; ápoltad 
bennük a vallás és haza iránti szeretetet Mint munkatársaidnak minden
kor hű barátja, úgy az ifjúságnak is gyámolitója és áldozatkész pártfo
gója voltál.

Mint a tudomány barátja az igazság elvhű védelmezésére, mint tanár 
intézetünk felvirágoztatására, mint buzgó protestáns a szabadelvű vallásos 
meggyőződés terjesztésére, mint lelkes hazafi, hazánk jólétének megállapí
tására szóval és tettel áldásosán közreműködtél.

Pélszázados és fáradalmas munka után csak rövid nyugalomban 
részesültél, mert hiszen a munkában találtad valódi életörömödet.

Éledet poharába sok ürömesepp vegyült, de megnyugtatásodra szol
gálhatott a hiven teljesitctt kötelesség nemes öntudata.



A mit pályafutásod ideje alatt tettél, alkottál —• az nem veszett el, 
mert lélekre volt vetve. Áldásos gyümölcsöket terem az nemzedékről nem
zedékre és öröklétben részesül.

Az eszmék, melyekért lelkesedtél, melyekért küzdöttél, nem mulaudók; 
azok életednek e földön viruló ifjúságot, a siron túl örök boldogságot köl
csönöznek. Azok szárnyain lelked e föld bajain felül emelkedvén, a 
szellem örök hónába távozott.

Azért hála néked azon munkádért, melyet velünk együtt olv híven 
és buzgóan teljesítettél; bála egykori növendékeidtől, tanár- és polgár
társaidtól, bit és elvrokonaidtól s számos barátaidtól!

Vidd magaddal az öröklétbe bucsuszózatunkat!
Legyen áldott emlékezeted! Nyugodjál békével 1

S ó l y o m i  J ó z s e f  e m l é k e z e t e .
(Szül. 1815, meghalt 1881. Jan. 28.)

Az emberi szív még sok tekintetben rejtély  e lő ttünk ; az 
abban előforduló érzelmek sokszor csodálatosak.

Néha a testvér — kinek m ár a vérrokonság alapján is 
szeretettel kellene viseltetnie irán tunk  — ellenség vagy ellenfél 
gyanánt áll velünk szem ben: néha pedig azok, kik állásuknál 
és körülm ényeiknél fogva m integy a rra  vannak hivatva, hogy 
m int ellenfelek liarczoljanak ellenünk s ózdijaink elérésében 
m egakadályozzanak, -—- nemcsak hogy nem ellenfeleink, hanem 
testvéri szeretettel ölelnek át bennünket s bará ti lag segítenek 
a kitűzött nemes ezél elérésében. Ez utóbbi állítás igazolására 
szolgáljanak a következők :

Néhai Sólyomi József kegyes tanító rendi áldozár, volt 
de'breez Mii gym n. igazgató, a késm árki ág, h itv . evang. lyeeiim 
tápiutézete javára 800 frtnyi a lap ítvány t tett.

A keresztény nagylelkűségnek s vallásos tiirelmességnek 
legékesebben szóló bizonyítványa a  következő alapitó oklevél :

„Béke velünk! Alulirt a késmárki ágost. hitvallású evangélikus 
alumneum ezimü ápolda számára, — melyben hitvallási külömbség nélkül, 
olcsó élelmezésben részesülnek a tanuló ifjak, — megtakarított filléreiből 
n y o l e z  s z á z  f o r i n t o t  és nvolcz aranyat letéteményez oly kikötéssel, 
hogy 1.) Nvolcz száz forint •— mint tőke helyeztessék el valamely biztos 
pénzintézetben kamatozás végett. 2.) Ezen tőke kamatait alulirt alapitó 
élvezendi halálozásáig, mely után a tőke kamatostól az alumneum birto
kába jut. 3.) A nyolez arany folyó iskolai évben jutalomkép osztassák 
ki a tanári kar szabad véleményezése mellett egy vagy két darabonként



it;

oly szorgalmas és különösen idegen ajkn növendékeknek, kik a magyar 
nyelvben legnagyobb előmenetelt tanúsítanak. Alulirt azonban szívesen 
belé egyezik, hogy — ha a lyceumi éremgyüjteményben 1848-ki arany 
nem léteznék — egyik a két ily arany közül a gyűjteményben őriztessék; 
mely esetben csak hét arany osztassák ki jutalomkép a tanulók közt. 
4.) A nyolcz száz forintról szóló könyvecskét vagy igazolványt az alumneum 
elöljárósága magánál őrizendi és csak a kamatokat küldi meg alulirt ala
pítónak — annak terhére — halálozásáig, mely után a töke kamatostól 
az alumneum birtokába megy át. 5.) Kossuth bankjegyeinek teljes gyűjte
ményét alulirt szintén az evang. lvceumnak ajándékozza. Isten áldása 
kisérje a jó szándékot!

Kelt Podolinban — ■ Szepesm. — 1880. évi szeptember 17-én.
S ó l y o mi  J ózs e f ,  kegyes tanitórendi áldozár, volt gymn. igazgató.“
E nagylelkűséggel szemben csak azt óhajtjuk, hogy isten 

áldása legyen a kegyes alapító emlékezetén.
A  tápintézet alaptőkéjére nézve a következőket említhetem 

fel. 17G0 óta a tápintézetnek külön és tetemes alaptőkéje volt. 
Később, —  tán az 1811-ik évi devalvátió folytán, mikor 
az iskolai tőkék redueáltattak, —  az alum neum i alap is kárba 
veszett. A m egm entett tőkék — a patronátusi gyűlés meg
egyezésével— a tanárok  fizetésére fordittattak. Ismét később 
az iskolai tőkék egy kissé megerősödtek ugyan, de az alum- 
neumnak, egészen a mai napig, nem volt külön alapja. A kiadás 
pedig —  szükség esetében — az iskolai alapból fedeztetett.

Némely család mai napig is fenntartja ajánlási jogát. íg y  
például: Pongrác Fédor úr (néhai Pongrác Im re álapitványa 
értelmében) két ifjút ajánlhat a késmárki alum neum ba; P latthy  
János ú r (a Buchholz-alapitvány értelmében) egyet; P latthy  
Gyula ú r (a Buchholz-alapitvány értelmében) egyet; K ubinyi 
K álm án ú r (az A m brózy-alapitvány értelmében) egyet; Betrieb 
Dániel ú r (az A m brózy-alapitvány értelmében) egyet; Palugyai 
Gusztáy úr (Palug-yai-alapitvány értelmében) kettő t; Lehoczky 
János ú r (Lehoczky Márton alapítványa értelmében) kettőt. 
Az utóbbi két ú j - ajánlási joga kétséges.

Az alumneumi évi díj 16 forintot tesz. K ik  joggal ajánl- 
tatnak az alum neum i jótétem ényesek sorába, azoknak 10 forint 
elengedtetik s igv ők egy egész évre csak 6 forintot fizetnek.

A lelkészek és tanítók fiai csak 12 forintot fizetnek, továbbá 
a senior és portansok ingyenesek.

E  kegyes a lapítvány lehetővé teszi talán, hogy még több 
szegény ifjú ju t majd az ingyenesek, illetőleg jótétem ényesek 
sorába, mint eddig.



17

A Sólyomi-féle a lapítvány történetére nézve még a követ
kezőt leket fö lem líten i:

Sólyomi úr szeptember 18-án Pótlóim ból K ésm árkra jött, 
s a legelső tanárt, kivel találkozott, a rra  kérte, kogv őt a0  7 7 7 O  j

lyceum  felügyelőjéhez vezesse. K ét tanár kíséretében a fel
ügyelő úrhoz rnenvén, e szavakat m ondotta: „Egy kis pénzt 
hoztam az uraknak, elfogadják-e?“ „El, és pedig hálás köszö
nettel“, volt rá a válasz.

E rre Sólyomi úr 16 darab 50 forintos bankjegyet tett a 
felügyelő ú r asztalára. Mikor a felügyelő úr az intézet nevé
ben köszönetét mondott, Sólyomi úr e szavakra fakadt: „K érem  
hoztam én még 8 darab aranyat is“ (a fentebbi czélra). A mint 
ezeket letette, azt m ondá: „No és végül — itt van Kossuth- 
bankóim  teljes gyűjtem énye, ezt is a lyceum nak ajándékozom “.

Míg az elism ervény íratott, azalatt Sólyomi úr szájából 
még e szavakat is ha llo ttuk : „Csak azt sajnálom, hogy nincs 
legalább 10,000 forintom*, m ind oda adnám  önöknek.“ Mikor 
pedig az elism ervényt kezeihez vette, azt m ondá: „ íg y  hát 
készen volnánk, —  ajánlom m agam at.“

Le a kalappal a nagylelkűség ezen egyszerű nyilváuulása 
előtt! Vannak tettek, melyek legédesebb ju ta lm a  azok boldogító 
öntudata.

Őszintén sajnáljuk, hogy e boldogító tudatot nem sokáig 
hordhatta keblében •— mert folyó évi Ja n u á r  hó 28-án golyó 
által vetett véget zaklatott életének. H ogy mi volt öngyilkos
ságának oka, az épen oly re jté ly  előttünk, mint általában 
egész élete.

Mi csak azt tudjuk róla, hogy 1815-ben született, kegyes 
tanitórendi áldozár volt s hogy a szabadságért vívott harczban 
1848/9-ben m int főhadnagy vett részt. Továbbá, hogy nagyon 
sok helyen (Komárom, Tata, Selmecz, Becskerek, Kolozsvár, 
Debreczen stb.) tanárkodott s Debreczenben gym nasium i igaz
gató volt. A nyugalom  éveit Podolinban töltötte. H ogy azon
ban nyugalm a nem volt — eléggé igazolja azon körülm ény, 
hogy önkeze által vetett véget életének.

Jan u ár 27-én K ésm árkra jött, könyvtárát is elhozván m agá
val. E  napon a késm árki lyceum  igazgatójához következő 
levelet intézte:

„Ot száz kötetet meghaladó könyvtáromét az evang. Lyceumnak 
ajándékozom — minden utógondolat nélkül. A könyvek közé van csoma
golva egy szép hátultöltő fegyver 100 írt értékben, hozzá. tartozó töltő-



és másnemű eszközökkel szarvasbőr ágyra, egy nyári paplan, egy pár 
szép papucs stb.

Ezek akár árverezés, akár más módon értékesíttessenek; a befolyó 
összeg a lyceuíni könyvtár szaporítására forditassék stb.

Jan u á r 28-án a helybeli Casinóba jö tt s szokása szerint 
jó kedvvel társalgóit a jelenvolt urakkal. Víg arczárói bizony 
senki sem olvashatta volna le a belső vihart. K ét órakor 
félrevonult s pisztolylyal főbe lőtte magát.

K abátja  zsebében egy Z. késm árki tanárhoz intézett leve- 
velet ta láltak , melynek tartalm a következő:

„Kedves barátom Z. úr! Az élet terhemre van; e tehertől csak 
golyó menthet meg; ha a kath. apátplébános — a kath. hitelv szerint — 
megtagadná a köztemetőben leendő örök nyugalmat, eszközölje ki hit- 
sorsosainál, miszerint az életben uralkodó balvéleményt megvetve, az evang. 
lutherana hit szabályai szerint nyerjek a köztemetőben nyughelyét, hol a 
gazdag a szegénynyel, a szerencsés a szerencsétlennel egymás mellett oly 
szépen megfér és egyformán élvezi az örök nyugalmat.

Késmárk, 1881. Jan. 28. (őszinte barátja:
8 ó 1 y o m i,

48/4tf-iki hon védfő ha< l n agy.
U. .1. A honvédtáskámban (mely Huininszky-nál van az útitáskám

ban) van 120 frt. Ebből minél kevesebb fordittassék a temetésre, hogy 
annál több jusson a könyvtár javára; zsebóra, ruhanemű stb. mind a Ive. 
könyvtár hasznára értékesíttessék. Legyen szives öcsémet az eseményről 
értesíteni; czíiue: Tck. Sólvomi Lipót úrnak, uradalmi tiszttartónak 
Tapsony, u. p. Nemes-Vid — Somogy megye.

Temetése általános részvét m ellett Január hó 29-én tarta
tott meg. Városunk összes értelm isége kisérte a megboldogul
tat. A sírnál 1848-ki honvédtársai nevében Sehw artner Róbert 
búcsúzott el tőle; az evang. lveeum nevében pedig Palesó 
István igazgató a következő beszéddel :

Szorongató mély fájdalom tölti el szivünket, hogy az emberiség 
minden előhaladása daczára még mindég a szabadelvüségnek, az eszmé
nek oly nehéz és halálos küzdelmei vannak az életben; úgy, hogy vagy 
magokat az eszméket meg kell tagadni, vagy azokért martyrságot vállalni, 
azokért küzdeni és vérzeni kell.

Itt állunk egyik oly elvliü bajnok koporsójánál, ki egykor honunk 
jogai és szabadságáért lelkesedéssel harczolt, ki mint gvmnasiumi buzgó 
tanár és igazgató a lelki felvilágosodásért szellemi fegyverrel küzdött; ki 
tu! tevén magát, rendje és hitfelckozote szűk korlátain összetakaritott tillé-
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reit ly ceu inunk táp intézetének szánta a szegénysorán tanulók javára vallás- 
kiilöinbség nélkül, ki a magyar nyelvben kitűnő ifjaknak jutalmakat tűzött 
ki, és ki végre becses könyvtárát intézetünk könyvtárába kebelezte be, 
bogy a szellem kincsei a kolostor falai közt a molynak és az enyészetnek 
ne legyenek kitéve, hanem hogy szellemi világot gyújtsanak és terjeszsze- 
nek hazánk és az emberiség javára.

A nemes eszmékért egész életén át véglehelletéig lelkesedéssel küzdve 
a helyett, hogy kitűnő egyénisége és érdemei szerint az elismerés és hála
adás adójával lett volna jutalmazva, kislelkű üldöztetéseknek lett áldo
zatja és végre oly sanyarú helyzetbe jutott, hogy vagy önmagát és azon 
elveket, melyekhez oly forrón ragaszkodott, meg kellett volna tagadnia, 
vagy azok nélkül, becscsel nem biró életének véget vetnie.

Ha küzdeni, szenvedni és meghalni egy magasztos eszmeért a leg
nagyobb elismerésre méltónak tartatik, úgy téged, oh boldogult bajnok, 
illet az elismerés, téged illet mint honvédet, mint szellemi bajnokot, mint 
az igazság és művelődés védőjét, áldozatkész emberbarátot és szerető keresz
tyént a haza és intézetünk hálája és érdemkoszoruja.

Fogadd tőlünk is őszinte hálánkat, végtiszteletünk jeléül. Nyugodjál 
békében sokat hányatott életed után a néma sírban! Gyász fátyollal be
borított emlékezeted maradjon mindenha tiszteletben köztünk és honunk 
előtt!

----- ----------------



Iskolai közlemények.
I.

A lyceum szervezete ,  külviszonyai é s  kormányzata.
Tekintettel az ág. hitv. evang. tiszai egyházkerület által foganatosí

tandó uj szervezetre, időszerűnek tartjuk lyceumunk történeti alapon nyugvó 
és mind az egyházkerület-, mind a magyarhoni egyetemes egyháztól is 
érvényesnek elismert s maiglan fennálló külön szervezetét e helyen rövi
den taglalni.

Ezen iskola ugyanis a reformátio korszakában a helybeli evang. egy
házi község által alapittatván meg, ennek kirekesztő pártfogása alatt állott 
1760-ig. Ez évben a szepesi nemesség, 1839-ben pedig a tátraaljai, 
XIII szepesvárosi és VII bányavárosi esperesség a helybeli egyházközség
gel kötött szerződés (eoalitio) alapján ugyanazon intézet pá tfogói sorába 
léptek és annak fenntartása-, felügyelete-, szervezése- és kormányzására 
vonatkozó jogokkal lettek felruházva.

Oly széles alapra fektettetvén az iskola, k e r ü l e t i  l y c e u m  rang
jára emeltetett fel és az 1852-ik évtől 1860-ig tartott kivételes állapot 
megszűntével magyarhoni egyházunk autonómiájának helyreállítása óta a 
jelen ideig azon minőségben Pártfogásával és a tiszai egyházkerülettel 
k ö z v e t l e n  viszony- és összeköttetésben áll.

A lyceum kormányzati, felügyeleti és szervezeti jogát annak Pá r t -  
f ogós ága ,  még pedig köz- és kisgyülése valamint tisztviselői által gya 
korolja.

A pártfogósági k ö z g y ű l é s  tagjai: a lyceum két helybeli és két 
vidéki felügyelője, gondnokai, igazgatója és minden tanára; a helybeli 
ev. egyház felügyelője, lelkésze, gondnokai és ötven presbyteriumi tagja; 
továbbá a vidéki szepesi nemesség és mind a három szepesi esperességhez 
tartozó egyházközségek képviselői.

Ezen közgyűlés hatásköréhez tartozik: a fennálló evang. egyház- 
szervezet értelmében és a m. kir. kormány főfelügyeleti jogának tisztelet
ben tartása mellett, a lyceum minden kül- és belügye, különösen pedig: 
a lyceumi tisztviselők és tanárok választása, a tanári meghívó levelek ki
állítása, a tanári díjak, a tanpénz, táp intézeti s egyéb fizetések szabályo



zása; a lyceum anyagi gyarapodásának előmozdítása s alapítványainak 
rendeltetésük szerinti kezelése, az évi számadások vizsgálata; az intézet 
autonom jogai feletti őrködése, az egyetemes egyháztól megalapított tan
rendszer alkalmazása, az iskolai törvények szentesítése; a kerületi és 
egyetemes egyházi gyűlésekre kiküldendő követek választása s utasitása stb., 
azonkívül a kisgyülések által tett intézkedések hitelesítése és megerősítése.

A sürgősebb esetekben szinte elnökileg összehívott k i s g y ű l é s  tagjai: 
a lyeeum és helybeli ev. egyház felügyelői, gondnokai, ügyvédei, az egy
ház lelkésze, a lyceum igazgatója, két legidősb tanár, a legközelebb eső 
pártfogói egyházközségek felügyelősége és a jegyző.
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II.

L y c e u m i  t i s z t v i  s e l ő k
a következő t. ez. u rak :

Helybeli felügyelő: Schwarz Károly. Helyettes helybeli felügyelő: 
Stenczei Hugó.

Vidéki felügyelők: Berzeviczy Titusz, Görgey Kornél, Spőncr 
Tivadar.

Pénztárnokok: Herczogli Árpád, Kéler Pál.
Az uj alapítvány gondnoka: (Ír. Tátray Gergely.

T a n á r i  k a r .
1. Palcsó István, igazgató, rendes tanár (1852. óta). Tanította a 

görög nyelvet az V., VI., VII., VIII., történetet az V. osztályban, heten- 
kint 23 órában. Alumneumi gondnok, könyvtárnok.

2. Gretzmaclier Gyula, rendes tanár (1871. óka). Tanította a német 
nyelvet és irodalmat az I., II., a latin nyelvet a III., IV. osztályban, 
hét. 19 órában. A II. osztály' főnöke.

3. Grósz Ernő, rendes tanár (1872. óta). Előadta a latin nyelvet 
az V., V I , VII. és VIII. osztályban, hét. 20 órában. A VIII. osztály fő
nöke, a lycealis gyűlések jegyzője.
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4. Kiszelly Ervin, rendes tanár (18(>f>. óta). Előadta a mennyiség
tant az I., II., III., IV., a magyar nyelvet a III., I V. osztályban, a szabad- 
kézirajzt az algymnasiumban, bet. 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 föld
rajzi a VII., természettant a VIII. osztályban hét. 20 órában. A VI. osz
tály főnöke, a múzeum őre, a lebészeti észlólde ügyelője.

6. Koller Károly, rendes tanár (1852. óta) Előadta a természet- 
tudományokat 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. Sehol ez Frigyes, rendes tanár (1858. óta). Tanította a magyar 
nyelvet és irodalmat az V., VI., VII., VIII., a német nyelvet és irodal
mat a VII., VIII., történetet a III., VI. osztályban, hetenkint 18 órában. 
A VII. osztály főnöke, convictusi gondnok, könyvtárnok

S. Votisky Károly, rendes tanár (I860, óta). Tanította a magyar 
nyelvet az I , II , történetet és földrajzi az I ,  II., IV , VII. osztályban, 
bet. 20 órában. A tanári értekezletek jegyzője, a magyar önképző-kör elnöke.

9. Weher Pál, rendes tanár (1874. óta). Tanította a latin nyelvet 
az I ,  I I , vallástant az I ,  I I ,  I I I ,  IV. osztályban, bet. 20 órában. Az I. 
osztály főnöke, az algymnasiumi könyvtár őre.

10. Zvarinyi Sándor, rendes tanár (1874. óta). Előadta a vallás
tant az V., V I, V II, V ili ,  a német nyelvet az V, VI., a bölcsészetet 
a V II, V III, a történetet a V ili. osztályban, bet. 19 órában. Az V. osz
tály főnöke.

11. Chowanesák Dániel, róm. kath. hittanár, előadta a róni. kath. 
hittant az egész gymnasiumban, bet. 4 órában.

12. (íoldberaer Ábra hám, mézes vallása elemi tanító, a mózeshitü 
gymnasiumi növendékeket oktatta vallásukban hét. 2 órában.

IV.

T a n t á r g y a k .
1. o s z t á ly .

Osztá ly főnök  : Webüi* P á l .

Vallás, hetenkint 2 óra. A tízparancsolat, egyházi énekek, füzetek 
szerint.

L atin  nyelv , bet. ti óra. Alaktan a hangejtéstől kezdve verba deponentia 
hajlitásáig, kellő gyakorlatokkal. K. k. Dr. Kühner és Budavári J.



M agyar nyelv , hét. 2 óra. A nyelvtan elemei, fordítási gyakorlatok, 
költemények emlékelése, rövid olvasmányok szabad elbeszélése. K. k. Toepler 
prakt. Lehrg. és Erd. Indali P. magy olvasókve.

N ém et nyelv , bet. 3 óra. Szóalaktan, irálygyakorlatok, költemények 
elemzése. K. k. Bauer F. és Mager olvasó k. I. kt.

Földrajz, bet. 4 óra. Mennyiségtani és physikai földrajz elemei, a 
világrészek physikai földrajza és a magyar-osztrák birodalom physikai és 
politikai ismertetése térképek rajzolásával. K. k. Lüben, Hunfalvy J.

M ennyiségtan , hét. 4 óra. A négy műtét egy- és többnernii számok
kal, a számok oszthatósága, közös mérték és többes, közönséges és tizedes 
törtek. Nézlettan: vonalok, szögek, háromszögek egybevágósága. Szám- 
és mértani feladványok. K. k. Moenik.

T erm észetrajz, hét. 3 óra. Emlősök, madarak, kúszők, halak, rovarok, 
puhányok, hüllők ismertetése. K. k. Pokorny.

Szabadkézrajz, hét. 2 óra.

II . OHzlíiiy.
Osztályfőnök : G retzm acher G yula.

V allás, hét. 2 óra. A 3 hitczikk és miatyánk, füzetek szerint.
Latin nyelv, hét. 6 óra. Alaktan a szókötésig, verba irregnlaria, 

inchoativa és defectiva, forditások, taglalások, emlékelés. K. k. Kühner 
és Budavári J.

M agyar nyelv, hét. 2 óra. A beszédrészek ismertetése, szóképzés, az 
igék egész terjedelemben, költemények elemzése és megtanulása, szavalása, 
összefüggő olvasmányok magyarázata és elbeszélése. K. k. Sárospataki 
m. nyelvtan és índali m. olv. k.

N ém et nyelv, hét. 3 óra. Szótan, mondattan, házi dolgozatok, köl
temények elemzése, megtanulása, szavalása. K. k. Bauer és Mager.

F öldrajz  és tö rtén e t, hét. 4 óra. A világrészek. Európa részletes 
politikai földrajza, térképek rajzolása. O-kor története; tekintettel az ó-kori 
földrajzra. K. k. Lüben, Batizfalvy, Zsilinszky, Lahrssen.

M ennyiségtan , bet. 3 óra. Számtan. Négy műtét közönséges és tizedes 
törtekkel ismételve; viszonyok, arányok, hármasszabály, kamatszámítás. 
Mértan : Négyszögek, sokszögek; egyenes vonalú idomok átalakítása, kerü
leteinek és területeinek kiszámítása; Pythagoras tétele; háromszögek hason
lósága. K. k. Moőnik.

Természetrajz, bet. 3 óra. Ásványtan. K. k. Felöcker és Szabó Józs. 
Növénytan k. k. Pokorny.

Szabadkézrajz, hét. 2 óra.
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J1I. o sztály .
Osztályfőnök : Kiszelly Ervin.

Vallás, ltot. 2 óra. Első félév: a keresztény egyház története. 2-ik 
félév: a magyar .protestáns egyház és a keresztény, hitfelekezetek története. 
K. k. Palmer, Pálfy.

L atin  nyelv , hét. 7 óra. Mondattan: Esettan. A város-nevek szó
kötése. Melléknév. Névmás. Elöljárók. Az idők használata. Consecutio 
tempómra. Imperativus. Infinitivus. Supinum. K. k. Schultz — Kiss 
Lajos. Irálygyakorlatok, fordítások latinra. Corneliusból elemezve olvasta
tott és eiulékeltetett: Aristides, Pausanias, Lysander, Chabrias. Phaedrus 
meséiből Siebelis Tirocinium poeticuma szerint 10 mese elemezve és etn- 
lékeltetve. Corn. N. Tass J. kiad. sz.

M agyar nyelv , hét. 2 óra. Mondattan, írásbeli gyakorlatok, olvas
mányok, költemények elemzése és emlézése. K. k. Toepler és Erdélyi 
Indali P.

N ém et nyelv , bet. 3 óra. Mondattan, mondatok elemzése, költemények 
megtanulása, házi dolgozatok. ív. k. Bauer és Mager.

Földrajz és tö rtén e t, hét. 3 óra. Közép- és újkor története. K. k. Beck.
T erm észettan i Földrajz, hét. 3 óra. K k. Berecz.
M ennyiségtan, hét. 4 óra. Betüszámtan: hatványozás, gyökvonás. 

Mértan: a kör- s egyéb hajlott vonalok. K. k. Mocnik-Szász K. és 
Szabóky Alb.

T erm észettudom ányok , bet. 3 óra. Vegytan, füzetek szerint.
Szabadkézrajz, liet. 2 óra.

IV . o sz tá ly .
Osztályfőnök : Koller Károly.

V allás, bet, 2 óra. Hit- és erkölcstan. K. k. Palmer.
L atin  nyelv , bet. 6 óra. Szókötés, mondattan folytatása, bevégzése. 

K. k. Sclmltz-Kiss L. Irálygyakorlatok, fordítások latinra. Corneliusból: 
Themistoeles, Phocion, Alcibiades, Iphricrates. Szó- és mértan Schultz 
szerint Ovidiuson begyakorolva. Olvastattak és emlékeltettek Siebelis 
Tírociniumából: Ceres egy fiút gyilská változtat. Battus. Icarus. Bacchus 
megleli a mézet. Gabii városának bevétele. Brutus rejtett okossága. Cacus.

S lagyar nyelv, bet. 2 óra. Mondatköttetés, mondaífűzés, körmondat
tan, szómértan. Irálygyakorlatok. Válogatott költemények elemzése és meg
tanulása.

N ém et nyelv, bet. 3 óra. Mondattan, verstan, ügyiratok, olvasmányok. 
K. k. Minkwitz, füzetek szerint.



Földrajz és tö rtén e t, hét. 4 óra. A magyar-osztrák birodalom föld
rajza, főtekintettel Magyarország részletes physikai és politikai ismerteté
sére, térképek rajzolása. K. k. Hvmfalvy J. Magyarország története. 
K. k. Horváth M.

M ennyiségtan , hét. 3 óra. Számtan: összetett arányok, kamatszámítás, 
vegyitési szabály, társas szabály, elsőfokú egyenletek egy ismeretlennel. 
Mértan: Tömörmértan. K. k. Mocnik-Szász K. és Szabóky Alb.

Természettan, hét. 3 óra. Nyugalom és mozgás, hang- és fénytan, 
delejesség, villanyosság, hőtan. K. k. Pisko-Salamin.

Szabadkézrajz, hét. 2 óra.

V . osztály .
Osztályfőnök: Zvarínyi Sándor.

Vallás, hét. 2 óra. Bevezetés az ó-szövetségbe. R. k. Zsarnay L.
L atin  nyelv , hét. 5 óra. Nyelvtani ismétlések; olvasmányok: Titus 

Livius XXII. könyve, Weissenborn kiad. sz. Ovidius Metamorph. I. és II. 
könyvéből válogatott szakaszok, magyarázva, elemezve és emlékeltetve, 
Veress Ign. kiad. sz. Hangraértan. Hetenkint írásbeli gyakorlatok.

Görög nyelv, hét. 4 óra. Alaktan a nevek és szabályos i o végzetü 
igék, megfelelő szó- és Írásbeli fordítási gyakorlatokkal, szavak és monda
tok emlézése. K. k. Curtius- és Schenke,1-Kiss.

M agyar nyelv, hét. 2 óra. Olvasás, magyarázás, az illető Írók és 
költők életrajza: a lantos költészet nemei, írásbeli dolgozatok, szavalmányok. 
K. k. Szvorényi: Szemelvények és Arany J. Toldija.

Német nyelv, hét. 2 óra. A lantos és oktató költészet nemeinek ér
telmezése, példák emlékelése, dolgozatok. K. k. Heinrich Gr.

F öldrajz  és történet, hét. 4 óra. Az ó-kori népek, különösen a görögök 
és rómaiak története. Kivonatok Írása, térképek rajzolása, K. k. Hunfalvy J.

M ennyiségtan , hét. 3 óra. Számtan: alapműveletek föltétien egész 
és algebrai egész számokkal, számok oszthatatlansága, törtszámok, viszo
nyok, arányok. Mértan: Síkmértan. K. k. Klamarik.

T erm észettudom ányok , hét. 2 óra, Vegytan. K. le. Dékány R. Ás
ványtan. K. k. Papp J.

V I, osztály .
Osztályfőnök: Klein Tál.

V allás, hét. 2 óra. Bevezetés az uj-szövetségbe. K. k. Zsarnay.
L a tin  nyelv, hét. 5 óra. Nyelvtani ismétlések. Olvasmány: Sallustius 

Crispins: De conjuratione Catilinaria. Hindy Mill kiad. sz. Virgil Áeueidos 
lib. 1. és III. válogatott szakaszai és a II. egész terjedelmében magyarázva, 
fordítva és nagyrészben emlékeltetve.- Veress Ign. kiad. sz. Irály gyakorlatok.



G örög nyelv, hot. 4 óra. Alaktan, f i t  és rendhagyó w végzetii igék; 
szóképzéstan, megfelelő fordítási gyakorlatokkal, szavak, mondatok és össze
függő darabok emlézése. Kiválogatott prózai és költői szakaszok elemzése 
és fordítása Curtius- és Schenkel-Kiss szerint.

M agyar nyelv, bet. 2 óra. Szónoklattan. Epikai költészet, megfelelő 
darabok olvasása, magyarázása, emlézése. A magyar epikusok életrajza. 
Irálygyakorlatok. K. k. Szvorényi és Arany J. Toldi Estéje.

K ém et nyelv, hét. 2 óra. Az epikai költészet elmélete; minden epikai 
műfajnak megfelelő költői és prózai olvasmányok, magyarázattal és rész
ben emlékeltetve. Irálygyakorlatok. K. k. Heinrich G.

T örténe t, hét. 3 óra. Középkor. K. k. Hunfalvy J.
M ennyiségtan , hét. 3 óra. Számtan: Hatványok, gyökmennyiségek, 

végszerütlen és képzeleti számok, logarok. Mértan: Tömörmértau. K. k. 
Mocnik-Klamarik.

T erm észettudom ányok , hét. 2 óra. Alattam K. k. Soltész J. Növény
tan. K k. Papp J.

V II . o sztá ly .
Osztályfőnök: Scholcz Frigyes.

V allás, hét. 2 óra. Keresztyén egyház-történet. K. k. Pálfy J.
L a tin  nyelv, hét. 4 óra. Olvasmányok: Cicerónak pro Milone czimü 

beszédje. Horatiusból 30 óda, magyarázva, fordítva és részint emlékel
tetve; hetenkénti irálygyakorlatok. A mondattan ismétlése.

Görög nyelv, hét. 4 óra. Xenophon Cyrop. I. 1—5, Anab. III. 1. és 
2., Demosthenes III, philippikai és a Chersonesusi ügyekről tartott beszé
dének olvasása és fordítása. Xenophon és Demosthenes életrajza. Mondat
tan, az esetek használata, fordítási gyakorlatok.

M agyar nelyv, hét. 2 óra. A magyar irodalom története Bessenyeiig. A 
drámai költészet elmélete füzetekből; olvasmányok, szavalmányok, dolgozatok.

K ém et nyelv, hét. 2 óra. Irodalomtörténet a hajdankortól kezdve 
Goethéig, füzetekből; olvasmányok, szavalmányok, dolgozatok.

T örténet, hét. 4 óra. Újkor története 1815-ig. K. k. Hunfalvy J. és 
Szilágyi Sándor.

M ennyiségtan , hét. 3 Óra. Számtan: Első- és másodfokú, határozott 
és határozatlan, felsőbb kitevőleges egyenletek. Haladványok és alkalma
zások, a kamatok kamatjainak kiszámítása. Helycserélések, kapcsolás, vál
toztatás, binomi tantét. Mértan: Sík- és gömb háromszögtan; elemző mér
tan a síkban. K. k. Klamarik.

Bölcsészet, hét. 2 óra. Logika: Elemtan és módszertan. K. k. Beek- 
Gregus.

M ennyiségtani földrajz, hét. 1 óra. K. k. Berecz.



"S'III. o sz tá ly .
Osztályfőnök : (írás/. Ernő.

V allás, hét. 2 óra. Hit- és erkölcstan. K. k. Batizfalvy J.
Ii tin nyelvtan, hét. 5 óra. A mondattan fontosabb részeinek ismét

lése. Olvasmány: Taciti Germania, Agricola és az Annales első könyve. 
Lampel R. k. sz. Horatius levelei, de arte poetica és satyrái. Capellmann 
k. sz. A római irodalom-történet vázlata, füzetek szerint. Hetenkénti 
irálygyakorlatok

Görög nyelv, hét. 4 óra. Plató. Ápol. Socr. Homer. Odyss. IV. és V. 
éneke. Mondattan, összetett mondatok megfelelő gyakorlatokkal. A görög 
irodalom vázlata.

M agyar nyelv, hét. 2 óra Magyar irodalom történet Bessenyeitől a 
jelenkorig. Olvasmányok, dolgozatok.

N ém et nyelv, hét. 2 óra. Német irodalomtörténet Goethétől a jelen
korig. Olvasmányok, szavalmányok, dolgozatok.

T ö rtén e t, hét. 3 óra. Magyarország története. K. k. Horváth, Ladányi.
T erm észettan , hét. 5 pra. Erőmütan, rezgéstan, hangtan, fénytan, 

hőtan, delej esség, villanyosság. K. k. Fehér Ipoly.
Bölcsészet, hét. 2 óra. Lélektan. K. k. Beck-Gregus.

N éni kö te leze t t  t a n t á r g y a k .
F ran ez ia  nyelv, az al- és felgymnasiumból jelentkezők számára. Taní

totta: Votisky Károly, gymn. tanár.
Zongora- és o rgonatan itás, hét. 2 óra, a leendő néptanítók szám ára. 

Tanitá: Bayer Károly, elemi tanitó.
Szabadkézrajz, hét. 4 óra, az algymnasiumi tanulók számára. Taní

totta : Kiszelly Ervin, gymn. tanár.
T estg y ak o rla t, hét. 4 óra. Tanították az első félévben Kauffer Zsigm. 

és Bojtos Sándor tanulók; a második félévben Kertscher Sándor, elemi tan itó .

Y.

A négy felsőbb osztály  önálló magyar,  német és  latin dolgoza
tainak tételei .

Az V. osztályban: Mily benyomást tett reám Késmárk és vidéke? A 
szepesiek őszi munkája. A gézengúz. Téli kép. Lassan járj tovább érsz. 
Az én barátom lakása. Arany Tokli-jából az V. ének prózában. Kazinczy 
a Tátra alatt (Késmárkon).



Lebensbeschreibung. Die Tátra im Winter. (Heimreise). Erst besinn’s, 
dann beginn’s. Beschreibung eines Brandes. (Der Nutzen des Holzes). 
Gedanken am Grabe eines verstorbenen Mitschülers. Die gefährlichsten 
Feinde der Fürsten sind die Schmeichler. Man muss den Tag zur Arbeit, 
die Nacht zur Ruhe verwenden.

A VI. osztályban: Minden kezdet könnyű, de a kivitelhez erő és 
jellemszilárdság szükségeltetik. Első kirándulásom. Előre! (beszéd alakban.) 
Fiúk, edzzük meg testünket! Milyen legyen a tanuló 'az iskolában és 
azon kívül? A történet az emberek oktatója. Nem mind arany, a mi 
fénylik. Extra Hungáriám non est vita; si est vita, non est ita. A hanzás 
városok jelentősége. Fiuk, alkossunk dalegyletet!

Eine Localsage. (Schilderung alter Sitten und Gebrauche). Ahasver 
der ewige Jude. (Inhaltserklärung der „Bürgschaft“ von Schiller). Die 
edelsten Freuden des Jünglings. Die Ermordung Julius Caesar’s. (Geburts
tag des Grossvaters). Des Lasters Bahn ist Anfangs zwar ein breiter Weg 
durch Auen, allein sein Fortgang ist Gefahr, sein Ende Nacht und Grauen. 
Abschied von den Commilitonen. Wie die Saat, so die Ernte.

,A VH. osztályban: Szülőföldem egyik mondája Mit tanultunk eddig 
a magyar irodalom történetéből? A becsületesség legtovábbig tart. A vizs
gák után. „Törjön is mind ég felé az a mi gyöngy, Hadd maradjon gyáva 
földön a göröngy.“ Párbeszéd. Egy ifjú búcsúja övéitől. Az önkéntes szám
kivetésben élő magánbeszéde.

Wer ist mein bester Freund? Einiges über den Minnegesang. Was 
man nicht versteht, besitzt man nicht. Der Beherzte. Vorgethan und 
nachbedacht, hat Manchen in gross Leid gebracht. Der Empfang des 
Frühlings. Prüfet Allés und behaltet das Beste. Lessing (zur Erinnerung 
an seinen hundertjährigen Todestag).

Tibi aras, tibi occas, tibi seris, tibi etiam metis. Adde parum 
modico, magnum cumulabis acervüm. Tempora labuntur, tacitisque senes- 
cimus annis; Et fugiunt freno non remorante dies. Hominis mens discendo 
alitur et cogitando. Noli per eras, eras studiorum ponerc metas.

A VIII. osztályban : Csak a jó ember érzi, mi a jó. Isten intézi 
a népek sorsát. Mit tanulunk Kazinczy F. ifjúkori életéből? Kivonatok 
a magyar irodalomtörténetből.

Dem Verdienste seine Krone. Wo viel Dünkel, da ist viel Dunkel. 
In der Mitte thut man sichere Schritte. Auszüge aus der deutschen 
Literaturgeschichte.

Ilium lauda et imitare, quem juvat vivere pro patria. Ut sementem 
feceris, ita metes. Non bene coepisse,- sed bene perfecisse laudis est. 
Felix, quem faciunt aliena pericula cautum. Non current!, sed decurrenti 
laurea decernitur. Munditia mulieribus, labor viris convenit.



XL
Az ifjúság létszám ának sta tistik a i kim utatása.

I. ) 81 19 50 11 52 5 18 ■ — b 3 — j 78 3 18 30 23 ti 1 . --- — —

11. ;! (53 17 33 13 3b 8 12 — 7 5 — ! 58 —; ;| 13 17 18 12 2 — 1 - -

III. 59 15 34 10 31 10 9 — 9 5 —j 54 — — 15 24 17 3 — J |
IV . 3b 15 17 4 15 b 10 5! 1 —  3t> — — 9 8 9 11 4 1 1;

V. 38 21 15 2 18 -0 ' 9 2 4 — 1 37 —j. — — — 8 14 10 4 2

VI. 41 lb 23 2 22 3 1* 1 b 2 — 39 — — — — — 1 11 12 14 3j

V II. 47 24 17 b 21 4 12 6 7 - - — | 47 — — — __ — 2 8 15 22!

V III. 41 20 lb 5 20 9 b í 5 1 —  40 — — — — — 2 11 28:

Ö sszeg : 40b 147 205 53 215 50 85 7 49 17 1 388 3 31 47 58 50 38 41 37 45 5<)

Ezek közt: Abaújból 9, Árvából 7, Harsból 1, Beregből 5, Biharból b, Borsodból 9, Csanádból 2, Csongrád- 
ból 3, Gömörből 2b, Hájdumegyéből 4, Hevesből ti, .) ász-Nagy-K un-Szolnokból 1, Liptóból 3(1, Máramarosból 2, 
Nógráditól Pestmegyéből 7, Sárosból 7, Szabolcsból 18, Szatmárból 3, Szepesből 200, Turóczból 5, Tornából 1, 
Trencsiliből 1, Ungból 5, Zemplénből lb, Zólyomból 13, Gácsországból 4, Sziléziából 1. Összesen 40b.
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Adatok az in tézet történ etéh ez  az I88 0  l-ik tanévben.
A tanév kezdete és lefoyása. A tanártestület a tanév megkezdése 

előtt augusztus hó 30-án előkészítő tanáeskozraányt tartott, melyben a tanév 
megkezdésére, órarend- és tankönyvekre, valamit a tanitás-, nevelés- és 
fegyelemre vonatkozó megállapodások tétettek; egyszermind az osztályok 
főnökei jelöltettek ki és a tanácskozmánvok jegyzője választatott.

Szept. első három napja a beiratásokra, felvételi, pót- és magán
vizsgákra fordittatott; 4-én a nagyobb hallgatói teremben egybegyült 
tanárok és ifjúság jelenlétében az uj tanév ima-, igazgatói beszéd- és a tör
vények felolvasásával ünnepélyesen megnyittatott; 6-án pedig kezdetét 
vette a rendes előadás, mely szakadatlanul folyt a tanév végéig kivéve az 
ünnepi szünnapokat és a félévenkinti vizsgák által igénybe vett időt.

Előadási nyelv. A tannyelv a felgymnasiumi osztályokban magyar, 
az algymnasiumban német (túl nyomó lag) és magyar.

Oktatás és nevelés, vallás és fegyelem. A tanári kar szemmel 
tartván a gymnasiumi oktatás és nevelés magasztos feladatát a mint egy 
részről az ifjakat ismerő, emlékező és gondolkozó tehetségük figyelembe
vételével fokról fokra tágasabb ismeretekbe bevezetni és öntevékeny 
kutatásra indítani törekedett; úgy más részről nemes verseny és becsület- 
érzés, de főként a vallás és humanismus eszméinek felköltése, édes szüleik 
s a drága hon iránti kegyeletük ápolása által erkölcsüket nemesbiteni; törek
vésüknek magasabb irányt, jellemüknek szilárdságot kölcsönözni a nevelés 
főfeladatának tekinté és ezt buzgalommal megközelíteni törekedett. A 
vallásos érzület ápolására jótékony befolyást gyakorolt a nyilvános isteni 
tisztelet, melyben a tanulók hitfelekezeti külümbségük szerint vasár- és 
ünnepnapokon; valamint a szent vacsora élvezése, melyben az ág. hit
vallásnak a tanárokkal együtt az óv végén részt vettek.

A szellemi kiműveléssel összhangzatosán a testi erők kifejtése is 
czélba vétetett megfelelő tornászati gyakorlatok utján.

A tanárok ezen fáradságos munkáját az iíjuság nagyobb része ör
vendetes előhaladása és erkölcsi jó magaviseleté által hálálta meg; sőt 
voltak, kik minden tekintetben kitüntetvén magokat intézetünk díszére 
szolgáltak. De fájdalom, olyanok sem hiányzottak, kik kitűzött czél- 
joktól messze hátra maradtak, vagy a törvény, illedelem és kegyelet 
szavára nem hallgatván, hanyatlottak. Ilyenek irányában a tanárok 
jóakaró buzdításon és feddésen kívül a rendelkezésükre álló egyébb 
fegyelmi rendszabályokat is kénytelenek voltak alkalmazni, sőt kettőt, 
mint javithatianokat, az intézetből végképen kizártak.

Jótékonysági mozzanatok. Az ev. gyámegyletre havonkint gyűj
töttek be a tanulóktól fölajánlott összegek, melyek egy része az év végén
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intézetünk szegénysora, de kitűnő tanítványaink jutalmazására fordittatott, 
nagyobb része pedig a kerületi gyámiutézet elnökségéhez küldetett be.

Felgymasiumi tanulók a tanári kar engedelmével G r ó s z  E r n ő  
tanár vezetése és Somogyi József, Kostenszky Pál és Molnár Ferencz 
Vili. oszt. tanulók segédkezése mellett jótékony czélu bált rendeztek 
febr. 5-én; a tiszta jövedelem, azaz 92 frt 26 krnak egy része (20 frt) 
a m. önképző kör könyvtárának szaporítására fordittatott, másik része 
(72 frt 25 krnak) a lyc. uj pénzalapitványhoz csatoltatott. Hálás köszönet 
illeti dr. Tátravné, született Demiány Vilma asszonyát, ki szives volt a 
bálanyai tisztséget magára vállalni és 27 frtnyi felülfizetéssel a jótékony 
czelt támogatni.

Iskolai Ünnepélyek. A tanévet megnyitó és bezáró ünnepen kivül 
okt. 4-éu 0  cs. kir. Felségének nevenapja, máj. 10-én pedig a trónörökös 
Rudolf 0  cs. kir. Fensége egybekelésének napja alkalmából tartott isteni 
tiszteleten teljes számban vett részt a tanárokkal együtt a tanuló ifjúság.

kirándulások. Felgymnasiumi növendékeink K l e i n  P á l  tanár 
vezetése alatt ősszel a kárpátokba tettek 2 kirándulást, még pedig az 
egyiket a felkai völgybe a lengyel nyergen át .Javormára, a másikat az 
alabastrom-mészbarlangba. Máj. 21-én a gymnasium és elemi iskolák 
növendékei a t .nárok és tanítók vezetése alatt együtt vonultak ki szépen 
sorakozva zászlókkal zene- és dobszó mellett a közel fekvő kies erdőbe 
a szokásos májusi ünnep megtartására. Fz alkalommal egy helybeli 
polgár t. ez. G r ü n w a l d  M á r t o n  úr egy dobot ajándékozott a lyceum- 
nak, a miért is e helyen hálás köszönetiinket fejezzük ki az ifjúság ezen 
lelkes pártfogójának.

Egészségi iigy. Az ifjúság egészségi állapota általán véve kedvező 
volt, leszámítva azon egy esetet, hogy egyik tanítványunkat Laczó Gyulát, 
V. oszt. tanulót, ki gyógyithatlan betegségben sinlődve jött ide már, a 
kérlelhetlen halál szept. 30-án tanulótársai sorából kiragadta. Az elhunyt
nak holt tetemeit a tanári kar s az összes ifjúság meleg rokonszevvel és 
a daláregylet gyász éneke mellett az örök nyugalom helyére kisérte; hol 
Runyay József, VIII. oszt. tanuló búcsúbeszédet mondott. Temetési költ
ségeit pedig az összes ifjúság fedezte.

V i l i .

Ifjúsági egyletek.
A magyar ünképző kör ez évben is megalakult Votislcy Károly 

tanár vezetése mellett. Tisztviselői voltak: alelnök Runyay József, titkár 
Somogyi József, pénztárnok Nyiry Gyula, ellenőr Husek Ferencz, főjegyző 
Mócz Endre, aljegyző Koncz Pál, könyvtárnokok Steiner Jakab és Szerb Péter.

3*



A kör 16 rendes gyűlést tartott. Bírálat alá került 20 db. mű. Ezek 
közül 3 megdiesértetett, 12 méltányoltatott, 5 pedig tudomásul vétetett. 
Szavalat volt 20, melyek közül 4 dieséretet, 9 méltánylatot érdemelt, 
7 pedig tudomásul vétetett.

Összes bevétele 175 frt 25 krt tett, melyből a kör k ö n y v t á r a  
számára következő müvek szereztettek meg: Kossuth L. Irataim az emi
grációból 2 kt. — Pulszky F. Életem és korom I. kte. — Greguss Ág. 
Shakespeare pályája 1 kt. -- Arany J. Toldv estéje 1 kt. — Tóth Kálmán 
összegyűjtött költeményei l kt. — Jókai Mórtól: Politikai divatok 3 kt. 
— És mégis mozog a föld 6 kt. — Szabadság a hó alatt 4 kt. — Sze
gény gazdagok 3 kt. — Enyém, tied, övé 6 kt. — Szerelem bolondjai 
2 kt. — Egy az isten 6 kt. — Két szarvú ember 1 kt. — Egy hírhedt 
kalandor a 17-ik században. — Jakab Elek: A szabadságharcz töténeté- 
hez 8 kt. — Gvulay P. Emlékbeszédek 1 kt. — A j á n d é k o k :  Luby 
Sándortól: Börne irataiból 1 kt., az ifjúságtól 3 kt.

A könyvtár a szerint szaporodott ez idén v é t e l  utján 50 kt., a j á n 
d é k  utján 4 kttel és jelenleg összesen 250 ktből áll.

A kör ez évben a következő lapokat és folyóiratokat járatta : „Vasár 
napi újság“, „Regényvilág“, „Koszorú“, „Magyar regénycsarnok“ és az 
„Erdélyi Múzeumot“. E helven körünk az „Erdélyi Muzeum“ tele. szer- 
kesztőségének ingyen küldött lapjáért hálás köszönetét fejezi ki.

A néniét öllképző kör irály- s szaválási gyakorlatait Palcsó István 
igazg. tanár vezetése mellett tartá. Tisztviselői voltak: alelnök Maresek 
Aladár, titkár Beer Bernát, pénztárnok Brillier Jakab, ellenőr Schwarz 
Károly, főjegyző Kostenszky Pál, aljegyző Bittner László, könyvtárnokok 
Kernhäuser Ádolf és Nauer György.

A kör 29 tagból állott és 18 rendes gyűlést tartott. Biráltatott 20 mű, 
melyek közül 7 megdiesértetett, 2 méltányoltatott, 7 tudomásul vétetett, 
4 kijavításra visszaadatott. A bírálatok közül 4 dicséretre, 3 elismerésre 
méltónak Ítéltetett. Szavalat volt 20; ezek közül 8 dicsértetett, 12 méltá
nyoltatott.

Könyvtára részint vétel, részint ajándék utján ez évben 44 kötettel 
szapoláttatván összesen 95 ktből áll.

A dalegylet, mely 31 tagból állott, Molnár Ferencz VIII oszt. 
tanuló vezetése alatt hetenkiut 2 órában négyhangu népdalokat és teme
tési énekeket, szám szerint 13-at gyakorolt be.

A Z( «egylet, melynek 9 tagja volt, Hoffmann Mór Vili oszt. tanuló 
vezetése mellett összesen 23 különféle darabot gyakorolt be.



I X .

T a n s z e r e k .
A) A lyceumi k ö n y v  t á r n a k ,  mely 20,965 kötetből állott,
a) Aj á n <1 é k o p t a t t a k :
A magyar t. Akadémia által az 1880/1 évi kiadványaiból 13 kt. és Hl fzt.
A kolozsvári Egyetemtől: Beszédek 2 fzt., almanachja 1 fzt., tan

rendje 1 fzt.
A pozsonyi kir. Akadémiától, személyzeti létszáma 1 fzt.
A pozsonyi ág. h. ev. Egyháztól, emlékirata 1 fzt.
Főtiszt. Czékus István superint. úrtól: A magyi egyet. ev. gyámin

tézet jelentése 2 péld. — Az egyet, gyűlés és a tiszai kér. gyűlés jegyző
könyvei 2 péld

Tek. Stenczel Hugó lye. felügyelő úrtól: Kalehbrenner Károly, uj 
szömörcsök félék 1 kt.

Tek. Payer Hugó egyli. felügyelő úrtól: Bibliotheca earpathiea I kt. 
— (Hessin S. Mollusken-Fauna 4 fzt.

Tiszt. Linberger István helyb. lelkész úrtól: Geschichte des Evan
geliums in Ungarn und Siebenbürgen l kt.

Tiszt, Weber Samu lelkész úrtó l: Zipser Geschichte- und Zeitbilder 1 kt.
T. cz. Sehwartner II. úrtól: „Karpathen-Post*4 egy évi folyama.
T. cz. Zák József úrtól: Térképrajzolás elemei 1 kt.
Aigner L. úrtól: Figyelő I fzt.
Eggenberger-féle könyvkereskedéstől: Tankönyv 7 kt.
Franklin-társulattól: T luk. 38 let
Gerevics Gusztáv úrtól: T. Macc Plautus trinummusa 1 kt.
Grill Károly úrtól: Tank. 2 kt.
Grote G. és Oncken W. uraktól: Alig. Geschichte in Einzeldar

stellungen 1 fzt.
Lampe] Róbert úrtól: Tank. 52 kt., 1 térkép és diszitményrajz 3 fzt.
Hagel Bernát úrtól: Tank. 1 kt.
Tempszky F. úrtól: Tank. 3 kt.

' Wallis Alb. úrtól: Apologia ehrist. és apoeatipsis 2 fzt.
Baloghy György tanulótól: Késmárk városa adójegyzéke kéziraté. 

1439-ik évről.
Fehérváry FerenCz tanulótól: Wolf Chr. elementa matheseos 2 kt., 

Windisch C. G. Geschichte von Ungarn 1 kt., Parnassus illustratus 1 kt.
Lengyel János tanulótól: Sammlung nützlicher Maschinen und Instru

mente 1 kt.
Hunfalvy János helybeli polgártól: Magiri Jo. Aristotelis ethica 1 kt.
Tek. Cornides Tamás úrtól 761 kt. és 96 fzt. egyebek közt: Buo.h- 

lioltz, Aufklärungen zur franz. Geschichte 13 kt. — Budapesti árvizkönyv
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5 kt. — Button, Naturgeseh. 21 kt. — Büsching A. F. Grosse Erdbe
schreibung 25 kt. -— Brockhaus Couv. Lex. 4 kt. — Erdélyi J. Nép
dalok és mondák 1 kt. — Fényes, Magyarorsz. leírása és statistikája 4 kt. 
— Fessler, Marc. Aurél 4 kt. — Genersich d ir . Merkwürdigkeiten der 
St. Késmárk 2 kt. — Göthe’s sämmt. Schriften 11 kt. — Guthrie und 
Gray, alig. Weltgeschichte 48 kt. — Hübner’s Staatszeituugs- und Handl. 
Lexicon 2 kt. — Kelemen Em. Institutiones jur. prud. hung. 3 kt. —- 
Kisfaludy K. Aurora l kt. — Klopstock’s Werke G kt. — Közhasznú 
ismeretek tára 12 kt. -— Lascases Tagebuch v. St Helena 8 kt. — Millot, 
alig. Weltgeschichte 15 kt. —- Mirabeau, System der Natur 2 kt. — Real- 
Encyclopaedie 9 kt. — Reichhardt, moderne Biographie 3 kt. — Sammlung 
der besten Reisebeschreibungen 2U kt. — Scheller’«, lat. d. und d. 1. 
Lexicon 4 kt. — Schiller’s sämmtl. Werke 18 kt. — Seiz, geogr. statist. 
Handwörterb. 3 kt. — Tinimmel, Reise nach S. Frankr. 10 kt. — Sue 
Eug. Ew. Jude 10 kt. — Vachot J. Pesti divatlap 184G. I kt. — Wie- 
land’s Werke 21 kt.

Néhai Sólyomi József kegy. t. r. áldozár és igazg. tanártól 560 kt. 
és 197 fzt., melyekből a nevezetesebbek: Aristotelis op. oinn. ed. J. Th. 
Buhle 5 kt. — Aszalay J. szellemi röppentjük és pik. vázlatok 2 kt. — 
Ballagi K. és Királyi P. egyet, földrajz 3 kt. — Barthelémy, Reise d. j. 
Anacharsis 7 kt. — Berzsenyi D. ossz. müvei 3 kt. —• Blumauer A. gc- 
samrn. Werke 5 kt. — Byrons sämmt. Werke 12 kt. — Calmet A. diction, 
hist. crit. s. scripturae 2 kt. — Cseugeri A. magy. szónokok és státus f. 
1 kt. — Csokonai válogatott munkái 2 dkt. —- Czuczor-Fogarassy-féle magy. 
ny. szótára 6 kt. — Demokritos 12 kt. — B. Eötvös J. Gondolatok 1 dkt. —- 
Erdélyi J. Népdalok és mondák 3 kt. — Fényes E. orosz török háb. 
1 kt., a török bírod, leírása 1 kt., az ausztr. b. statist. 1 kt., geogr. 
szótára 1 kt. — Fogarassy J. m. és n. szótára 2 kt. — Galletti J. G. 
egyet, világrajz 1 kt. -— Gellert C. F. sämmt. Schriften 6 kt. — Göthe’s 
s. Werke 40 kt. — dr. Hartwig G. das Leben des Meeres 1 kt. — Homer’s 
Ilias und Odyssee v. Voss. 2 kt. — Horváth M. 25 év magyarorsz. tör
ténetéből 2 kt., függetlenségi harczának tört. 3 kt. — Humboldt A. Kosmos 
4 kt., Ansichten der Natur 2 kt., Reisen 6 kt. —• Janotickh, chron. Tageb. 
d. ungr. Revol. 3 kt. — Kisfaludy K. minden munkái 4  kt. — Kisf. S. 
munkái. — Knauz N. Kortan 1 kt. — Kollerffy M., a magy. kor. orsz. 
helység névtára 1 kt. — Kölcsey F. minden m. 6 kt. — Közhasznú 
ismeretek tára 12 kt., ujabb k. ism. tára 6 kt. — Magy. Írók életrajz- 
gyűjteménye 2 kt. •— Magyar L., Délafrikai utazásai 1 kt. — Männer der 
Zeit 1 kt. — Münch M. C. Univers. Lex. d. Erziehnngs- und Unterrichts
lehre 3 kt. — Palugyay J. Magyarorsz. legújabb leirása 3 kt. — Payer 
J. Nordpol-Expedition 1 kt. —- Petavü D. rationarium temp. 1 kt. — 
Petőfi S. költeményei 1 dkt. — Ribary F. képes világtörténet 48 fzt. -—



Kották Ív. alig. Geseh. 11 kt. •— Saphir M. G. gesamm. Schriften 4 kt. 
Shakespeare’s dram. W. 12 kt. — dr. Scherzet- C. Reise d. őst. Fregatte 
Novara um die Erde 2 kt. — Schiller’s säinmt. W. 12 kt. — dr. Schuster 
J. Katech. Handb. 5 kt. — Seeman B. Reise um die Welt 1 kt. — 
Thiers M. A. Gesch. d. Gons, und Kaiserreichs 20 kt. — Toldy F. polit. 
szónoklat 1 kt., a m. költészet kkve 1 kt. — Vallás A. Nemzeti encycl. 
2 kt. — Vámbéry Arm. középázsiai utazás 1 kt. — Vasárnapi újság 
1856—59, 4 kt. — Vörösmarty minden munkái 12 kt. — dr. Wplff 0 . 
L. B. Conv. Lex. 4 kt., poet. u. pros. Hausschatz 2 kt. — Azonkívül 1 
fényképalbum, arczképek, térképek stb. Egyéb becses hagyatékát is, 
illetőleg ennek eladási értékét a lyc. könyvtár szaporítására szánta.

b) V é t e l  utján szeresztettek, még pedig a Sehwar tner - fé le  alapít
ványból: A m. term. t. társulat 1880/1 évi kiadványai és „közlönye.“ — 
Peschei Osc. Phys. Erdkunde 6 ízt.. Europ. Staatenkunde 1 kt., Völker
kunde 1 fzt Összesen 26 írt. 90 krért.

A J ó n y  Ti  v a d  ar-féle alapítványból: „Nemzeti könyvtár“ 14 k t . — 
Pulszky F. Életem és korom 1 kt. Összesen 24 frt 90 krért.

A sze r  e l v  é n y i  p é n z t á r b ó l :  A magyarországi Kárpátegylet év
könyve. — Debreczeni prot. lap. — Prot. egyh. és isk. lap. — Lit. Be
richte aus Ungarn. —• Ung. Revue. — Havi és magyar szemle —- Magy. 
tanügy. — Magy. könyvszemle. — Egyet, philol. közlöny. — Magy. 
nyelvőr. — Gondolat. — A m. term. t. társ. „Népszerű előadások gyűj
teménye“. Összesen 49 frt 15 krért.

B) A t e r m é s z e t t a n i  m ű t á r b a ,  mely 322 darabból állott, szerez
tetett : Bohnenberger röpgolyója, a hajcsövek készüléke állványon, 5 db. 
kautschuk léggolyó, bűvös kanna, bűvös tölcsér,'' árverési kalapács, Cag- 
niard de la Tour-féle szirén, Chladni-féle rézlemezek két állványon, vetü
leti ernyő állványon, Breitenlohr-féle lámpa a színképelemzésre, villamos 
lepke, villamos pók, üvegcső a vegyészeti harmóniához. Összesen 117 frt 
20 krért.

C) A t é r r a é s z e t r a j z i  g y ű j t e m é n y  áll 7269 darabból. Uj szek
rények- s- egyéb bútorra kiadatott 130 frt.

Tek. Gresch Gyula helyb. kir. járásbirósági főjegyző ur a múzeum 
szaporítására 25 frtot ajánlott.

D) Az é r e m g y ü j  t e m é n y  állott 766 darabból. Ajándékoztak : Néhai 
Sólyomi József kegy. t. r. áldozár 1 magyar 1848-iki aranyat és 8 db. 
Kossuth-féle bankjegyet; tek. Badányi Mátyás úr 1 száz dollárról szóló 
Kossuth-féle bankjegyet.

Fogadják a fentezimzett kegyes adakozók tanszertáraink gyarapításá
ért intézetünk forró köszönetét.

A fentebbi kimutatások szerint tanszerek vételére kiadatott összesen 
348 frt 15 kr.



Alumneum é s  C onvictus.
Az A 1 u m n e u m jótéteményét (ebédet) az év folytán összesen 121 

tanuló élvezte, még pedig 96-an 16 frt, 16-an 12 frt, egv 10 frt, 6-an 
6 frt évi fizetéséért, 5-en pedig ingyen.

A Con v i r t u s  ban  84 növendék élelmeztetett, még pedig 52-en 
ebéd- és vacsorával, 32-en csupán vacsorával láttattak el. Ebédre adatott 
3 tál étel és kenyér; vacsorára kenyérén kiviil pecsenye burgonyával 
vagy káposztával, hetenkint egyszer túrós galuska, máskor egyéb vastag étel.

Convictusi ebéd- és vacsoráért fizettetett egész évre 60 f r t; csupán 
vacsoráért 30 frt.

A kik ebédet az alumneumban és vacsorát a convictusban fogadtak, 
46 frtot fizettek egész évre.

Felvétetik az alumneum- és convictusba minden tanuló valláskülömb- 
ség nélkül.

Fogadják ezennel a szegény tanuló ifjúság hálás köszönetét mindr 
azon helybeli és vidéki t. ez. pártfogó községek és urak, kik kegyado: 
mányaikkal az alumneumot gyámolították, nevezetesen: t. ez. U resell 
Gyula úr, ki 20 frtot; néhai Dlhányi József volt tanár örökösei, kik bene- 
ficiumra 15 frtot, Faigei Ármin és Lindner Kornél mészáros urak, kik a 
húsár egy részének elengedése mellett 16 kilogr. szalonnát ajánlottak az 
alumneum számára.

X.

*

X I.

Szorgalom - é s  pályadijak, jutalm ak s  egyéb segély .
Az 1881. évi juü. 24-én tartandó zárünnepély alkalmával következő 

szorgalom-, pályadijak és jutalmak fognak kiosztatni, még pedig: 
a) Lyceumunknál fennálló alapítványokból:

1. ) N a p r a v s z k y  Zs uz s an  na-féle szorgalomdij, hat felgymnasiumi 
tanuló számára, fejenkint 20 frt.

2. ) C l e m e n t i s  Is tv á n -fé le  szorgalomdij, két felgymnasiumi legin- 
inkább gömörmegyei tanulónak, fejenkint 12 frt.

3. ) U j h á z y  D á n i e l  féle szorgalomdij, négy felgymnasiumi tanuló
nak, fejenkint 6 frt.

4 )  P ó c z e l l y  István-féle  42 frtos pálvadij, magyar nyelven irt 
műért.

5.) J ó n y  Ti  va d  ar-féle pályadijak, két magyarul irt és előadott 
pályanyertes dolgozatért, egyenkint 9 frt.
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fi.) H o r v á t h  Borbála-féle 12 frtból álló jutalom egy felgymnasi- 
umi, — és

7. S ó l y o mi  József-féle egy egy aranyból álló jutalom 3 al- és 
4 felgymnasiumi német- vagy tótajku tanulónak, kik magokat a magyar 
nyelven kitüntették.

8. ) W ebe r M i li á 1 y-féle jutalom, négy algymnasiumi tanulónak, 
egyenkint 6 írt.

b) A mélt. s főtiszt, egyetemes bizottság által:
9. ) R o t h - T e l e k y  J o h a n n a  grófné alapítványából az 1880/1 -iki 

tanévben 5 tanuló részesittetett fejenkint 40 írttal, fi. m. Brösel Pál, Marcsek 
Aladár, Pálka Kálmán, Pacziger Ervin és Strömpf János.

c) A nm. m. kir M i n i s t e r i u m  által:
10. ) Á ll am i 1Í>0 frtos évi ö s z t ö n d i j a t  nyert Bogár Gyula VI. 

oszt. tanuló 3#079/]880 sz. a. és 100 frtos évi ösztöndíjat Pasiuth József 
IV. oszt. tanuló 3n28/1876 sz. a.

d) T. Andaházi Pál úr gondnoksága alatt levő alapítványból:
11. ) Marcz i bányi - f é l e  75 frtos ösztöndíjban részesittetett Andre- 

anszky Béla VIII. oszt. tanuló.
e) A szepesm. leibiezi ev. egyház község elöljárósága által:

12. ) S c h o l t z  A n n a  M ária-féle alapítványból következő leibiezi 
születésű tanulók részesültek segélyben: Durst Győző VIII. oszt. tanuló 
70 írtban; Kinczler Béla III. és Billnitzer Ernő I. oszt. tanulók egyenkint 
50 írtban; Szutor Ernő I. oszt. tanuló 20 írt 89 krban.

f) A lyc. tanárok által adakozás utján begyűjtött:
13. ) P r i l m i u m o k  közül egy felgymn. tanuló egyet nyert 5 írttal; 

a többit négy algymn, tanuló nyerte egyenkint 4 írttal.
A Jóny Tivadar-féle pályadijakra kitiizettek 1880/1-ben következő 

tárgyak: Bátor baka (ballada). Julián az etelközi magyaroknál (költői el
beszélés.)

A Péczelly István-félére: Mily tényezőknek köszönhetjük, hogy a 
magyar irodalom a XVIII. század második felében örvendetes felszárnya
lást nyert ?

Fölemlitendőnek tartjuk, hogy intézetünk szegény tanulói még más
féle jótéteményben is részesültek, a mennyiben t. i. némelyeknek a táp- 
intézetben ingyen, vagy csekély fizetésért élelmi ellátás nvujtatott; mások
nak a tandíj egy része elengedtetett. Azonkívül ügyesebb ifjaknak alkal
muk volt mostoha anyagi állapotukon magánoktatás adása által segíteni.

A b e t e g  szegény tanulók ápolására van szinte egy tőke, melynek 
kamatjaiból a gyógyítási költségek fedeztetnek.

*



É rettség i vizsgák.
a) Az 1881. évi június 15., 16., 17. és 18-án tartandó í r á s b e l i  és 

junius 25-én és következő napjain tartandó s z ó b e l i  érettségi vizsgálatokra 
jelentették magokat 40-en.

b) Az 1880. évi juu. 25., 26., 28., 29., .30-án és szcpt. 12-én tartott 
szóbeli érettségi vizsgán tek. Stcnczel Hugó lyc. felügyelő úr elnökölt 
mint kerületi biztos.

1. Jelentkeztek volt 47-en.
2. Kiállották a vizsgát 47-en, de úgy, hogy szept. 2-án 4-en tettek 

javító vizsgát.

X I 11.

Uj alapítvány.
A tanári fizetés felsegélésére 1865. évi alig. 23-án létrejött uj alapít

vány, mely az 1879. évi kimutatás szerint 8158 frt 87 krból álló tőkét 
tett, az 1880. év végén 8806 frt 44 krra rúgott fel, tehát 647 frt 57 krral 
szaporodott; tiszta jövedelmének, azaz 451 frt 52 krnak egyik részt;, 225 frt 
elosztatott, másik része 226 frt 52 kr. a tőkéhez csatoltatott.

Ezen alapítvány szaporittatott részint a lvcealis tanuló ifjúság által 
tandijpótlék fejében befizetett 263 frt 30 krral, részint következő t. ez. 
urak évi járulékai által ú. m. Blásy György 1 frt, Demiány Albert 5 frt, 
I )11 lányi József 2 frt, Fűrész Ferenez 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, 
Linberger István 2 frt, Meese Vincze 3 frt, Palcsó István 1 frt, Payer 
Hugó 5 frt, Hcholcz Frigyes 1 frt, Szelényi Gusztáv 5 frt, Szopko Sándor 
5 frt, Szopko László 5 frt, dr. Tátray Gergely 5 frt, Votisky Károly 
1 frt, Weber Pál 1 frt, Werdonics Sándor 1 frt, Zvarinyi Sándor 1 frt, 
összesen 69 írttal.

Hálás köszönetét mondunk azon t. ez. pártfogóknak, kik ezen alapít
ványt évi járulékaikkal gyarapittották; főként dr. Tátray Gergely gondnok 
urnák, az alapítvány buzgó kezeléséért.



A iyceum javára befolyt egyéb kegyes adományok.
A fentebbi rovatokban feljegyzett jótéteményeken kívül hálás szÍvvel 

említjük még a következő kegyadományokat, melyek ez az évben a lyceum 
segélyezésére befolytak:

Tek. S te n  ez el Hugó ,  a lye. nagyérdemű felügyelője az 1880. évi 
szept. 1 li-án bekövetkezett jubilaeuma alkalmából maga és nagylelkű neje, 
született Nendtwich Paulina asszony nevében 500 írtból álló kegyes alapít
ványt tett a lyeealis aluinneum számára, — Fogadják ezen újabb jóté
teményükért forró hálaköszönetünket.

Néhai S ó l y o m i  J ó z s e f  kegyes tanitórendi áldozár 1880. évi szept. 
18-án szinte az alumneum javára 800 frtot adományozott.

Boldogult D e m e t e r  S á m u e l  és J u l i a  helybeli lakosok végrende- 
letileg 100 frtot hagyományoztak a késmárki lyceum uj alapítványa 
számára.

Legyen áldva ezen boldogultak emlékezete!
A tiszai egyházkerület tud. pénztárából ennek gondnoka tek. Szontágh 

József úr által évi segély fejében 8b frt 84 kr. küldetett be a lyceum 
pénztárának.

Adja az úr Isten, hogy intézetünknek legyenek ezentúl is nagylelkű 
és áldozatkész pártfogói s hogy ezek segítségével képes legyen mindinkább 
nagyobbodó feladatának jövőben is minden tekintetben megfelelni!

XV.

A tanulók névjegyzéke.
I. osztály.

Bayer Gyula, Remete, Szepesin. 
Benne Emil, Leibicz, „
Bernhardt Béla, Késmárk, „
Beust Károly, Leibicz, „
Cerva Lajos, Késmárk, „
Csencsik János, Uzapanyit, Gömörm. 
Dedinszky Sándor, Rásztoka, Liptóm. 
Dubay János, Ó-Lubló, Szepesin. 
Fábry Pál, Hunfalu, „
Forbérger Gyula, Késmárk, „

Förcs Árpád, Szalk, Pestm. 
Fuhrmann Lajos, Ménhard, Szepesin. 
Führer Ervin Aladár, Késmárk,,, 
Gildein Samu, Késmárk, „ 

i  Glatz János, Forberg, „
: Goldstein Lajos, Tótfalu „

Gönczi László, Búj, Szabolcsin. 
Gücklhorn Gyula, Késmárk. Szepesin. 
Hámoraik Emil, Krompach, „ 
Hanulay Gvula, N.-Sztrazin, Nó- 

grádm.
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Hrdina József, Német-Lipcse, Lipt<’»m. 
Hunfalvy Géza, Késmárk, Szepesin. 
Hugyeez György, Cserény, Zólyomul. 
Hugyeez Lajos, Zólyom, „
Huzsik Mihály, Forberg, Szepesin. 
Jenny Sándor, Késmárk, „ 
Jeszenszky János, Szent-Márton, Tu- 

róczm.
Jonascli Alfons, Gnezda, Szepesin. 
Kalix Béla, Durand, „
Kálmánezhey Gyula, Uj-Feliértó, Sza- 

bolcsm.
Kavasch Ernő, Leibiez, Szepesin. 
Kazimér Béla, Erdély-Horvátlii, 

Abaujme gye.
Kinezler Árpád, Leibiez, Szepesin. 
*Kircz Károly. Vázsecz, Liptóiu. 
Klein Károly, Késmárk, Szepesin 
Koreny Márton, Vyliodna, Liptóiu. 
Koromzay György, Késmárk, Sze- 

pesmegye.
Kottler Vincze, Szepesin.
Kövér Lajos, Szabolcs, Szabolcsin. 
Král Milos, Ratkó, Gömörm. 
Kurzweil Hugi), Staksiu, Zemplénm. 
Lang Péter, Szt.-Miklós, Liptóm. 
Longa Ferencz, Késmárk, Szepesin. 
Lopusny ()tto,Bréznőbánya,Zólyomul. 
Lumtzer Géza, Leibiez, Szepesm. 
Mattyók Gyula, Remete, „
*Pflug Rezső, Lőcse, „
Pollnisch Lajos, Matlieócz, „
Purr Lajos, Ménliard, „
Putz Sándor, Surány, Nógrádm. 
Raisz Miksa, Béla, Szepesm.
Reguly Kálmán, Klcnócz, Gömörm. 
*Ril liczey Álmos, Ófalu, Szepesin. 
Schiff József, Siroka, Sárosm. 
Scholcz Rezső, Leibiez, Szepesm. 
Sehönviszner Aladár, N.-Szakik, „ 
Schwartz Rezső, Bielitz, Szilézia. 
Sóhalmy János, Tállya, Zemplénin. 
Stein Arnót, Zubereez, Árvám. 
Steiner Dániel, Késmárk, Szepesm. 
Stodola János, Proszék, Liptóm. 
Szelényi Károly, Késmárk, Szepesin. 
Szinrekovszky László, N. - Mihály, 

Zemplénm.
Szopko Dezső, Késmárk, Szepesm. 
Teichengriiber Kőinél, Késmárk, „

* Kilépett.

Tomás Antal, Csepp, Zemplénm. 
Tomka Lajos, Szt-Márton, Turóczm. 
ToperczerOszkár, Késmárk, Szepesm. 
Topser Samu, Foprád, „
Wildner János, Leibiez „
Zacliar Rezső, Breznóbánya, Zólyom- 

megye.

M a g á n t a n u l ó k :
Gergelyi Jenő, Kriegk, Szepesin. 
Jakó Sándor, Derecske, Hajdúm. 
Klein Mór, Ófalu, Szepesm. 
Littmann Zsigiu., Mátyásfalu, „ 
Marezy Béla, Munkács, Bereghin. 
Moser Rezső, Durand, Szepesm. 
Pálka Géza, Felka, „
Podhradszky Pál, Sumjácz, Gömörm. 
Teltsch Gusztáv, Felka, Szepesin. 
Ulreich Alfréd, Durand, „

II. osztály.
Batta Ferencz, Gégény, Szabolcsin. 
Bayer Nándor, Sehmidraith, Vasin. 
Berecz Lajos, Miskolcz, Borsodul. 
Berger Károly, Edelény, „ 
Bilnitzer Ernő, Loibicz, Szepesm. 
Bugsch Aladár, Sztrázsa, „
Cerva László, Késmark, „
Chován János, Maluzsina, Liptóm. 
Daléba Miksa, Plavniez, Sárosm. 
Fabiny Árpád, Sztrázsa, Szepesm. 
Fábiny Nándor, „ „
Fritsch József, Késmárk, „ 
Geppel Tivadar, Bártfa, Sárosm. 
Glücksiuann József, Ófalu, Szepesin. 
*Goldhammer Sándor, Smizsán, „ 
Graf Rezső, Ruszkinócz, „
Greisiger János, N.-Szalók „ 
Hámoraik Gyula, Krompach, „ 
Hensch Gusztáv, Szombat, „ 
*Herz Sándor, Ábrahámfalu „ 
Hoffmann Sándor, Nyíregyháza, Sza- 

bolcsmegye.
*Hugyecz Pál, Zólyom, Zólyomul. 
Iváncsó László, Szántó, Abaujin. 
Kául Jakab, N.-Szalók, Szepesm. 
Klimek Rezső, ,, „
Krieger Ármin, Késmárk „
Kubányi Gyula, Szmeresány, Liptóm. 
Lingsch János, Béla, Szepesin.
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Lomniczer József, Ó-Lubló, Szepesin. 
Lövy Salamon, Polonka, Gömörm. 
Majoros Gusztáv, Ratkó, „
Mráz István, Nyíregyháza, Szabolcsin. 
Nagy Pál, Göllniczbánya, Szepesin. 
Nauer Sándor, Késmárk, „
Pécliy Péter, Gyires, Biharm. 
PorubszkyJózsef, Sz.-Miklós, Liptóm. 
Prámer Antal, Torna, Tornám.
Putz Lajos, Surány, Nógrádin.
Raab Alfréd, Matheócz, Szepesm. 
Rácz Gyula, Késmárk, „ 
Rásztokay Emil, Rásztoka, Liptóin. 
Reguly Ödön, Kleuócz, Gömörin. 
**Reisinger Gusztáv, Késmárk, Szc- 

pesmegye.
Rosenthal Bertalan, Késmárk, Sze- 

pesmegye.
Rotli Sándor, Késmárk, Szepesm. 
Ruhmann Lajos, N.-Lipcse, Liptóin. 
Scherffel Nándor, Poprád, Szepesin. 
Scboltz Gyula, Vyhodna, Liptóm. 
Schubszky Károly, Ménbard, Sze- 

pesmegye.
Schwarz Viktor, Leibicz, Szepesm. 
Sóra Géza, Harkány, Zemplénin. 
Szakmáry Zoltán, Lucsivna, Szepesm. 
Sztarouy Gábor, Hibbe, Liptóm. 
Szutor Ernő, Leibicz, Szepesm. 
Tribalcsik Ármin, Késmárk, „
Untisz Pál, Csaba, Borsodul.
Volko János, Szt.-Miklós, Liptóm. 
Vyda János, Primócz, Szepesm.

M a g á n t a n u 1 ó k :
Horthy Béla, Mező-Kászony, Beregm. 
Horthy Gyula, Szálka, „
Horváth László, Hete, „
Matuska János, Szt.-Miklös, Liptóm. 
Tóth Kálmán, Serke, Gömörm.

I I I .  osztály.
Ambrózy Adolf, Béla, Szepesm. 
Beuke István, F.-Czéczén, Abaujm. 
*Bielck Samu, Ö-liegy, Zólyomm, 
Buchalla Jenő, Leibicz, Szepesm. 
Csauder Dániel, Késmárk, „ 
Cserépy Jenő, „ „
Csillaghy László, Isztebne, Árvám. 
Dávid István, Runya, Gömörm.

Dégen Lipót, Zarembiua, Szepesm. 
Duka Andor, Márkon, Zemplénin. 
Durst Viktor, Leibicz, Szepesin. 
Emericzy Kornél, „ „
*Galanda István, Szt -Márton, Túrócz- 

megye.
Glatz Gyula, Poprád, Szepesm.
Göc zel Árpád, Ofalu, „
Göllner Kornél, Breznóbánv a,Zólyorn- 

megye.
Hankisz Károly, Dobsina, Gömörm. 
Hello Károly, Szabad-Szállás, Pest- 

Pilis-Zsoltmegye.
Holéczy Pál, Chizsnyó, Gömörm. 
Janowitz László, Busócz, Szepesm. 
Kail Kornél, Szepes-Váralja, „
Kajáry Lajos, Debreczen, Hajdúm. 
Kikta Ede, Poprád, Szepesin.
Kiss Károly, Késmárk, „
*Kling János, Zsákócz, „
Kmetónyi Emil, Zólyom, Zólyomm. 
Knott Gusztáv, Ruszkinócz, Szepesm 
Krompecher Hugó, Béla, „
^Lengyel János, Kis-Azar, Zemplénin 
Ligusch Ferencz, Késmárk Szepesm 
*Lipter Gusztáv, Leibicz, „
Lomnitzor Manó, Ö-Lubló, „
Pecliar László Poprád, „
Pinka Gusztáv, Szikla, Zólyomm. 
Pivko György, Benicz, Turóczm. 
Reinitz Benyó, Késmárk, Szepesm. 
Reusz Jenő, N.-Rőcze, Gömörm. 
Rigelhaupt Izsák, Neumark, Gácsorsz, 
Scherfel György, Felka, Szepesm. 
Scboltz Victor, Leibicz, Szepesm. 
Sóhajda Kálmán, Mándok, Szabolcs

ra egye.
Spitzkopf János, Uj-Lcszna, Szepesm 
Steiner Károly, Késmárk, „
Stuckner József. Hibbe, Liptóm. 
Svelila János, Brezó, Nógrádm. 
Szakmáry Flemér,Lucsivna, Szepesm 
Szemere Kálmán, Lasztomér, Zem- 

plénmegye.
Szláby László, Ó-Lubló, Szepesm. 
Tátray Dezső, Késmárk, „
Teiehner Lipót, Zsdjár, „
Tóth János, Miskolcz, Borsódra. 
Tribalcsik Kálmán, Késmárk, Szepes- 

megye.
Kilopott. Kiküldetett.
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Vajtlió István, N.Tda, Abaujm. 
Zimmermann Mihály, Topporcz, 

Szepesmegye.
Zipser Fíilöp, Plavnicz, Sárosul.

M a g á n t a íi u 1 ó k :
Jónász Adolf, Ófalu, Szepesin. 
Komoróczy Iván, Jánosi, Szatmárm. 
Pollak Mór, Maniow, Gáesország. 
Weszetzky Zsigm, Ófalu, Szepesin.

IV. osztály.
Alexy Rajmond, Szepes-Szombat. 
Barcsai Sándor, Krassó, Szatmárm. 
Bretz Károly, Leibicz, Szepesin. 
Bugsch Sándor, Sztrázsá, „
Csencsik István, Herédely, Gömörm. 
Galgon Pál, Viborna, Szepesin. 
Géczy Károly, Bágyon, Nógrádira 
Genersich József, Késmárk, Szepesin. 
Grün Theofil, Holló-Lomnicz, „ 
Holéczy Gusztáv Süvete, Gömörm. 
Holly József, Pálfalu, Liptóm. 
Hönsch Ede, Uj-LesZna, Szepesin. 
Jóob Zoltán, FancSal, Abaujm. 
Keresztúri' Sándor, Mező-Keresztes, 

Biharmegye.
Kilvády József, Bréznóbánya, Zo- 

lyommegye.
Koncsek Márton, Uj-Vásár, Gömörm. 
Kosztolny Kálmán, Szt.-Miklós, Liptó- 

mégye.
Kottler Gusztáv, Késmárk, Szepesin. 
Lang József, „ „
László Béla, Palágy, Ungm.
Pasiuth József, Poprád, Szepesin. 
Pécsy Tibor, Nyir-Bóltek'é, Szabolcsin. 
Reiner Zsigmond, Átány, Hevesül. 
Schólcz Rezső, Tótfalu, Szepesm. 
Stein Ádolf, Zuberecz, Árvám. 
SzemereMárton,Lasztomér,Zemplénin 
Szilágyi Gyula, Kúnágota, Gsánádm. 
Szutorisz Róbert, Béla, Szepesm. 
Tinschmidt Jakab, Rokus'z, „ 
Viszóezky Lajos, Szántó, Abaujm. 
Weisz Ádolf, Késmárk, Szepesin. 
Weisz Gyula, Béla, „
Werner Samu, Szepes-Szombat.

M a g á n t a n u 1 ó k :
Berencsi Károly, Nánás, Hajdúm.

Csohány János, Nánás, Hajdúm. 
Propper Miksa, Sztrázsá, Szepesin.

V. osztály.
Balogh Mihály, Lyután, Unghm. 
Bergh Albert, Matheócz, Szepesm. 
Bojtos Sándor, Igló, „
Dobsa József, Lucsivna, „
Dubois Rezső, Nádasd, Borsodra. 
Glatz Samu Busócz, Szepesmegye. 
Górnia Balázs, Berczelen, Szabolcsin. 
Gróda Sándor, Karczag,Jász-N.-Kún- 

Szolnokmegye.
Groszberger Barna, Tótmarkháza, 

Hevesmegye.
Helle János, Szabad-Szállás, Pestin. 
Hőnél Albert, Matheócz, Szepesm. 
Iváncsó József, Szántó, Abaujm. 
Jureczky Mór, A.-Kubin, Árvára. 
Kristóf Fajos, Kövi, Gömörmegye. 
Krompecher Jenő, Béla, Szepesm. 
lvuncz Gyula, X.-Szabik, „
fkaczó Gyula, Tarnócz, Liptóm. 
Majoros Árpád, Eger, Hevesmegye. 
Ménhard Mihály, Forberg, Szepesm. 
Pechár Kornél, Poprád, „
Poputh Győző, Késmárk, ,,
Reinitz Izidor, „ „
Schickedanz Mór, Biala, Gácsorsz. 
Soiuossy András, Micski puszta, Sza- 

bolcsmegye.
Stenczel Sándor, Késmárk, Szepesm.

. Szavkulics Gyula, Szobos, Sárosai. 
Szemere Bálint,Lasztomér, Zemplénin 
Szilágyi Sándor Kúnágota, Csanádira 
Takács Miklós, Nyíregyháza, Sza- 

bolcsmegye.
j Tóth Kálmán, Mályinka, Borsodra. 

Tunner János, Budapest.
Vladár Róbert, Rózsahegy, Liptóm. 
Wolf Mór, F. Sunyava, Szepesm. 
Zacliar Gézi;, Edcléuy, Borsodra.

M a g á n  t a n u l ó k  :
Bella József, Szt.-Miklós, Liptóm. 
Feldmann Samu, Lemesán, Sárosra. 
Kreszák Cyrill, A.-Kubin, Árvám.

VI. osztály.
Almann János, Sz.-Miklós Liptóm. 
Ballo János, „ „

f  Meghalt.
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Bogár Gyula, Nyir-Bogdány, Sza- 
1 miesni egye.

Oornides Victor, Késmárk, Szepesin. 
Duleba Andor, Plavnicza, Sárosm. 
Fábry László, Felka, Szepesin. 
Fejérváry Ferenez, Szegvár, Oson- 

grádmegvé.
Friinkel Barna, Rózsahegy, Liptóm. 
Genersieh Sándor, Késmárk, Szepes- 

megye.
Goldmann Simon, Gnezda, Szepesin. 
Gönczy István, Búly, Szabolcsin. 
Harmos Gábor, Gyöngyös, Heves m. 
Hayde Gyula, Késmárk, Szepesm. 
Herskovics Frigyes, Uj-Lubló, ,, 
Holländer József, Késmárk, „
Joób Gyula, Fancsal, Abaujm. 
lvircz Ignácz, Csorba, Liptóm. 
Klobusiczky Samu, F.-Miesinye, 

Zólyommegye.
Kostenszky Victor, Késmárk, Szepes- 

megye.
Lalim Albert, Béla, Szepesm. 
Littmann Simon, Vörös-Klastrom, 

Szepesmegye,
Májunké Gábor, Szepes-Szombat. 
Marsclial József, Kis-Kresztyene, 

Barsmegye.
Mayer Gyula, Béla, Szepesm. 
Menner Ottó, Edelény, Borsodm. 
Molnár Gyula, Bótrágy, Bereghm. 
Nauer György, Késmárk Szepesm. 
Palástby János, Pelejte, Zemplénin. 
Petróczy Pál, Petrócz, Szepesm. 
Piszárcsik Endre, Ófalu, Szepesm. 
*Repaszky István, Lőcse, „
Schmeisz János, Béla, „
**Scholcz Árpád, Késmárk, „
Seholcz Gyula, Leibicz, „
Schwarz Károly, Késmárk, „
Sirk Károly, Sőreg, Pestm.
Szerb Péter, Fekete-Győrös, Biliar- 

megye.
Tátray .Ernő, Késmárk, Szepesm. 
Tátray Ödön, Debreczen, Hajdúm. 
Wünschendorfer Béla, Pop rád, 

Szepesmegye.

M a g á n t a n u 1 ó :
Czirbusz Győző, Lőcse, Szepesm.

* Kilépett. ** Elkiildetett.

VII. osztály.
Batta István, Deinecfeer, Szabolcsin. 
Borgsmann Jakab, Landok, Szepesm.

! Bittner László Késmárk, „
[ Breyer Jakab, Uj-Leszna, „

1 lemszky J aims, Ófalu, „
Dierner Géza, Lasztomér, Zemplénin. 
Dluhovics Béla, Vittanova, Árvám. 
Droliobeczky Miklós, Gánya, Marina- 

rosmegye..
Dubovszky Adolf, Késmárk, Szepesm . 
Ferencsik Ödön, Uj-Kemencze, IJng-

megye.
Fuszgäuger Benyó, Kassa, Abaujm. 
Führer Károly, Kis-Szalók, Szepesm. 
Gaszner Károly, Heves, Hevesm. 
Goldstücker Ármin, N.-Lipcse, Liptó- 

megye.
Gretzmacher Alfréd, Ruszkinócz, Sze

pesmegye.
Herbst Simon, Uj-Szandecz, Gács- 

ország.
Herinel Ágost, Béla, Szepesm 
Husek Ferenez, Rimaszombat, Gömör- 

megye.
Immerblum Gyula, N.-Lipcse, Liptó-

megye.
Kauffer Zsiga, Batizvásár, Szatmárm. 
Kern Aladár, Újvár, Liptóm.
Klein Samu, Hunfalva, Szepesm. 
Klimek Győző, Ruszkinócz. „ 
Koncz Pál, Sajó-Gömör, Gömörm. 
Kral András, Ratkó, „
Krivóss Árpád, Kir.-Lehota, Liptóm. 
Medveczky József, Márm.-Sziget. 
Morvay Pál, Mihálydi, Szabolcsin. 
Pacziger Ervin, Erdö-Bénye, Zem- 

plénmegye.
Pavlik Béla, Ófalu, Szép esin. 
Petróczy Zoltán, Pétrócz, „
Polnisch Jenő, Késmárk, „
Royko János, Ungvár, Ungm. 
Sebeök István, Lasztócz, Zemplénin.

: Simko János, Szt-Márton, Turóczm. 
Stenczel György, Zavatka, Gömörm. 
Stotter Jakab, Mátyásfalu, Szepesm.

( Strompf János, Gölniczbánya, „ 
Szalay Károly, Rásztoka, Liptóm. 
Szaxun Sándor, Köblér, Ungm. 
Szifft Gyula, Helpa, Gömörm.
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Tóth Bertalan, Malvinka, Borsodul. 
Wéber Samu, Béla, Szepesin. 
Wladár Tivadar, Rózsahegy, Liptóm. 
Wolf Lipót, F. Sunyava, Szepesm. 
Zubo János, Lieze, Gömörm.

Ma g á n  t a n  ul ó :
Csaplovics Simon, Geczelfalva, Árva- 

megye.
VIII. osztály.

Andreanszky Béla, Sz.-Mária, Liptóm. 
Beer Bernát, Andrásfalva, „ 
Berencsy György, Nánás, Hajdúm. 
Bresel Pál, Késmárk, Szepesm. 
Diskantiny János, Beszterczebánya, 

Zólyommegye.
Dobsa Mihály, Szt.-András, Szepesin. 
Durst Győző, Leibicz, „
Fejérváry Sándor, H.-M.-Vásárhely, 

Csongrádmegye.
Gabriel Frigyes, Béla, Szepesm. 
Gallay András, Ratkó, Gömörm. 
Göttinger Gyula, Poprád, Szepesm. 
Gresch Gyula, Béla, „
Győry Lajos, Rimaszombat, Gömörm. 
Hausmann Arthur, Trencsén, Tren- 

csénmegye.
Hoffmann Mór, Nyíregyháza, Sza- 

bolcsmegye.
Klobusiczky Gustav, F. Micsinye, 

Zólyommegye.
* Kilépett.

Komhanser Adolf, Sztrázska, Szepesin 
Kostenszky Pál, Késmárk, „
Kozmáry József, Gyöngyös,Hevesm. 
Lang Ignácz, Rózsahegy, Liptóm. 
*Lindner Ármin, Késmárk, Szepesm. 
Lipter Ernő Leibicz, „
Maresek Aladár, Késmárk, „

! Mócz Endre, Dorog, Hajdúm. 
Molnár Ferenez,Rimaszombat,Gömör- 

megye.
Nyiry Gyula, Szentes, Csongrádm. 
Pálka Kálmán, Sz.'-Miklós, Liptóm. 
Podraczky Lajos, Danaegyháza, Pest

megye.
Puskás József, Kis-Várda, Szabolcsin. 
Runyay József, Rimaszombat, Gömör- 

megye.
Scholez Hugó, Leibicz, Szepesin. 
Schönvizner Szilárd, Ménhard, „ 
Schwarz Aladár Késmárk, „ 
Somogyi József, N.-Gércs, Zemplénin. 
Somossy Mihály, Nyir-Balkány, 

Szabolcsmogye.
Steiner Imre, Késmárk, Szepesm. 
Steiner Jakab, Péteri,.Restin. 
Szatmáry József, Pongyelok, Gömö - 

megye.
Szmrekovszky György, N.-Mihály, 

Zemplénmégye.
Valovics Ignácz, Svabolka, Gömörm. 

í Visny Samu, Német-Lipcse, Liptóm.

Figyelmeztetés.
A jövő 1881/2-ik tanév  szept. 1-ón kezdődik . Az első n égy  n ap  be- 

ira tások ra , felvételi- és pó tv izsgákra fo rd itta tik . Szept. 5-ón a ta n é v e t 
m egny itó  igazgatói beszéd és a tö rvények  felolvasása u tá n  a ren d es  tan itá s  
azonnal m egkezdetik .

A convietus- és a lum neum ba valláskülöm bsóg n é lk ü l v é te tn e k  fel 
az ille tő  epborus-tanároknál je len tkező  tan u ló k .

M indennem ű d ijak  fé lévenk in t e lő re  befizetendők.
A nnak  idejében gondoskodva lesz olcsó közlekedésrő l K ésm árk  és a 

legközelebbi vasú tállom ás között.

S a j t ó h i b á k.
Lap. Sor.

‘ó  13 felül: hera olv. nem.
20 15 alul: Pártfogásával „ Pártfogóságával.






