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Késmárk városa elnyomatási korszaká
nak vázlatos története

és

A k ésm árk i ág. hitv. ev. gyülekezet három  vértanúja .

A magas T átra  alján elterü lő  felső Szepesség és különösen 
a ‘P oprád  folyó kies völgyében fekvő K ésm árk  városa a tizen
heted ik  század folyam a a latt és a tizennyolczadik század első 
tizedében barczias jeleneteknek és véres eseményeknek volt szín
helye. — Ezen ős, régi s azon időben magas körfallal, hatalm as 
bástyákkal és védtornyokkal erőd íte tt város külseje, m ely a la 
kosokat biztonságban tarto tta  m inden külső m egtám adtatás ellen, 
teljes ellentétet képezett a po lgárok  m agán és politikai életének 
m ozzanataival.

Keni a béke és nyugalom , nem a személy- és vagyonbiz
tonság jótékony befolyása fejlesztő és szílárdítá meg e város 
tevékeny, m unkás és szorgalom hoz szokott lakásainak boldog
ságát, hanem  belviszály, zaklatás, üldözés, árm ány és jog- 
tip rás  üszköt szórtak a családi élet édenébe és végenyészettel 
fenyegették  e városnak k irá ly i adom ánylevelek által’biztosított 
szabadalm ait.

Szabadjon néhány perezre fellebbentenem  a fátyolt, mely 
azon idő gyászos eseményeit takarja .

Első vagy is Corvin M átyás k irá lynak  a garázdálkodó 
busszíták  és lengyel Ivázm ér ellen viselt háborúja a la tt ország
szerte érvényre em elkedett azon nézet alapján, hogy a husszí- 
tá k  és Lengyelország felől fenyegető veszély elhárítása czéljá- 
ból a Lengyelország szélén' fekvő és erődített szabad kir. 
K ésm árk  városa körfalán belől egy állandó Castrum vagy is 
v á r  építtessék: e város lelkes, hazaszeretettől lángoló és k irá 
lyukhoz rendíthetlen hűséggel ragaszkodó po lgárai a legnyagyobb 
áldozatkészséggel átengedtek néhány magán házat, m elyeknek 
helyén  csakugyan nem sokára, a régi okm ányok tanúsága sze
r in t :  „Contra ineursiones B ussitarum  et Polonorum “ felépült 
azon, kettős körfallal és őt erős bástyával erőditett vár, melynek
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m ai rom jai is, annak bevehetetlenségéről és egykori fényéről tesz
nek tanúságot.

A várkapitányok nyugtái szerint e vár őrségének élelme
zésére és ellátására K ésm árk városa évenként hatszáz forintot 
fizetett, a m int azt I. Ferdinand k irá ly  egyik rendelete is bizo
nyítja, mely szerint a városi hatóság oda utasittatik , hogy a 
váró'rség részére évenként fizetni szokott hatszáz forintot Pale- 
rius Lőrincz várkap itánynak  fizesse ki.

Ezen jogviszony azonban az idő halad tával változott. 
A Mohács m ellett történt szerencsétlen ütközet u tán Zápolya 
János önkény és erőszak á lta l — v i et potentia m ediante — 
K ésm árk városát, a vára t és a város b irtokát képező szántó
földeket, épületeket és községeket hatalm ába kerítette, ezen 
foglalm ányt még az 1526-ik évben a lengyel Lászky Jerom os
nak adományozta, ki azt az 1530-ik évben b irtokába vévén, 
m egszüntette a várkapitányságot.

Mind Laszky Jerom os, mind annak fia B ertalan szelíden 
bántak  a polgárokkal és m egelégedtek azon hatszáz forintnyi 
összeggel, m elyet a város évenkint a v á r őrségének élelmezésére 
fizetett, de m iután Laszky Bertalan e b irtokát Tököly Sebes
tyénnek örök áron eladta, oly időszak állo tt be, m elynek 
gyászos eseményei K ésm árk  városa történetének árnyoldalát 
képezik.

Ezen büszke úr, m it sem törődvén azzal, hogy K ésm árk 
városa, eltekintve a IY . Béla és Y. Istvántó l kapott k iváltsá
goktól, m ár N agy Lajos a la tt az 1380-ik évi, Pozsony városában 
ta rto tt országgyűlésen a szab. kir. városok közé soroztato tt; hogy 
Corvin M átyás k irá ly  annak a nemességi k iváltságot, a jus 
g lad ii és más szabadalm akat adományozta, m agát a v ár és a 
város birtokosának tarto tta  és mindenféle törvénytelenség el
követésével oda hatni törekedett, hogy a polgárokat szabadal
m aiktól megfosztva jobbágyaivá  tegye.

A polgárok hasztalanúl h ivatkoztak szabadalm aikra, hasz- 
ta lanúl sürgették törvényes úton jogsérelm eik orvoslását, hasz
talanúl esedeztek a k irá ly  párto lásáért és védelm eért, zsarno
kuk  elbizottságában kijelenté, hogy a k irály  neki nem p aran 
csol, hogy ő a polgárokkal szemben m aga k irály , tábornok, 
tör vényszék és a város szabadalm a egy személyben, sőt R udolf 
k irá lynak  1597 Szept. 12-én P rágában kelt levelére is, m elyben 
Tökélynek m eghagyja, hogy a város szabadalm ainak tekintetbe 
vételével törvénytelenségeivel hagyjon fel és ezen viszálynak 
békeséges úton vessen véget, ismét oda nyilatkozott, hogy ha
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a k irá ly  ó't harm inczszor is ren d re  fogja utasítani, m égis azt 
fogja tenni alattvalóival, a m it ő akar.

M időn Tökölynek ezen felségsértő nyilatkozata R udolf 
k irá lynak  értésére esett, ugyan csak  1597 év i N ovem ber hó 
8-án P rágában  kelt levelében, szigorúan m egparancsolta, Tör 
kölynek, hogy tartózkodjék m inden további jogsérelem től és 
hogy kötelességének tartsa az ez ügyben D ersfy Miklós, H ont 
megye főispánjának elnöklete a la tt kiküldött vizsgáló bizottság 
előtt m egjelenni.

M időn azonban ezen vizsgáló bizottm ány az 1598-ik év 
első napjaiban  K ésm árkra érkezve működését megkezdte, Tö- 
köly árm ányhoz és cselszövényhez fogott, m egvesztegette a 
városnak Sziíft G yörgy nevű b irá já t és két tanúnak fogadott 
embert, k ik  árulást követvén el az egész város lakosságán egy 
Tököly á lta l eléjük terjesztett o ly  nyilatkozatot írtak alá, a 
polgárság és a város tanácsának és képviselő testületének tudta 
és beleegyezése nélkül, m elyben elism erték, hogy  a város lakói 
Tökölynek alattvalói és hogy a főldesurok e llen  fellázadt pol
gárok jogosan lettek fejenként húsz forintnyi pénzbírságban el
m arasztalva, hogy azonban Tököly azokat ezen összeg fizetése 
alól nagylelkűen felmentette.

M ég nagyobb elnyom atásnak vo ltak  kitéve a szerencsétlen 
polgárok, midőn Tököly Sebestyén 1607. évi F ebruár hó 3-án 
történt k im úlása u tán annak fia Is tv á n  örökölte annak K ésm árk i 
b irtokát, k i ugyan azon czélt tűzvén  ki m agának, tervszerűen 
ingerelte, bántalm azta, ütlegeltette, kalodába verette, börtönbe 
és bilincsbe vettette, sarczoltatta és fosztogattatta K ésm árk v á 
rosa szabad polgárait, sőt m egvetve e város ős régi ö n k o r
m ányzati és törvénykezési jogát, az 1645-ik évben a város 
hatóságának testületét, úgy szinte az Összes polgárságot a m aga 
házi törvényszéke elé idéztette és miután ezen halla tlan  
önkény szülte parancsnak ellenszegülve sem a hatóság, sem a 
polgárság nem jelen t meg F ó rum a előtt, bosszút fo rralva  
nyolczszáz Á rva  m egyebeli felfegyverzett jobbágyával éjsza
kának idejen m egrohantatta a várost, kik is o ly  fosztogatást 
és pusztítást vittek  véghez, hogy az általok okozott kár 20.000 
forintra becsültetett.

Ezen siralm as állapotban nem  v o lt senki, a ki az e lnyo
mott po lgárok  ügyét kellőleg fe lk á ro lta  és védelm ezte volna, 
m ert h ab ár a város jogsérelm einek orvoslása czéljából több 
ízben ő felségéhez a királyhoz, a m inisterekhez és más n ag y  
befolyással bíró  főurakhoz m enesztett követei szívesen fogad-
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ta ttak  és panaszaik részvétet gerjesztettek; h ab ár az 1647-ik 
országgyűlésen A lvinczy Péter m int director causarum  regalium  
erélyesen felszólalt Tököly törvénytelen erőszakoskodásai ellen, 
és az ország színé elő tt kijelenté, hogy K ésm árk ős régi sza
bad kir. város s ennél fogva a koronának ezen tulajdon va
gyona senki által le nem  foglalható és b irtokába nem vehető: 
mégis ezen országgyűlésen különösen P álfy  P á l nádor b e 
folyásánál fogva az ország rendei által határozatúl kimondatott, 
hogy Tököly úr érvényesítse jogá t K ésm árk városa ellen: 
„ D o m i n u s  T ö k ö l y  u t a t u r  s u o  j u r e  c o n t r a  c i v i  t a t e m  
K é s  m a r  k i e n s e m . “

Ezen m egdöbbentő határozat tágas körökben rosszaltatott, 
mely körülm ény az annyi csapás által sújtott késm árkiakat 
még inkább bátoritá elnyom ott de jogos ügyöket I I I .  Ferdi- 
nánd k irá ly  jogszeretetébe és kegyelm ébe ajánlani, ki is, hogy 
végre valabára ezen országszerte feltűnést és botrányt okozó 
viszály ldegyenlittessék, bizottm ányt nevezett k i oly utasítással, 
hogy m ind két félnek jógái szersődésileg állapíttassanak meg.

I ly  módon jö tt lé tre  1651 évi Á prilis hó 22-én K ésm árk 
városa és Tököly közt azon szerződés és egyesség, m ely e 
város évkönyveiben „ b é c s i  s z e r z ő d é s “ név alatt fordul elő.

E  szerződés főpontjai a következők:
1. A  város fizet Tökölynek m egadóztatási, illetőleg a 

polgárok által évenként a v á r birtokosainak fizetni szokott 
600 fo rin tra  vonatkozó jogának m egváltása fejében egyszer 
m indenkorra 5Ö.000 forintot.

2. A város átenged Tökölynek a v á r útczában negyven
hat házat, egy m ajort, a külvárosban több házat és kertet, 
az alsó vagy is lengyel kaput, az alsó m alm ot, a vámot, nagy 
terjedelm ű erdőségeket, réteket és Kis-Szalók nevű falut.

A város azonkívül lekötelezte m agát a rra , hogy felszaba
dítása és a szabad k ir. városok sorába történendő újbóli fel
vételéért száznegyvenezer forintot fizet, m ely összeget később 
I I I .  Ferdinand k irá ly  hetvenezer forintra szállított le.

Ezen szerződés alapján állítta to tt k i 1655-ik évi Jan u á r hó 
utolsó napján azon felszabaditási oklevél, m elynek értelm ében 
K ésm árk  városának rég i jogai és szabadalm ai a Tököly család 
állítólagos jogainak  teljes mellőzésével ú jra  m egerősittettek és 
a város ismét a szabad kir. városok közé vétetett fel.

Alás részről I I I .  Ferdinand k irá ly  Tököly Istvánnak is 
m egerősittete a késm árki várra  és a fentem !ített házakra,  szán
tóföldekre, erdőkre, területekre s. a. t. vonatkozó jogait.
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A z elnyom atás és jog tip rás okozta viszályainak ily módon esz- 
közlött lecsillapítása u tán  sem állott helyre a béke és nyugalom ; 
m ert m időn Toköly István az egyesség megkötésének évében 
1651 N ovem ber hó 8-án hetven éves korában szélln'ídés követ
keztében m eghalt és annak fia ifjabb Tököly István  e birto
kát örökölte, ő heves természeténél fogva minden kigondolható 
módon ingerelte  a polgárságot és sértegette jogait ; a fent- 
em litett negyvenhat ház lakóit elvonta a városi hatóság tö r
vénykezése alól, nem engedte meg, hogy a rájok vetett adót 
a város pénztárába befizessék; — elterelte az úgy nevezett 
„Fehér p a tak o t“ medréből, úgy, hogy a malmok m egállották; 
— kivágatta a város erdeit; — lekaszáltatta em bereivel fegy
veres csapatok fedezete alatt a város b irtokát képező rétségeket, 
m elyjogtiprás gyakran  véres tettlegességekre, sőt emberölésekre 
szolgáltatott alkalm at.

Ezen súrlódások és jogsértegetések még akkor sem szűn
tek meg, midőn Tököly István felségsértés miatt Á rva várában 
az 1672-ik évben történ t ostrom oltatása alatt, illetőleg e vár 
bevételének perczben, valószínűleg m éreg által vetett véget 
életének és elkobzott K ésm árki b irtpka Leopold király  által gróf 
Rueber N ándornak adatott el.

Midőn azonban a gyötrött polgárokra nézve a szenvedések 
pohara csordultig m egtelt; midőn az elkeseredett lakosság m ár 
m ár a kiköltözködés gondolatával foglalkozott, megjelent egy 
nemtő, a kiről a késm árkiak bátran  és büszkén elm ondhatták 
azt, a m it a róm aiak Q. Fabius Maximusról és M areellusról 
mondtak, t. i. ^ő  a m i p a j z s u n k ,  ő a m i  k a r d u n k “.

E nemtő, K ésm árk városa jogainak  és szabadalm ainak 
őre és rendíthetlen  védője K r a y  J a k a b  volt, kinek neve 
kitörőiketlen  betűkkel be van vésve K ésm árk városa tö rténe
tének lapjain .

K ray  Jakab  Bártfán született az 1661-ik évi Április hó 
27-ik napján . — Édes atyja K ray  Pál, W agner Márton bártfai 
evang. lelkész és Superintendens oldala m ellett az 1656-ík 
évtől az 1674-ik évig mint a bártfa i evang. egyház szláv dia
kónusa m űködött. Édes anyja K lösz Erzsébet, Klösz Jakab  
Bártfa város b irájának  leánya volt.

K ray  Jakab  édes szüleinek gondos ápolása mellet szépen 
fejlődött, mi szüleit a legszebb rem ényre jogosítá, minek kö
vetkeztében őt a tudom ányos pá lyára  szánták. A jogi tan 
folyam befejezése u tán  Szentpétery Sáros megye főjegyzője ól- 
dala- m elle tt m int joggyakornok működvén, oly tapasztalást és
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szakavatottságot szerzett m agának, hogy midőn Frankenstein 
H enrik  K ésm árk városa főjegyzőjének kim úlása u tán  ezen 
m egürült állomás betöltése czéljából az 1686-ik évben K és
m árkra m eghivatott, állomása teendőit és kötelességeit nem  csak 
a legpontosabban és a városi hatóság teljes m egelégedésére 
végezte és teljesitette, hanem  tudományos képzettsége, előzé
kenysége, m egvesztegethetlensége, részrehajlatlan igazságszere- 
tete és szilárd férfias jellem e á lta l csak ham ar a közbecsülést 
vivta ki m agának oly annyira, hogy m ár a következő évben, 
benne központosulván a po lgárok  osztatlan bizodalma, m int 
K ésm árk városának képviselője küldetett a Pozsonyban tarto tt 
országgyűlésre, a honnan haza térve  fáradhatlan  és a város' teljes 
függetlenségének kivivására és a polgárok jólétének megszi
lárd ítására  irányzott működésében legelőször is azon czélt tűzte 
ki m agának, hogy véget vessen azon boldogtalan szakadásnak, 
mely a polgárok egy részének a vár birtokosainak hatósága 
és törvénykezése a lá  helyezése által, szám talan jogsérelem re, 
ellenszegülésre és tettlegességre szolgáltatott alkalm at.

Ezen oknál fogva minden évben, néha két ízben is fe l
ment Bécsbe és részint a Leopold király tól nyert kihallgatásokon 
élő szóval, részint pedig a m inisterium nál, a m agyar C uria és 
Cancellariánál benyújto tt írásbeli kérelm ezései által szorgal
mazta azt, hogy a város egykori b irtokát képező, de az idő
viszonyok m ostohasága folytán a vár tulajdonosai b irtokába 
kerü lt házak, épületek, fekvőségek és terü letek  ismét a város 
tulajdonába m enjenek át.

Fáradozása nem  is volt eredm énytelen, m ert a kiküldött 
k irá ly i biztosok és bizottm ányok közvetitése folytán 1691 évi 
Oktober hó 8-án a Rueber család és K ray  Jakab  közt lé tre  
jö tt szerződés alapján, a fent em lített 46 ház, a város ha tá rán  
levő erdőségek és Kis-Szalók község ismét a város b irtokába 
került, m ely vagyon átengedéséért város a R uebernek a hegy
alján két darab szőlőt, a város határáu  nagy terjedelm ű rét- 
ségeket engedett át és azonfelül a Rueber család igényeit 5900 
forint lefizetése á lta l elégítette ki.

M iután pedig ezen szerződés megkötése u tán  sem szűntek 
meg a súrlódások és Rueber a lap talan  panaszaival folytonosan 
kellem etlenséget és költséget okozott a sok sanyargatás á lta l 
elszegényedett polgárságnak, m ely különösen a Tökölyek zsar- 
nokoskodása alatt jogainak  védelm ére és szabadalm ainak biz
tosítására m egkivántató összegek előterem tése czéljából gyakran  
ünnepnapi köntöseiről az ezüst gom bokat is lem etszette: K ra y
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Jakab  oda hatni igyekezett, hogy a város a vá ra t Összes jogaival 
és b irtokaival vétel útján m agának megszerezze.

Hosszú alkudozás után ezen czélját is elérte és az 1700-ik 
évben Bécsben lé tre  hozta azon szerződést, m elynek alapján 
az időközben elhalt R ueber N ándor örököseitől a vár és a hozzá 
tartozó 16 helységben levő fekvőségek és telkek  nyolczvanezer 
forintnyi vételáron K ésm árk  városának b irtokába mentek által.

H a valaha öröm nek és vigságnak engedte át m agát K és
m árk városának polgársága, ha valaha elfelejtette a m últ idők 
sanyaruságát és a ra jta  elkövetett vérlázitó kegyetlenkedéseket: 
akkor ezt e szerződés létre jö ttének  hire a legnagyobb m ér
tékben idézte elő. Nem volt ünnepeltebb em bere K ésm árknak 
soha m int azon időben K ray  Jakab , kinek a polgárok egytől 
egyig és egyetem ben hálával tartoztak, annál is inkább, m int
hogy az egyeseknek m agánérdekeit is a felső fórum oknál ha
talm asan védte.

K ra y  Jakab Önzetlen és hazafias m űködésében ezentúl sem 
lankadott el és valóban halála napjáig K ésm árk  városának 
nemtője m aradt.

M időn az 1703-ik évben Rákóczy Ferencz Lengyelország
ból M agyarországba tö rt és hadai m indenfelé győzelm esen 
nyom ultak elő, K ésm árk  városa is ugyan azon évi Oktober 
hó 2-ik napján délu tán  öt órakor tárta fel kapuit a Monoky 
Ferencz vezérlete a la tt m egérkezett három  zászlóaljból álló 
m agyar csapatnak, szerződésileg kikötve azonban azt, hogy a 
vár és a várhoz tartozó összes jószágok és illetőségek a város 
birtokában m arádjanak, mely szerződést K ra y  Jakab  Rákóczy 
Ferencznek Tokaj m elletti táborában előm utatta, ki azt keze 
aláirásával megerősítette.

Ezen idő óta K ésm árk városa élénken részt vett ezen po
litik a i mozgalom m inden mozzannataiban, a reá vetett terheket 
készségesen elvállalta és viselte és a Rákóczy által Szécsenybe 
egybehivott gyűlésen magát K ray  által képviseltette, ki ezen 
bonyodalm as viszonyokban is józan, h iggadt gondolkodása, 
eszélyes intézkedései és bölcs tanácsadása á lta l a várostól el
hárítan i igyekezett azon veszélyeket, m elyek egy bekövetkez
hető válság esetén a polgárokat szerencsétlenségbe dönthették; 
de legtisztább szándéka, legnagyobb óvatossága m ellett sem 
érhetett czélt, sőt irigyelnek  kajánsága és rágalm azásai folytán 
ezen szeplőtlen tiszta jellem ű em ber hajótörést szenvedett a 
politikai élet esem ényeinek tengerén.
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U g y an  is, midőn a hadi szerencse elhagyta Rákóczy sere
gének zászlait és I. Jószef hadai mind inkább tért nyerve, egy
más u tán  elfoglalták és bevették a városokat, K ésm árk sem 
kerülhette el sorsát.

Az 1709-ik év őszén g ró f H eiszter táborszernagy Liptó 
megyéből teteméé haderővel Szepes megyébe benyom ulva egye
nesen Lőcse alá szált és azt ostrom olni kezdte, m iután pedig 
ezen, erős kőfallal védett város g ró f Andrássy István és Zel- 
der M árton tábornokok által erélyesen védelm eztetek és m inden 
roham a nagy számú őrség á lta l visszaveretett, H eiszter fel
kerekedve seregével, K ésm árk ostrom lására indult.

1709 évi Decz. lió 8-án roppont hófergetegben és zivataros 
időben vonult be serege a K ésm árkkal határos és tőle körü l
belül egy kilóm éternyi távolságban fekvőLeibitz  városába, a hon
nan D eczem ber 9-én és 10-én k é t polgárt és egy katholikus 
papot kü ldö tt el K ésm árkra azon utasittással, hogy a város 
őrségét és a polgárságot a város feladására szólítsák f e l ; m i
után ped ig  ezen felszólításra tagadó választ nyert, éjszakának 
idején a K ésm árk városa keleti oldalán emelkedő várhegyen 
ütegeit felállítta tta  és éjfél u tán a várost tüzes golyókkal és 
bom bákkal kezdte lővöldöztetni.

A polgárság és az őrség egy része kitört, de visszavere
tett, m ely alkalom m al Cornides P á l nevű polgár és az őrség
nek Csem nitzky nevű kapitánya halva m aradt, Toperezer 

Sebestyén nevű po lgár pedig súlyosan megsebesittetett. M iután 
pedig a folytonósan vetett tüzes golyók által a város több 
helyen lángba borúit és a Rákóezy-féle őrség parancsnoka 
Bajtsy G yörgy a lövöldözés a la tt gyáván elhagyta a várost 
és m ár negyven ház lángban állott, az elrém űlt polgárság 
reggeli négy órakor két fehér zászlót tűzött ki, az egyiket a 
toronyra, a másikat a város körfalára , m ire a lövöldözés m eg
szűnt.

A város m egnyitott kapuin több száz főből álló csapat 
vonult be, mely az őrséget lefegyverezte és őrizet alá vette, 
a lakosság pedig aggodalom mal várta  Heiszter táborszernagy 
m egérkeztét.

M időn reggeli 9 órakor h ire  jött, hogy Leibitz felől 
közeledik, a városi hatóság és a papság elébe m entek oly 
czélból, hogy kegyelem ért esedezzenek a szerencsétlen város 
lakossága számára. A bőszűlt táborszernagy azonban ki sem 
hallga tva  őket ellovagolt m ellettük, a rosszat sejtő követség 
pedig ném án követte őt a város házáig, a hol Heiszter meg-
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állva a ba l kezében tarto tt papirtekercset felgöngyölgette és 
úgy látszik árm ány szülte feljelentés következtében néven elő
szólítván a város b íráját, néhány tanocsnokat és polgárt, azokat 
bilincsbe verette és börtönbe vettette.

Ezen szerencsétlenek valának K ray  Jakab , L ányi M árton, 
a megsebesített Topperczer Sebestyén, L áng János és M udrány 
Daniel, k ik  m indnyájan m int lázitók voltak  feljelentve.

A rögtön összeült badi törvényszék sokáig habozott minő 
ítéletet m ondjon felettök, de midőn állittó lag  Melczer Lukács, 
Devay M árton és Götz György polgárok, té rd re  borúivá Heiszter 
előtt hazug módon kijelentették, hogy K ray  Jakab , Lányi 
M árton és Topperczer Sebestyén a katholikusok legnagyobb 

ellenségei és kérlethetlen üldözői [lásd Moisz „K ésm árk városa 
történetére vonatkozó jegyzeteit“] és esedeztek, hogy ne hagyja 
azokat szigórú büntetés né lkü l: kim ondatott ezen három ra a 
halálos íté le t ♦ az ily  módon m egürült város bírói és tanácsnoki 
hivatalok pedig katholikusok á lta l töltettek be, névszerint De
vay M árton Heiszter á ltal a város b irá jának  neveztetett ki.

H arm ad  napra az ártatlanúl ha lálra  íté lt polgárok, gonosz
tevők m ódjára bilincsbe verve, a lakosság könyhullatása m ellett 
k iv itte tt a vesztőhelyre, hol egy hevenyében rögtönzött v érpa
don irgalom , kegyelem  nélkül hóhér pallós csapásai a latt vé
gezték be tevékeny és a polgárság joga i és szabadalmai védel
m ének és az országos törvények épségben való m aradásának 
szentelt eletüket.

H olt tetem eik az evangélikusok temetőjében tétettek le 
örök nyugalom ra. A  kem ényen sújtott hátrahagyottaik  fájdal
m ában osztozott és részt vett nem csak az evang. gyülekezet, 
de vallás külöm bség nélkül a lakosság m inden egyes tagja, 
m utatja azt azon körülm ény is, hogy sírjaik  felett nem a ki- 
végezettek gyászba bo rú it családjai, de az egész város közön
sége egy a város czim erével díszített kápolna féle épületet 
em eltetett.

Lz épület m ai nap is teljesen ép. A bemenet, m ely a 
tem ető fa lába esik, ajtó nélküli és m indig ny itva  áll. A belépő 
k é t egyenlő nagyságú fekete m árványból készült, hosszúkás 
négyszegletű nagy és vastag sírkövet lát, m elyek párhuzam osan 
egym ás m ellett negyven foknyi szög alatt az épület hátulsó 
falához tám aszkodnak. A bal kéz felől levő sírkő alatt K ray  
Jak ab  porai nyugosznak, a jobb kéz felőli sírkő Lányi M árton
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ham vait takarja. Topperczer Sebestyén sírkőve nincsen többé meg, 
de az éltes em berek állítása szerin t az épület elő tt volt fe lá llítva , 

A sírfeliratok az idő emésztő foga álta l ném ileg rongálva 
és im itt am ott tördelt á llapotban vaunak ése ezikk írója által 
ilyképen  fejtettek meg és m agyar és ném et nyelvre szabadon 
fordittattak .

K ra y  márványsírkőven ezen felírás olvasható :
STA  V IA T O R !
L E G E  E T  L U G E !

Candidiore Aeternitatis Momento dignum,
Ubi verő űrbe exularet Candor,
Fatali sanguinis Innocui purpura Opertum,
Olim in tribunali stantem, nune sub cippo jacentem,
Rei publicae Caesareoforensís Codrum

PERILL. Dn. JACOBUM KRAY,
qui dum

Bono publico intentus; publicos adipisceretur bonores 
Supra, módúm, séd infra Meritum,

et
Non armorum Strepitu, séd Consiliorum alto Silentio 
Fluctuantem Reipubl. Navem prudens Nauclerus dirigeret,
Ne tota ut debuit irruente inevitabili procella fundum peteret,
Ipse publicum vitae passus est Naufragium

postquam J
Malevolorum, quibus optime voluit consiliis,
Publici ensis publica fieret victima,

Documentum posteris relinquens 
Felicitati nunquam deesse infelicem Adulationem 

Hunc luge et lege
Superstitem etiam post Marmoro futurum 

Dulci-amaro
Mariae Krayae viduae Corculo 
Moriente vivo Vivente Mortuo

Sepeliendum,
Qui coelum Mércédéin babét, cuius meritis corupensandis 

Terra non sufficit.
A körülírás pedig igy hangzik:

Certamen illud praeclarum decertavi, cursum peregi, üdém servavi. 
Quod reliquum est, reposita est mihi justitiae corona, quam reddet mibi 
Dominus in illő die justus ille jubex. 2 ad Tim. IV. 7. 8.
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L á n y i  márványsírkőve e felírást mutatja:
SISTE GRADUM  MÓRT A L IS  !

Ferale saxum infelicis viatoris fati bene providus contemplare viator! 
Saxeo sis corde Marpesium saxum oportet,
Tristi Mente nisi parentaveris saxea bac urna conditio eineri.
Laneos qui flexibiliori Mold lana fortunae imputavit pedes erravit minime,

dum me quoque

MARTINUM J. LÁNYI
Candida luna candidiorem candorem 
Victimali sanguine rubere fecit 

et
Yinctum prius, post purpureo colore tinctum,
Sub hunc feralem ire jussit cippum 
Constantem suum inconstans fortuna alumnum.

Sed esto!
Fata manent quemvis mortalium,
Dubiaeque mortis vices
Optime vigilantes saepe inopinate perturbant mortales,
Peritissimos reip. naucleros naufragis involvunt fluctibus,
Quibus et ego immersus occubui; 

imo
Victus ferro, ferream feriensis vici iram,
Ipsoque ferali pegmate evasi victor,
Quia mortalem ferro perdens vitám, immortalem reperi, docens singulos, 
Non turpiter mori, qui turpi licet morte peremti, bene vixerunt.
Cujus haud immemor unica grata posteritas 
Hanc plangens plaudenti jam patri posuit 
Marmoream memóriám,

qua genitorem
L E T H O  O P P R E S S U M  D U R O  L A E T A  C A P E R E  

T R O P E A  O P T A T ,
Documentum viatoribus relinquens,
Nervum esse Sapienti

P E R I O D  L U M  F A C E R E  E X  A L U S  S I B I ,  
Q U O D  E X  U S U  S I E T .

A körülirás itt a következő:
F.xistimo enim, quod non sint condignae passion es huius temporis 

ad futuram glóriám, quae revelabitur in nobis. Ad Rom. VIII. 18.
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Á L L J  M E G  V Á N D O R !
O L V A S S !  É S  S I R A S D  E  F É R F I T ,

Ki örökké tartó, fényes síremlékre méltó,
Ki, midőn e városból eltűnt a becsületesség,
Végzetszerün ártatlan vérének árjától borittatott,
Ki egykor fényes állást foglalt el, most itt e sírkő alatt fekszik,

Tek. KRAY JAKAB urat,
ki mig

A közjóért hevülve, nagy mértékben, de érdemeinek
Még mindig meg nem felelőleg, a köz megtiszteltetésnek tárgya volt

és
Mig e város hullámhányta hajóját, nem a fegyvereknek 
Csörtetése, de titkon adott bölcs tanácsa által 
Mint ügyes révész biztosan kormányozá,
Nehogy, mint kikerülhetlen vala,
Ha kitörend a válság vihara, elsülyedjen:
Maga hajótörést szenvedett életének tengerén,

miután
Irigyeinek pokoli tervei szerint,
Kiknek érdekét hűséggel védelmezte,
A hóhér pallosának áldozata lett,
Tanúságot hagyván az utódoknak,
Hogy aljas hizelgés kiséri a szerencsét.

Ezt olvasd és sirasd őt,
Ki élni fog e márvány elporladása után is,
Kit Kray Mária, a gyászba borult özvegy 
Keserves bánatában eltemettetett,
Ki maga is egy élő halott lett,
A halott pedig életre ébredett,
Ki most az eget bírja jutalmul, minthogy a föld nem képes 
Dús, bokros érdemeit kellően jutalmazni.

A körülirás igy hangzik: „ Ama nemes harczot én m egharczoltam, 
futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nekem 
az igazság koronája, melyet magád nekem az Úr ama napon, amaz igaz 
biró. Pál apostol II. levele Timotheus-hoz IV. 7. 8.

M E G Á L L J  H A L A N D Ó !
Tekintsd meg e szerencsétlen utas sírkövét oh vándor! hogy jussanak eszedbe

a sorsnak változásai.
Kőszívűnek, sőt Marpesusi sziklának kell lenned,



Ha bánatos szívvel haláláldozatot nem hozasz 
E hamvaknak, melyeket e kőből készült hamvveder magába zár,
E hamvaknak, melyek életük boldog folyását a sors kedvezésének tulaj

donitottták és nem csalódtak soha 
míg a sors engem is

LÁNYI J. MÁRTONT,
Ki becsületre nézve tisztább fényben álltam,
Mind a holdnak fénysugárai,
Pirosra festé vérem árjával,
Ki előbb megkötözve börtönbe vettettem,
Majd bibor színnel elárasztva 
Parancsszavára e sírba szálltam le,
Én, ki a forgandó szerencsébe mindenkorron bíztam.

Ám legyen!
Egy halandó sem kerülheti el a sorsát.
És a halál előttünk titkos alakjában gyakran 
Váratlanúl döbbenti meg azokat is,
Kik mindig résen voltak és az állam hajójának 
Szakavatott kormányosait is a hajótörés őrvényébe dönti.
Ez őrvénybe ón magam is elmerültem s végem lett.

De nem, sőt ellenkezőleg
Pallos által leteritve győztem ellenim bősz haragja felett,
És még a vesztőhely vérpadján is az enyém lett a győzelem,
Minthogy a pallos által mulékony életet veszítve,
Halhatlan életre találtam, hirdetvén az egyeseknek,
Hogy nem gyalázatosán múlnak ki azok,
Kik, bár a halál undok neme által elsodorva,
Szeplőtlenűl és becsületben éltek.
Ezt jól tudva egyetlen gyermeke,
Könyhulattás és jajszavak között,
Atyjának, ki az égben már örvend 
E márvány-emlókszobrot emelé,
Óhajtva, hogy hőn szeretett nemzője,
Ki keserves halálnak lett az áldozata,
E megtisztelő győzelmi jel által dicsőittessék,
A vándoroknak intő példát hagyván,
Hogy a ki bölcs, az nagyon jól is tudja,
Hogy mások érdekből vesztére törnek,
Hisz’ tanú arra a tapasztalás.
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A körülírás így hangzik: Mert azt mondom bizonnyal, hogy a 
melyeket most szenvedünk, nem hasoulitandók a dicsőséghez, mely nekünk 
megjelentetik. Pál apostol levele a rómaiakhoz VIII. 18.“

STEEP W A N D ERER !
LIES UND B ET R A U ER E DEN MANN,

Der würdig eines Grabmals ist für alle Ewigkeiten,
Der, als aus der Stadt die Rechtlichkeit geschwunden, 
Verhängnissvoll mit seines Blutes Purpur ward begossen,
Der einst im Magistrate viel gegolten,
Der nun hier unter diesem Grabstein ruht,
Den Märtyrer der Freistadt Kaisersmark

den hochgeehrten Herrn JACOB KRAY,
der, während er

F ur’s allgemeine Wohl begeistert, in vollem Maass 
Doch dem Verdienst noch immer nicht entsprechend,
Im Staate Ehrenämter stets erlangte

und
Während er, nicht durch der Waffen klirrendes Getöse,
Nein, durch des Rathes tief verschwiegenes Walten 
Der Freistadt sturmbewegtes Schiff als kluger 

Fährmann sicher stets gelenket,
Damit es nicht, wie’s unvermeidlich war,
Beim Ausbruch eines Sturmes gänzlich untergehe,
Der selbst litt Schiffbruch auf des Lebens Meere 
Und fiel, nach seiner Feinde teufelischen Plan,
Die stets von ihm den besten Rath erlangten,
Dem Henkerschwert ganz öffentlich zum Opfer.
Er liess hiedurch die Lehr’ den Kindeskindern,
Dass niedrige Schmeichelei vom Glück nie ferne bleibe.

Betrauere ihn und lies
Er wird selbst nach des Todes Grauen leben,
Der nun aus süsser, wehmuthsvoller Pflicht 
Maria Kray’s der tiefbetrübten Witwe

zu Grabe getragen ward.
Der durch das Sterben Leben sich erwarb 
Und trotz er lebt, dem Tod zur Beute wurde,
Der nun den Himmel hat zum Lohne,
Da diese Erde nicht im Stande ist,
Sein reichliches Verdienst genügend zu belohnen.



15

Die Umschrift ist folgende:
Ich habe einen guten Kampf gekämpfet, ich habe den, Kampf 

vollendet, ich habe Glauben gehalten. Hinfort ist mir beigelegt die 
Krone der Gerechtigkeit, welche mir der Herr, der gerechte Richter, 
geben wird. 2 Timoth. IV. 7. 8.

HEM M E D E IN E  SC H R ITTE 0  S T E R B L IC H E R !
Wanderer! Des Lebens Wechselfälle wohl ermessend 
Betrachte den Grabstein dieses unglücklichen Pilgers.
Du musst ein Herz von Stein besitzen
Und selbst ein Felsblock sein vom Berge Marpesus *)
Wenn du’s versäumst betrübten Sinn’s 
Ein Todtenopfer darzubringen der Asche,
Die diese Urne hier von Stein verschlossen hält.
Der Asche, die ihren hochbeglückten Lebenslauf 
Der Huld des Schicksals zuerkannte,
Das wandelbarer ist, als weicher Wolle Unbestand,
Und keineswegs sich täuschte, bis dasselbe

auch mich

MARTIN J. LÁNYI
Der ich in meinem Lebenswandel heller glänzte 
Als des Mondes holder Schein,
Zum Opfertod erkor, mit Fesseln mich zuerst gebunden 
Hernach mit meines Blutes Purpurfarbe überströmt,
Hier unter diesen Grabstein niedersteigen hiess,
Mich ein Kind voll Zuversicht des wandelbaren Glückes.

Doch es sei.
Es mahnet das Geschick die Sterblichen ohn’ Unterschied,
Dass oft des Todes plötzliches Ercheinen
Ganz unverhofft die Menschen ausser Fassung bringt,
Die sich am meisten sicher fühlten.
Dass oft des Staatsschiffs kunstgewandte Leiter 
Im Wogendrang des Sturmes Schiffbruch leiden müssen.
Auch mich verschlang die Fluth, und um mich wars gescheh’n 

Doch nein im Gegentheil,
Hinweggerafft durch’s Schwert, hab’ ich 
Des Gegners Zorn und Geifer überwunden 
Und auf dem Blutgerüste selbst,
Ging ich als Sieger noch hervor, weil mir,

*) Auf der Insel Paros mit berühmten Marmor-Brüchen.
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Durchs Schwere!t, ein kurzes Dasein nur verlierend,
Ein unvergängliches Lehen ward zu Theil.
Kund geh’ ich es hiedurch den Einzelnen,
Dass durch den Tod die nicht gebrandmarkt werden, 
Die schmachvoll hingerichtet zwar,
Ein tadelloses Leben führten.
Der Wahrheit dessen eingedenk, hat das einzige, 
Dankerfüllte Kind, mit lauter Trauerklage zwar,
Dies Marmor-Denkmal hier errichtet
Dem Vater, der ob seines Sieges nun frohlockt,

U nd wünscht hiedurch es zu erlrngen, dass sein 
Erzeuger, der einem unverdienten Tod zum Opfer fiel, 
Durch ehrenhaftes Siegeszeichen nun verherrlicht werde, 
Das allen Wanderern die Lehre hinterlässt:
„Der Weise ist sich’s wohl bewusst,
Dass Untergang ihm Andere bereiten,
Weil die Erfahrung ihm dies oft gezeigt."

Die Umschrift lautet also:
Denn ich halte es dafür, dass dieser Zeit Leiden der Herrlich

keit nicht werth sei, die an uns soll geoffenbaret werden.
An die Römer VIH. 18.
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Helybeli felügyeld: Stenczel Hugó. Helyettes helybeli felügyelt»: 
l)r. Herczogh Árpád.

Vidéki felügyelők: Bcrzeviczy Titusz, Görgey Koméig Spóuer 
Tivadar.

Pénztárnokok: Kéler Pál, dr. Lám Frigyes.
Az ui alapitvány gondnoka: dr. Tátrav Gergely.

II.
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III

Tanár i  kar.
1. Grósz Ernő, igazgató, rendes tanár (1872. óta). Előadta a latin 

nyelvet az V., VI., VII. és VIII. osztályban, hét. 20 órában. A lycealis 
gyűlések jegyzője, a convictus gondnoka.

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

3. KiszeJIy Ervin, rendes tanár (1866. óta). Előadta a mennyiség
tant az I., II., III., IV., a magyar nyelvet a III., IV. osztályban, a szabad- 
kézirajzt az algymnasiumban, hét. 24 órában. A III. osztály főnöke, a 
szabadkézirajz tanára.

4. Klein Pál, rendes tanár 1874. óta). Előadta a természettudo
mányokat az V., VI., mennyiségtant az V., VI., VII., mennyiségtani föld

rajzi a VII., a termeszettant a VIII. osztályban, hét. 20 órában. A VI. osz
tály főnöke, a muzeum őre, a lebészeti észlelde ügyelője.

5. Koller Károly, rendes tanár (4852. óta). Előadta a természet- 
tudományokat az I., II., III., a német nyelvet a III., IV., természettant 

a IV. osztályban, hét. 18 órában. A IV. osztály főnöke, a nyugdíjintézet 
gondnoka, a muzeum őre.
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6. Palcsó Is trán , rendes tanár £(1852. óta). Tanította a görög 
nyelvet az V., VI., VII., VIII., történetet az V. osztályban, hét. 20 órá
ban. Alumneumi gondnok, könyvtárnok.

7. Scholcz 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, hét. 18 órában. A
VII. osztály főnöke, könyvtárnok.

8. Votisky Károly, rendes tanár (1863. óta). Tanította a magyar 
nyelyet az I., II., történetet és földrajzi az I., II;, IV., VII. osztályban, 
hét. 20 órában. A tanári értekezletek jegyzője, a magyar önképző-kör elnöke.

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

10. Zvarínyi Sándor, rendes tanár (1874. óta). Előadta a vallás
tant az V., VI., VII., VIII., a német nyelvet az V., VI., a bölcsészetet 
a VII., VIII., a történet a VIII. osztályban, hét. 19 órában. Az V. osz
tály főnöke.

11. Vlossák János és Jendrichovszky János, róm. kath. hittanárok, 
előadták a róm. kath. hittant az egész gyinnásiumban, hét. 8 órában.

12. Rosenberg Ignácz és Kornhauser Simon, mózes vallásu elemi 
tanítók a mózes hitű gymnasiumi növendékeket oktatták vallásukban hét. 
2 órában.

13. Kertscher Sándor, a felső leánytanoda tanítója az egész gym
nasium növendékeinek oktatást adott a tornászatban.

IV.

Tantárgyak.
I. o sz tá ly .

Osztályfőnök: IVéber Pál.

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

Latin nyelv, hét. 6 óra. Alaktan a hangejtéstől kezdve verba deponentia 
hajlitásáig, kellő gyakorlatokkal. K. k. Dr. Kühner és Budavári J.

Magyar nyelv, hét. 2 óra, A nyelvtan elemei, forditási gyakorlatok, 
költemények emlékelése, rövid olvasmányok szabad elbeszélése. K. k. 
Váradi A. és Tömör F. magy. olvasók ve.

Német nyelv, hét. 3 óra. Szóalaktan, irálgyakorlatok, költemények 
emlékelése, elemzése. K. k. Bauer F. és Mager olvasó k. I. k t.
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Földrajz, hét. 4 óra. Mennyiségtani és physikai földrajz elemei, a 
világrészek physikai földrajza és a magyar-osztrák birodalom physikai és 
poíotikai ismertetése térképek rajzolásával. K. k. Lüben, Hunfalvy J.

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

Természetrajz, bet. 3 óra. Emlősök, madarak, kússzék, hálák, rovarok, 
puhányok, hüllők ismertetése. K. k. Pokorny.

Szabadkózrajz, hét. 2 óra.

II. „osztály.
Osztályfőnök: Gretzmacher Gyula.

Vallás, hét. 2 óra A 3 hitczikk és miatyánk, füzetek szerint.
L atin nyelv , hét. 6 óra. Alaktan a szókötésig, verba irregularia, 

inchoativa és defebtiva, fordítások,' taglalások, emlékelés. K. k. Kühner 
és Budavári J.

Magyar n yelv , hét 3 óra. A beszédrészek ismertetése, szóképzés az 
igék egész terjedelemben, költemények elemzése megtanulása és szavalása, 
összefüggő olvasmányok magyarázata és elbeszélése. K. k. Váradi A. 
és Tömör F. olvasókönyve.

Német nyelv, hét 3 óríu. Szótan, mondattan, házi dolgozatok, köl
temények elemzése, megtanulása, szavalása. K. k. Bauer és Mager.

Földrajz és történet, hét 4 óra. A világrészek. Európa részletes 
politikai földrajza, térképek rajzolása. Ó-kor története; tekintettel az ó-kori 
földrajzra. K k. Lüben, Batizfalvy, Zsilinszky, Lahrssen.

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

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

Szabadkézrajz, hét. 2 óra.

• ;>Wf»mei ii'.yíitilini ifyi'-uhr * -t Lr-' - • •i f/’
i III. o sztá ly .

Osztályfőnök: Kiszelly Ervin.

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

2*
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Latin nyelv, get. 7 óra. Mondattan; Esettan. A város-nevek szó
kötése. Melléknév. Névmás. Elöljárók. Az idők használata. Consecutio 
temporum. Imperativus. Infinitivus. Snpinum. K. k. Schultz F. — Kiss 
Lajos. Irálygyakorlatok, fordítások latinra. Corneliusból elemezve olvasta
tott és emlékeltetett: Aristides, Pausanias, Lysander, Chabrias, Phaedrus 
meséiből Sinbelis Tirocinium poeticuma szerint 10 mese elemezve és em- 
lókeltetve. Corn. N. Vass J. kiad. sz.

Magyar nyelv, hét. 2 óra. Mondattan, fordítások, írásbeli gyakor
latok, olvasmányok, költemények elemzése es emlézése. K. k. Toepler és 
Tömör Ferencz és Váradi Antal olvasókve.

Német nyelv, hét. 3 óra. Mondattan, mondatók elemzése, költemények 
megtanulása, házi dolgozatok. K. k. Bauer és Mager.

Földrajz és történet, hét. 3 óra. Közép- és újkor története. K. k. 
Dr. Beck J. és Zsilinszky II.

Természettani Földrajz, hét. 3 óra. K. k. Berecz.
Mennyiségtan, hét. 4 óra. Betüszámtan: hatványozás, gyökvonás. 

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

Term észettudom ányok, hét. 3 óra. Vegytan füzetek szerint.
Szabadkézrajz, hét. 2 óra.

IY. osztály .
Osztályfőnök: Koller Károly.

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

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

Magyar nyelv, hét. 2 óra. Mondatkötettés, mondatfüzés, körmondat
tan, szómértan. Irálygyakorlatok. Válagatott költemények elemzése és meg
tanulása.

Német nyelv, hét. 3 óra. Mondattan, verstan, ügyiratok, olvasmányok.
Földrajz és történet, hét. 4 óra. A magyar-osztrák birodalom föld

rajza, fötekintettel Magyarország részletes phisikai és politikai ismerteté
sére, térképek rajzolása. K. k. Hunfalvy J. Magyarország története. 
K. k. Horváth M. és Vaszáry.

M ennyiségtan, hét. 3 óra. Számtan: összetett arányok, kamatszámítás, 
vegyitési szabály, társas szabály, elsőfokú egyenletek egy ismeretlennel. 
Mértan: Tömörmértan. K. k. Moönik-Szász K. és Szabóky Alb.
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Természettan, hei. 3. óra. Nyugalom és mozgás, hang és fénytan, 
delejesség, villanyosság, hőtan. K. k. Pisko-Salamin.

Szabadkózrajz, hét. 2 óra.

Y. osztá ly .
Osztályfőnök: Zvarínyi Sándor.

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

Livius XII. könyve, Weiszenborn kiad. sz. Ovidius Metamorph. I. és II. 
könyvéből válogatott szakaszok, magyarázva, elemezve és emlékeltetve, 
Veress Ign. kiad. sz. Hangmórtan. Hetenkint írásbeli gyakorlatok.

Görög nyelv, hét. 4 óra. Alaktan a nevek és szabályos io végzetü 
igék, megfelelő szó- és Írásbeli fordítási gyakorlatokkal, szavak és monda
tok emlózése. K. k. Curtius- és David István olvasókve. I.

Magyar nyelv, hét. 2 óra. Olvasás, magyarázás, az illető Írók és 
költők életrajza; a lantos költészet nemei, Írásbeli dolgozatok, szavalmányok 
K. k. Szvorényi: Szemelmények és Arany J. Toldija.

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

Földrajz 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 égész 
és algebrai egész sámokkal, számok oszthatatlansága, törtszámok, viszo
nyok, arányok. Mértan: Síkmértan. K. k. Klamarik.

Term észettudom ányok, hét. 2 óra. Vegytan. K. k. Ráth Arnold. Ás
ványtan. K. k. Papp J.

YI. o sz tá ly .
Osztályfőnök: Klein Pál.

Vallás, hét. 5 óra. Bevezetés az uj-szövetségbe. K. k. Zsarnay.
Latin nyelv, hét 5 óra. Nyelvtani ismétlések; olvasmány: Sallustius 

Crispus; De conjuratione Catalinaria. Hindy Mih. kiad. sz. Virgil Aeneidos 
lib. és III. válogatott szakaszai és a TI. egész teijedelmében magyarázva, 
fordítva és nagyrészben emlékeltetve. Veress Ign. kiad. sz. Irálygyakor- 
latok hetenként.

Görög nyelv, hét. 4 óra. Alaktan, in és rendhagyó w végzetü igék; 
szóképzéstan, megfelelő forditási gyakorlatokkal, szavak, mondatok és össze
függő darabok emlézése. Kiválogatott prózai és költői szakaszok elemzése 
és fordítása Curfius és Dávid görög olvasó könyve II szerint és Xenophon 
Anab I. Horváth Zs. k. sz.



Magyar nyelv, hét. 2 óra. Szónoklattan. Epikai költészet, megfelelő 
darabok olvasása, magyarázása, emlézése. *A magyar epikusok életrajza. 
Irálygyakorlatok. k. k. Szvorényi és Arany J. „Toldi estéje“.

Német nyelv, bet 2 óra. Az epikai költészet elmélete; minden epikai 
műfajnak megfelelő költői és prózai olvasmányok, magyarázattal és részben 
emlékeltete. Irálygyakorlatok. K. k. Heinrich G.

Történet, hét. 3 óra. Középkor. K. k. Hunfalvy J.
M ennyiségtan, hét. 3 óra. Számtan; hatványok, gyökmennyiségek, 

végszerületlen és képzeleti számok, Jogarok. Mértan: tömörmértan. K. k. 
Moénik-Klámarik.

Term észettudom ányok, hét. 2 óra. Állattan. K. k. Soltész J. Növény
tan. K. k. Papp J.

VII. osztály .
Osztályfőnök: Scholcz F rig y es.

V allás, hét. 2 óra. Keresztyén egyház-történet. K. k. Pálfy J.
Latin nyelv, hét. 4 óra. Olvasmányok: Cicerónak pro Milone czimii 

beszédje. Horatiusból 3 óda, magyarázva, fordítva és emlékeltetve; heten
kénti irálygyakorLtok.

Görög nyelv, hét. 4 óra. Homer Uiása IV. V. Veress J. szerint és 
szemelvény Herodotos müvéből IV—IX Dávid szerint Homer és Herodot 
életrajza. Mondattan, az esetek és elöljárók használata, forditási gyakor
latok. Curtius és Dávid szerint.

Magyar nyelv, hét. 2 óra. A magyar irodalom története Bessenyei-ig. 
K. k. Beöthy Zs. A drámai költészet elmélete füzetekből; olvasmányok, 
szavalmányok, dolgozatok.

Német nyelv, bet. 2 óra. Irodalomtörténet a hajdankortól kezdve 
Goethe-ig, K. k. Dr. Moebius.P. olvasmányok, szavalmányok, dolgozatok.

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

M ennyiségtan, hét 3 óra. Számtan: Első- és másodfokú, hátározott 
és határozatlan, felsőbb kivetőleges egyenletek. Haladványok és alkal
mazások, a kamatok kamatjainak kiszámítása. Helycserélések, kapcsolás, 
változtatás, binom tantét. Mértan: Sík- és gömb háromszögtan; elemző 
mértan a síkban. K. k. Klamarik.

Bölcsészet, bet. éra. Logika: Elemtan és módszertan. K. k. Beck- 
Gregus.

M ennyiségtani földrajz, hét. 1 óra. K. k. Berecz.
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VIII. o sz tá ly .
Osztályfőnök: Palcsó István.

Vallás, hét. 2 óra. Hit- és erkölcstan. K. k. Batizfalvy J .
Latin nyelv, hét. 5 óra. A mondattan fontosabb részeinek ismétlése. 

Olvasmány: Taaiti Germania, Agricola és az Annales első könyve. Lam- 
pel R. k. sz. Horatius levelei, de arte poetica és satyrái. Capellmann k. 
sz. A római irodalom-történet vázlata, füzetek szerint. Hetenkénti irály
gyakorlatok.

Görög nyelv, hét 4. óra. Xenophon emlékiratai Sokratesról I. 5—7,
II. 4—6 Dr. Engelmann és Veress J. k. k. sz. Plató. Ápol. Socr. Homer, 
Odyss. IV. és V. éneke. Mondattan, összetett mondatok megfelelő gya
korlatokkal. A görög irodalom vázlata.

Magyar nyelv, hét. 2 óra. Magyar irodalom-történet Bessenyei-től a 
jelenkorig. Olvasmányok, dolgozatok.

Német nyelv, hét. 2 óra. Német irodalomtörténet Goethe-tő1 a jelen
korig. Olvasmányok, szavalmányok, dolgozatok.

Történet, hét. 3 óra. Magyarország története. L. k Horváth, Ladányi.
Term észettan, hét. 5 óra. Erőmütan, rezgéstan, Hangtan, fénytan, 

delejesség, villany osság. K. k. Fehér Ipoly.
B ölcsészet, hét 2 óra. Lélektan. K. k. Beck-Gregus.

Nem kötelezett ta n tá rg y a k .
Franczia nyelv, az al- és felgymnásiumból jelentkezők számára. Taní

totta: Votisky Károly gym. tanár. A kezdőkkel hét. 2 óra. Ploetz: „Ele- 
mentar-Grammatik der französischen Sprache für Gymnasien“ ir. tan
könyvéből átvétetetett 50 lecke a megfelelő nyelvtani és forditási gyakor
latokkal. Minden leczkéhez egy forditási gyakorlat francziából németre 
és németből francziára. A haladókkal olvastatott a megfelelő tárgyi és 
nyelvtani magyarázatokkal főtekintettel a gallicinnusokra és a megfelelő 
latin szófüzési alakokra: „Paul et Virginie“ par Bernardin de Saint-Pierre 
és „Phédre“ tragédie en cinq actes par Racine, Acte V-me „La mórt de 
Hippolyte“.

Zongora- és orgona-tanítás, hét. 2 óra, a leendő népianitók számára. 
Tanitá Bayer Károly elemi tanító.

Szabadkézrajz. hét. 4 óra, az algymnásiumi tanulók számára. Tanította: 
Kiszelly Ervin gymn. tanár.
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A négy régi felsőbb osztály önálló m agyar, ném et 
és la tin  dolgozatainak tételei.

Az V. osztályban: Az első leczke. — Az üldözött vad. — Szomorú 
napok. — Kazinczy Ferencz tanuló évei. — Kisfaludi Sándor életképe.
— Hogyan lett Toldy Miklós bujdosóvá? — Toldy első éneke kötetlen 
beszédben és egy zárdolgozat.

Kurze Beschreibung meines Lebens. — „Das alte Haus“ von Fr. 
Hebbel. Inhaltserklärung. — Freies Thema. — „Das Gewitter“ v. G 
Schwab. Inhaltserklärung. Das Schloss Bopcourt von Ad. Chamisso, 
Inhaltserklärung. — „Aus dem Walde“ von Em. Geibel, Inhaltserklärung.
— Wer da schwimmt in Schand und Schaden, will dass And’re mit ihm 
baden. — Besser allein, als in schlechter Gemein!

A VI. osztályban; Milyennek képzelem Attilát? — A magyarok 
első fellépte. — A germán nép egyes törzsei. — A tanuló ifjú? — Fent 
és alant. — Meghalt Arany János, ki fogja őt helyettesíteni? — Tied 
vagyog, tied hazám! — Hajdan és most. — Mindenik magyar dal szel
lemi diadal. -— A legelső magyar ember a király, érte minden hopii kard
dal készen áll. — A múlandóság. — Zárdolgozat.

Der Erlkönig von Goethe, Inhaltserklärung. — Eine Sage oder ein 
Märchen. — Freies Thema. — Der Zauberlehrling Vdn Goethe, Inhalts
erklärung. Der Sänger von Goethe, Inhaltserklärung. — Der Taucher 
von Schiller, Inhaltserklärung. — Vieles kann ein Mann ertragen, selbst 
die Fessel dann und wann; nur die eigene Verachtung,, die erträgt kein 
wahrer Mann. — Der Anfang alles Grossen ist klein; das Ende alles 
Kleinen ist gross.

A VII. osztályban: A művészet egyes nemeiről. — Régi magyar em
lékek. — Új kor, új elv. ;— A tanuló ifjú a középislolában és az élet 
iskolájában. Szabad tárgy. — Zárdolgozat.

Einiges über die Völkerstämme. — Schöne Herbsttage. — Epische 
Poesie und das Thierepos. — Vor der Weihnacht. — Beschreibung eines 
Kationalfestes. — Die Bedeutung der Romanliteratur. — Freies Thema. 
Clausurarbeit.

Concordia res parvae crescunt, discordiä maximae dilabuntur. — 
Certandum est, nulli veniunt sine Marie triumphi. Et nisi certanti laeta 
corona datur. — Principiis obsta, sero medicina paratur, Quum mala per 
longas invaluere moras. — Scilicet ut fulvum spectatur ignibus aurum, 
Tempare sic duro est inspicienda tides.

A VIII. osztályban: A Martinovics-féle összeesküvés. — Petőfi Sán
dor Késmárkon. — Szabad tárgy. — Zárdolgozat.

V.
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Minna von Barnhelm. Freigewähltes Thema. — Clausurarbeit.
Omnia si perdas famam servare nemento, Qua semel amissa, Postea 

nullus eris. — Regia, crede mihi, res est succurrere lapsis; Nobilie vin- 
cendi genus est patientia, si vis vincere, disce páti. — Eradenda cupidinis 
pravi sunt elementa, et tenerae nimis mentes asperioribus formandae 
studiis.
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I. 64 12 47 5 32 6 14 — 12 3 1 61 3 13 25 16 5 2 — — —

II. 52

1 61;

20 27 5 — 28 8 12 1 3 4 — 48 2 13 19 11 6 1 — —

III.> 20 33 8 — 34 10 11 __ 6 3 - 58 _ 1 4 15 22 15 3 1 — —

IV. i 37 11 18 7 1 20 4 9 — 4 1 — 36 — — 1 1 9 16 9 1 — —
V. 43 28 13 2 22 6 8 3 4 2 — 41 — — — — 1 15 15 8 4 —

VI. 45 23 19 3 18 7 14 1 5 — — 45 — — — — — 2 8 11 15 9

VII. 60 42 14 4 23 18 14 2 3 6 — 54 — — — — — — 2 20 18 20

VIII. 50 32 18 __ — 27 4 8 3 8 2 — 48 — — — — — — — 2 13 35

összeg: 412 188 189
1

34 1
1

204i 63 90
1 1

10 45 21 391 5 27 49 43 43 50 38 43 50 64

Ezek közül: Abaujból 6, Aradból 1, Árvából 6, Békésből 6, Beregből 4, Biharból 6, Borsodból 4, Csongrád- 
ból 5, Csanádból 1, Fehérből 1, Gömörből 29, Hajdumegyéből 14, Hevesből 4, Hontból 2, Jász-Nagy-Kún-SzolDokból 5, 
Liptóból 24, Máramarosból 4, Nográdból 6, Nyitrából 1, Pestmegyéből 10, Sárosból 7, Szabolcsból 18, SzatmárbóJ 2, 
Szepesből 192, Szilágyból 1, Túróczból 4, Torontálból 1, Ugocsából 3, Ungból 4, Zemplénből 21, Zólyomból 15, Alsó- 
Ausztriából 1, Csehországból l, Gácsországból 1, Stájerországból 1, Olaszországból 1.
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Jelentés. • • 1
A ta név kezdete és lefolyása. A tanári kar a tanév megkezdése 

előtt Augustus 30-án tanácskozmányt tartott, melyben a tanév megkezdé
sére, órarend- és tankönyvekre, valamint a tanítás, nevelés és fegyelemre 
vcEaikozó megállapodások jöttek létre, és az egyes osztályok főnökei 

jelöltettek ki.
Szeptember első bárom napja a beiratásokra, felvételi, pót- és magán

vizsgákra fordíttatván, 4-én a tanári testület és a tanuló ifjúság a nagy- 
hallgató-teremben összegyűlt, a hol is az új tanév ima, igazgatói beszéd 
és a törvények felosvasásával ünnepélyesen megnyittatott, és ugyan azon 
napon kezdetét vette a rendes előadás, mely szakadatlanul folyt a tanév 
végéig, kivéve az ünnepi szünnapokat.

Előadási nyelv. A tannyelv a felgymnasiumi osztályokban ma
gyar, az algymnasiumban német és magyar.

A tanaid kar megértve és felfogva magasztos feladatát, oda hatni 
igyekezett, hogy a tanulók lelki tehetségei tapintatos és szakavatott oktatás 
valamint öntevékenység által is kifejlesztessenek, tudományos ismereteik 

köre mindenoldalukig tágittassék s egyszersmind azok kedélyélete, vallásos 
érzelme, szüleik iránti kegyelete és édes hazánk iránti szeretete ápoltassák.

A tanárok ezen törekvése és fáradságos munkája megtermé gyü
mölcseit, mert ez évben is a tanuló ifjúság nagyobb része örvendetes elő- 
baladást és szeplőtlen erkölcsi magaviseletét tanúsított. Egyesek, kik szor
galom hiányából a tudományokban hátra maradtak, vagy a kik magukról 
megfeledkezve az Hiedelem és a törvény ellen vétkeztek, tanáraik által 
buzdittattak, intettettek, feddettek és fenyittettek; hárman pedig, kik a 
tanári kar intései, feddései, sőt szigorú fenyíték alkalmazása által nem 
voltak javíthatók, tanintézetünkből kizárattak.

Jótékonysági mozzanatok. A tanuló ifjúság ezen évben is, az 
evang. gyámintézet javára havonként pénzt gyűjtött, mely a tanév végez
tével az egyházkerületi gyámintézet elnökségéhez el fog küldetni.

El nem hallgatható ezen hazafias lelkesedés szülte áldozatkészség, 
mely által a tanuló ifjúság Petőfi Sándor és Arany János koszorús költőink 
emléke iránt táplált kegyeletének adott fényes kifejezést, ugyan is:

a) Petőfi Sándor szobra leleplezésének alkalmával egy diszes koszo
rút adaiott át a koszorúkat szedő bizottságnak, mely díszes voltánál fogva

az erdélyi múzeumban Kolosvárott őriztetik.
b) Az Arany Jánosnak felállítandó szobor költségei javára a lyceum 

felügyelősége, gondnokai, tanári testületé és tanuló ifjúsága részéről, ön. 
kéntes aláírás útján, 118 forint 59 krajczár adományoztatott, mely összeg

V II .
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még a mult évi November hó 21-én az „Országos földhitelintézetnek, 
mint a magyar kir. akadémia vagyona kezelőjének küldetett el.

Iskolai ünnepélyek. A tanévet megnyitó és bezáró ünnepen kívül 
Oktober 4-én Ő kir. Felségének neve napja alkalmából tartott isteni tisz
teleten teljes számban vett részt a tanárokkal együtt a tanuló ifjúság. 
Okober 14-én Petőfi Sándor emlékére. Oktober 28-án pedig Arany János 
emlékezetére rendeztetett egy gyászünnepóly. Lásd az „ I f j u s á g i e g y 
l e t e k “ czímü rovatot.

VIII.

Ifjúsági egyletek.
A magyar önképző kör mindjárt a tanév elején megalakult Votisky 

Károly elnöklete alatt. Tagjainak száma ez évben a könyvtári tagokkal 
együtt 106 volt; tisztviselői: alelnök Baltazár Gábor, titkár Pazár Zoltán, 
pénztárnok Klinczkó Pál, ellenőr Morvay István, főjegyző Materny Imre, 
aljegyző Schmidt Attila, könyvtárnok Hölcz Gyula, segédkönyvtárnok 
Barsy Bálint.

A kör tartott 25 rendes és 1 rendkivülő gyűlést. Bírálat alá került 
43 mű.; ezek közül 2 érdemkönyvbe vétetett, 9 megdicsértetett, 22 mél- 
tányolfatott, 10 pedig tudomásul vétetett. Szavalat volt 42, melyek 
közül 17 dicsértetett, 8 méltáyoltatott, 17 pedig tudomásul vétetett.

A kör ez évi bevétele összesen 230 frt volt, mely összeg részint a 
könyvtár gyarapítására fordittatott, részint az olvasó kör fentartására, részint 
pályadijakra fordittatott.

A kör által kihirdetett pályázatra beérkezett 7 pályamű és pedig 
3 széptani tanulmány; „A Zrinyiász“, „A csárda romjai“ (Petőfy S.) és 
„A pusztán“ Tompa M, költeménye felett. 3beszély: „Egy szív  keservei“, 
„Irinyi Mihály“ „Kétszeres boldogság“ és két költemény : „V. László 
halála“ és „Késő kegyelem“. Pályadijt nyert „V. László halála“, szerzője 
Pazár Zoltán VIII. oszt. tanuló.

A szept. 21. gyűlésen az elnök röviden vázolván a 40-es évek iro
dalmi viszonyait az országos ünnep alkalmával a kör megemlékezett a 
magyar próza „nagy mesterének“ Kossuth Lajos-nak születési 80-ik év
fordulójáról.

A okt. 14-ki ülés Petőfy emlékének volt szentelve.
Az okt. 28. 1882 az önképző kör Votisky Károly elnök vezérlete 

mellett Arany János emlékezetére gyászünnepélyt rendezett, mely alka
lommal az elnök emlékbeszédet mondott Arany János felett, Balthazár 
Gábor alelnök és VIII. oszt. tanuló szép s tartalmas beszédben Arany
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életét vázolta és működését méltatta, Gerzsány Imre VIII. oszt. tauuló az 
általa irt: „Arany J. emlékezete“ ez. ódát és Zerdahelyi Imre VII. oszt. 
tanuló szavalta „A tetemre hivás“ ez. balladát Arany János-tól.

Az 1882. decz. 16-ki gyűlésen az elnök megemlékezett a „nagy 
költő“ legszellemesebb és legavatottab magyarázójának Greguss Ágost
nak haláláról. Általában a Decz. 16-ki ülés Greguss Ágost emlékezetének 
volt szentelve.

A felgymnasiumi ifjúság, az önképző kör, dalárda és ifjúsági zenekar 
közreműködésével Votisky Károly tanár vezérlete alatt a lyceutn nagy 
termében nagy számú közönség részvétele mellett, 1848. márczius 15-ike 
emlékére ünnepélyt rendezett következő műsorral: 1. „Szózat“, énekli az 
ifjúsági dalegylet. 2. Alkalmi beszéd, irta és olvasta Balthazár Gábor,
VIII. oszt. tanuló. 3. „A szabadsághoz“ Petőfy-től, szav. Hölcz Gyula 
VIII. oszt. tanuló. 4. „Kossuth induló“ előadta az ifjúsági zenekar. 5. Egy 
jelenet a „Honvédelmi bizottmány“ üléseiből 1848 decz. 3-án, irta és fel
olvasta Báthory Ferencz VIII. oszt. tanuló. 6. „Kossuth-hoz“, óda, irta 
és szav. Pazar Zoltán VIII. oszt. tanuló. 7. „Honfidal“, éneid, az ifj. 
dalegylet. 8. „Petőfyról“ Szabados Jánostól, szav. Fluck Miklós. 9. „To- 
borzó dal 1848-ból“, előadta az ifj. zeneegylet. 10. „Az aradi Golgatha“ 
Kosa Barnától, szav. Gerzsány Imre VIII. oszt. tanuló. 11. „Rákóczy 
induló, előadta az ifj, zeneegylet.

A kör könyvtára, mely 300 kötetből állott, az idén vétel és ajándék 
utján 70 kötettel szaporodott. A vett müvek közül említendők: Shakespeare 
összes müvei, kiadta a Kisfaludy-társaság, 19 kt. — Pulszky Ferencz: 
„Életem és korom“, IV. kt. — Thaly Kálmán: „Rákóczy Ferencz ifjúsága“ 
1 kt. — Dr. Göcz József: „Budapest története“ 1 kt. — Győry Vilmos: 
„Svéd költőkből“ 1 kt. — A magyar tudományos akadémia könyvkiadó 
bizottságának irodalmi sorozatából: Taine H. A. „Az angol irodalom tör
ténete“ , ford. Csiky Gergely 2 kt. — Szász Károly: „A világ-irodalom 
nagy eposzai“ 2 kt. — Alexander Bernát: „Kant élete, fejlődése és plvilo- 
sophiája“ 1 k t.— Gyulai Pál: „Vörösmarty életrajza“ 1 kt. — „Koszorú“, 
a Petőfy-társaság kiadványaiból. Szana Tamás: „Moliére élete és müvei“ 
1 kt. — K. Papp Miklós : „Itt is, ott is beszélyek“ 1 kt. — Lauka Gusztáv; 
„A múltról a jelennek“ 1 kt. — Jókay Mór: „Észak honából“ 1 kt. — 
Abony Lajos: „Itt a szép alföldön“ 1 kt. — Endrődy Sándor: „Másod
virágzás“ 1 kt. — Beuiczkyné Bajza Lenke: „Előítélet és felvilágosultság“ 
6 kt. — Gr. Teleky Sándor: „Emlékeim“ 2 kt. — Balázs Sándor: „Tarka 
képek“ 2 kt. — Tolnay L. „Az én ismerőseim“ 1 kt. — Balázs Sándor 
„Víg elbeszélései“ 1 kt. — Várady Antal költeményei 1 kt. — Gr. Zichy 
Géza költeményei 1 kt. — Jókay Mór: „Szigetvári vértanuk“ 1 kt. ajánd. 
Votisky Károly tanár. — „Arany balladái“ magy. Greguss Ágost 1 kt. 
ajánd. Votisky Károly tanár. — Klopstock „Messiása“ ford. Tarkanyi
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Béla, aiánd. Majoros A. VII. oszt. tanuló. — Morus Tamás 1 kt., ajánd. 
Sáfrány Imre VII. oszt. tan. — Szathmáry Károly: „Magyar világ“ 1 kt. 
A körösvölgyi árvíz kársultak részvénykönyve 1 kt., a tanári kar ajándéka. 
Ercsey Sándor: „Arany János életéből“ 1 kt. — Gelich Richárd: „A 
magyar szabadság harcz történet“ I. füzet.

A német önképző kör, mely némi megszakítással a múlt években is 
fennálott, ez évben is megalakult Zvarínyi Sándor tanár elnöklete alatt.

A kör czélja a német irodalmi nyelv közös működés utján eszküz- 
lendő elsajátitása, melynek eszközei részint hírneves irók irodalmi termé
keinek emlézése és elszavallása, részint prózai és költői dolgozatok készitése.

A kör a maga kebeléből a következő tisztviselőket választotta: 
Schwarz Károly VIII. oszt. tan. alelnök; — Wenk Károly VIII. oszt. tan. 
titkár; — Drachsler Adolf VIII. oszt. tan. könyvtárnok; — Hayde Gyula 
VIII. tan. pénztárnok; — Kuncz Gyula VII. oszt. tan. jegyző; Grün 
Theophil VI. oszt. tan. ellenőr.

A körnek 29 tagja volt. Rendes gyűlés tartatott összesen 22. A kör 
saját könyvtárral is rendelkezett, mely az év elejen 84 kötetből állott, de 
az év folyama alatt részint vétel, részint adakozás utján 86 köttel sza- 
porittatott, úgy hogy az jelenleg 170 kötetből áll

Gyorsil’ó-kör. Báthory Ferencz VIII. osztályb., minden tekintetben 
jeles tanulónk, ki a múlt tanév elején Késmárkra eljővén, mostoha anyagi 
viszonyaiban a tanári kar közvetítése folytán kedvezményekben részesült, 
háladatosságának adóját az által akarta lerónni, hogy mindjárt a folyó tanév 
elején, önként és minden felszólitás nélkül, kijelenté hogy miután a gyors- 
irászatban jártassággal bir, az e tekintetben jelentkező' tanulóknak szívesen 
és minden tiszteletdij vagy megjutalmaztatásra való igény nélkül a gyors- 
irászatban oktatást adni hajlandó. Miután a tanári kar szives ajánlatát örömmel 
fogadta, megalakult az ő vezetése alatt a gyorsírókor, melynek harmincz 
tagját két szakaszra, t. i. haladókra és kezdőkre osztotta, az első félévben 
hetenként négy, a második félévben hetenként hat órán át oktatva azokat.

Az ügyiránti érdeklődése, kitartása és fáradozása által elérte azt, 
hogy a haladók puczenként 180, a kezdők pedig perczenként 150 szó
tagot voltak képesek megirni.

A gyorsírókor működését egy nyilvános gyorsirászati versenynyel 
fejezte be, mely Junius 2-án a lyceumi felügyelőség, a tanári kar és egy 
a gyorsirászatban szakavatottsággal biró úr jelenlétében tartatott meg. A 
haladók számára kitűzött páladíjt: „ B a j z a  J. ö s s z e g y ű j t ö t t  mun- 
k a i “-t három versenyző közül elnyerte Krompecher Jenő VII. oszt. tanuló. 
A kilencz versenyző-kezdő közül nyerte Král Károly VI. oszt. tanuló: 
P e t ő f y  S á n d o r  ös szes  k ö l t e m é n y e i t ;  — Polnisch Lajos III. oszt. 
tanuló: A r a n y  J á n o s  k i s e b b  k ö l t e m é n y e i t  és Pechár Kornél: 
T ó t h  K á l m á n  k ö l t e m é n y e i t .
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A) A lyceumi könyvtárnak, mely a mult évben 22,543 kötetre szaporodott,
a) Ajándékoztalak:
A magyar t. Akadémiától az 1882/3 évi kiadványokból 20 kötet és 

82 füzet.
A Budapesti kir. József-egyetemtől: programmja és szervezeti sza

bályzata 2 füzet.
A kolozsvári m, k. tud.-egyetemtől: almanachja és tanrendje fi fzt., 

beszédek 1 fzt.
A pozsonyi kir. akadémiától: személyzete és tanrendje 1 fzt.
A magyarhoni földtani társulattól: A földrengések 1 kt.
A budapesti ág. h. ev. főgymn. tanári testületének véleménye, a gymn. 

oktatás rendezése iránt 3 fzt.
A debreczen-biharmegyei gyógyszerésztestülettől: Gyógyszertárai - 

testülete- és egyletének története 1 kt.
Főtisztelendő Czékus István superintendens úrtól: A tiszai kerületi 

és az egyetemes gyűlés jegyzőkönyvei két-két példányban.
A VI. sz. kir. városi ág. hit. ev. nagytiszt, esperességtől, ugyan ennek 

történelme Linberger István szerzőtől l kt.
Néhai Jóny Tivadar hagyományából körülbelől 15.000 kötet.
Tekintetes Stenczel Hugo lyc. felügyelő úrtól: „De intestino bello 

inter Leutscbovienses et Kesmarkienses gesto ; — kéziret 1 fzt.
Néhai Schwarz Károly úr özvegyétől: Auswahl aus dem poetischen 

Nachlass von C. Schwarz 2 példány.
Ntiszt. Witényi Ernő úrtól’mint szerzőtől: Glaubensunterschied 1 fzt; 

— Psychopathisches Heilverfahren 1 fzt.; azonkivül Oevres de Florian 1 kt.
Bayer Károly úrtól: Mos. Archi Geschichte III füzet.
Scholcz Frigyes szerzőtől: Studienfahrt zweier Schul-Vereinler aus 

Spree-Athen 1 fzt.

Tanszerek.

A zene-egylet a folyó tanévben 12 tagból állott és Genersich Sándor 
VIII. oszt. tanuló vezetése mellett hetenként 2 órában 29 különféle dara
bot gyakorolt be.

A dal-egylet a folyó tenévben 20 tagból állott és Pazár Zoltán 
VIII. oszt. tanuló vezetése mellett hét. 2 órában 12 négyhangú, részint 
egyházi, részint világi éneket gyakorolt be.



Schröder Károly úr Körmöczbánya szab. kir. főbánya város, Gyur- 
gyik Gyula szerzőtől l fzt.

Jakobs Fr. Elementarbuch der griechischen Sprache 1 kt.
Schwartner Robert szerkeztő úrtól: a „Karpathen-Post“ 1881 folyama 

2 kötet.
Festöry Lajos szerzőtől: gr. Széchenyi István 1 kt.
Szakái Lajos szerzőtől: Czimbalom 1 kt.
Sauter P. Th. kiadó úrtól: Steiner Samu, Allgemeine Metaphysik 1 fzt.
Topperczer László úrtól: Űj testamentom hollandi nyelven az 1661-ki 

évről 1 kt. és Dr. Heerbrardus Jac: Compendium theologiae 1 kt.
Báthory Ferencz tanulótól: Medici P. Ritus ac mores Hebraeorum I kt.
Főtisztelendő Czékus István superintendens úrtól: A Magyarország 

reformált egyház 1882. Szept. 10— 17. napjain Debreczenben tartott országos 
zsinatának jegyzőkönyve 1 fzt. és Egyházi törvények az evangéliom szerint 
reformált magyarországi keresztyén egyházban 1 fzt.

Bloch Mózes: A polgári perrendtartás Mozaikorabbinikus jog szerint 
és a budapesti országos rabbiképző-intézet értesítője 188'/2 tanévről l fzt.

Dr. Nejedli József: Zur Theorie der Sinneswahrnehmung 1 fzt.
A Hahn-féle könyvkereskedéstől: Dr. Tietz Julius: Geschichtliche 

Entwickelung des deutschen Nationalbewusstseins 1 kt.
Iskolai könyvek következő t. ez. könyvkiadó Uraktól: Burger Gusztáv 

7 kt. — Dobrowszky és Franke 3 kt. — Eggenberger 7 kt. — Franklin 
társulat 11 kt. és 13 fzt. — Grosz Gusztáv 1 kt. — Károlyi György 
térképhálózatok 18 lap. — Pfeiífer F. 1 kt. —  Steinfeld Béla l kt. — 
Vaj dics Ká roly 1 kt.

b) V é t e l  u t j á n  s z e r e z t e k ,  még p e d i g :
A Schwartner-féle alapitványból: A magy. term. t. társulat 1882/3 évi 

kiadványai és közlönye. — Dr. Ribáry Ferencz (Dr. Marezali Henrik) 
képes világtörténet 69—96 fzte — Dr. Wilh. Scherer: „Geschichte der 
deutschen Literatur 6 és 7 fzte. Összesen 30 ftért.

A Jóny Tivadar-féle alapitványból: Jókai Mór: Egy az Isten 6 kt.
— Kossuth Lajos: Irataim az emigrátióból. — Petőfi S .: A hóhér kötele.
— Arany János: Toldy szerelme. — Horváth M.: A magyarok története 
6 kt. — Összesen 22 frt 50 kr.

A felszerelési pénztárból: A magyarországi Kárpátegylet évkönyve.
— Az országos középtanodai tanáregyesület közlönye. —- Protestáns egy
házi és iskolai lap. — Evangélikus egyház és iskola. — Közoktatás. — 
Természettudományi közlöny. — Egyetemes philologiai közlöny. — Unga
rische Revue. — Nach der Schicht.

B) A természettani Muzeum, mely a legközelebb elmúlt években 
nehány legújabb természettani készülékké! szereltetett fel, a múlt tanévben
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új szekrényekkel láttatott el: hasonlóképen szereztettek új górcsövi készül- 
lékek. Az évi kiadás teszen 130 frt.

C) A természetrajzi Muzeum, mely 7550 darabból állót, a múlt tan
évben Bécsben lakó Heidner Gyula úr által egy 200 darabból álló szép 
lepkegyüjteménynyel ajándékoztatott meg.

X.

A lum neum  és Convictus.
Az alumneum jótéteményét (ebédet) az év folytán 114 tanuló élvezte 

még pedig 83-án 10 frt, 12-én 12 frt, 5-én 6 frt évi fizetésért, 14-én pedig 
díjmentesen.

A Stenczel Hugó és Paulina-féle alapítvány kamatjaiból Scherfel 
Nándor IV. és Wenk Béla II. oszt. tanulók; — a Sólyomi József-féle 
alapítvány kamatjaiból pedig Klobusiczky Samu VIII., Szabó József VI., 
Stuckner József V., Glatz János III. és Schmeisz Ágoston II. oszt. tanulók 
díjmentesen láttattak el.

A Convictusban 158 növendék élelmeztetett, még pedig 100 ebéd és 
vacsorával, 3 csupán ebéddel és 55 csak vacsorával láttattott el. Ebédre 
adatott három tál étel és egy negyedrész kenyér; vacsorára pecsenye 
burgonyával, vagy káposztával, hetenként egyszer túrós galuska, máskor 
egyébb vastag étel és egy negyed kenyér.

Convictusi ebéd- és vacsoráért fizettetett egész évre 61 frt; csupán 
ebédért 40 frt 50 kr., csupán vacsoráért 30 frt 50 kr.

A kik ebédet az aluinneumban és vacsorát a convictusban fogadtak 
46 frt 50 kr. fizettek egész évre.

Felvétetik az Alumneumba és Convictusba minden tanuló vallás- 
külömbség nélkül.

Fogadják ezennel a szegény tanuló ifjúság hálás köszönetét mind 
azon községek és mind azon helybeli és vidéki t. ez. pártfogó urak és 
asszonyok, kik kegyadományaikkal az alumneumot gyámolittották, 
nevezetesen Faigei Armin és Lindtner Kornél, mészáros urak, kik a húsár 
egy részének elengedése mellett 15 kilogr. szalonnát adományoztak az 
alumneum számára.

XI.

Szorgalom- és pályadijak , ju ta lm ak  s egyébb segély.
Az 1883. évi Junius hó 26-án tartandó zárünnepély alkalmával követ

kező szorgalom-, pályadijak és jutalmak fognak kiosztatni.



1. A Napravszky Zsuzsáuna-féle szorgalomdij, hat felgymnasiumi 
tanuló számára, fejenként 18 frt. A múlt 188V2-'k tanévben megkapták 
Stenczel György VIII., Wünschendorfer Béla VII., Genersich Sándor VII., 
Stenczel Sándor VI., Poputh Győző VI. és Sehickedanz Mór VI. oszt. 
tanulók.

2. A Clemeniis István-féle szorgalomdij, két felgymnasiumi, leginkább 
gömörmegyei tanulónak. A mult 188Y2 ~ik tanévben megkapták Konca 
Pál VIII. oszt. és Klinczko Pál VII. oszt. tanulók, fejénkent 12 forint.

3. Az Ú j h á z i  Dánie l - fé l e  szorgalomdij négy felgymnasiumi ta
nulónak, fejenként 6 frt.

4. ) A P é c z e l l y  József- féle  42 forintos pályadíj magyar nyelven 
írt tudományos értekezésért. Tavaly nyerte Kompis Péter VIII. osztályú 
tanuló.

5. ) A J ó n y  Ti vadá r - f é l e  pályadíjak, két magyar nyelven írt és 
szabadon előadott pályanyertes dolgozatért, egyenként 9 frt.

6. ) A H o r v á t h  Borbála-féle 12 forintból álló jutalom egy felgym
nasiumi német vagy tótajkú tanulónak, ki magát a magyar nyelvben ki
tüntette.

7. ) A W é b e r  M i h ál  y - féle jutalom, négy algymnasiumi tanulónak 
egyenként 5 frt. 50 .kr.

8. ) A R ó t h - T e l e k y J o h a n n  a- féle szorgalomdíjt a folyó tanévben 
7 tanuló kapta meg fejenként 38 forinttal: Almann János, Tátrai Ödön, 
Pazár Zoltán, Wünschendorfer Béla, Skrovina József, Schmeisz János 
VIII. oszt. és Schmidt Attila VII. oszt. tanulók.

9. ) A nm. pénzügyi magy. kir. ministerium által az allami pénzbir- 
sági alapból 150 forintos dijat nyert: Bogár Gyula VIII. oszt. tanuló, 
Virosztek Bertalan VIII. és Pasiuth József VI oszt. tanulók 100 forintos 
évi ösztöndíjt, és Skarván Béla V. úgy szinte annak testvére Skarván 
Sándor II. oszt. tanulók évi hatvan forintos ösztöndíjt.

10. ) A S c h o l t z  A n n a  Mária-féle alapítványból az 188Vj-ik tan
évben következő leibiczi születésű tanulók részesültek segélyben: Scholcz 
Gyula VII. oszt. tanuló 34 frt. 95 kr., Billnitzer Ernő III. oszt. .tanuló 
50 frt., Lumtzer Győző II. oszt. tanuló 50 frt.

11. ) Prämiumok is fognak kiosztatni, még pedig egy felgymnasiumi 
tanulónak 5 frt. és négy algymnasiumi tanulónak egyenként 4 forinttal.

A J ó n y  Tivadar - féle  pályadíjakra kitűzettek az 1882/s tanévben 
következő feladványok: „Arany János emlékezete (elégia). — A csángók 
(költemény). — Szél Péter (tréfás elbeszélő költemény).

A P é c z e l l y  József- félére:  „A leventeség és a városok társadalmi 
jelentősége.“

Felemlítendő, hogy tanintézetünk szegény tanulói még másféle jóté
teményben is részesültek, a mennyiben t. i. némelyeknek, a tápintézetben
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ingyen, vagy esekóly fisetósért élelmi ellátás nyujtatott; másoknak a tan
díj egy része elengedtetett. A Convictusban a két senior és a két portáns 
az egész éven át fizetés nélkül élelmeztetett. Azonkivül ügyesebb ifjak
nak alkalmuk volt mostoha anyagi állapotjukon magánoktatás adása által 
segíteni.

A beteg szegény tanulók ápolására van szinte egy tőke, melynek 
kamatjaiból a gyógyítási költségek fedeztetnek.

XII.

Érettségi vizsgák.
a. ) Az 1883 évi Junius hó Ifi, Ifi, 19, 20-án tártaudó Írásbeli és 

Junius hó 28-án és következő napjain tartandó szóbeli érettségi vizsgára 
jelentkeztek 49-en.

b. ) Az 1882-ik évi Junius hó 26, 27, 28, 29, 30, és Julius hó 1-én 
tartott szóbeli érettségi vizsgán nagytiszteletű Szalagyi Mihály kárpátaljai 
esperes úr elnökölt mint kerületi biztos.

1. Jelentkeztek volt 54-en, kik közül
2. ) kiállották a vizsgát 48-an Azon hat tanuló közül, kik akkor 

az érettségi vizsgára részint nem bocsáttattak, részint más akadályoknál 
fogva nem jelenhettek meg, Szeptember hó elején megvizsgáltatott 5, kik 
közül kiállotta a vizsgát 2, javító, illetőleg két • ónap múlva teendő pót
vizsgára utasittatott 3 ; — egy Deczember hó 21-én állotta ki a vizsgát 
elégséges osztályzattal.

XIII.
Hálás érzelemtől áthatott kebellel emlékezünk meg e helyen azon 

kegyes pártfogókról, kik e tanév folyama alatt nagy lelkű áldozatkészsé
güknél fogva nagyobb összegek adományozása által hozzá járultak lyce- 
umunk alaptőkéjének gyarapítására, és azokról, kik elköltözve az élők 
sorából, életükben tanintézetünk iránt táplált kegyeletüknek és érdeklő
désüknek az által adtak fényes kifejezést, hogy végrendeletileg nagyobb 
összegek hagyományozása által biztosittották lyceumunk fennállását és 
jövendő felvirágzását.

1. ) Lyceumunk felejthetlen felügyelőjének néhai Schwarz Károly 
úr özvegye szül. Bethlenfalvi Agnes asszony ő nga. boldogult férjének 
temetése után 200 frt. adományozott a lyceumnak. — Fogadja ezennel 
hálás köszönetiinket.

2. ) Néhai Führer Gusztáv úr végrendeletileg 2000 frt. hagyomá
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nyozott a lyceumnak, mely összeg az örökhagyó rokonai által a lyceum 
pénztárába befizettetett.

3.) Néhai Jóny Tivadar úr, ki mint a késmárki evang. lyceum egy
kori tanulója, teljes életében tanintézetünk lelkes pártfogója volt, összes 
ingó és ingatlan vagyonát, mely 270.000 írtra, becsültetik végrendeletileg 
a késmárki ev. lyceumnak, mint olyan tanintézetnek hagyta, mely minden 
időben a hazafiui érzelem és hazaszeretet, úgy szinten a tiszta protestáns 
elvek és protestáns hit lelkes ápolója és hirdetője vala; hagyta pedig 
oly czélból, hogy a késmárki evaug. lyceum ezentúl is, földrajzi fekvé
sénél fogva Lengyelország határán, a magyarság és a protestantismus 
védbástyája legyen.

Áldott legyen ezen boldogultak emléke!
Adja az úr Isten, hogy tanintézetünknek legyenek ezentúl is nagy

lelkű és áldozat kész pártfogói, kiknek lelki és anyagi támogatása mellett 
a maga nagyjelentőségű feladatának jövőben is minden tekintetben meg
felelni képes legyen!

XIV.

A tanu lók  névjegyzéke.
I. osztály.

Baller Jenő, Losoncz, Nográdm. 
Bayer István, Sz.-Remete, Szepesm. 
Benda Ervin, Wittingau, Csehország. 
Bényey István, Hernád - Némethi, 

Zemplénm.
Beretvás Bertalan, Késmárk, Szepes- 

megye.
Bernhardt Gyula, Késmárk, Szepes

in egye.
Bjel Kálmán, Polomka, Gömörm. 
Borsi János, N.-Kálló, Szabolcsin. 
Cerva Kálmán, Késmárk, Sz.;pesm. 
Csách Victor, „ „
Cserépy Zoltán, „ „
Dicső Kálmán, Cserepes-Kenéz, Sza- 

bolcsmegye.
Durst Ervin, Leibitz, Szepesmegye. 
Faix Mihály, Forberg, „
Gallik János, Matheócz, „
Glatz Aurél, Poprád, „
Goldmann Lipót, Gnezda, „
Grenczner Árpád, Ménhard, Szepesm.

Herskovits Arthur,Uj Lubló,Szepesm. 
Herskovits Miksa, Új-Lubló, „ 
Hosolitz Samu, Kr ompach, „ 
Ivánka Imre, Szt.-Márton, Turóczm. 
* Kacska Gusztáv, Hernád - Vecse, 

Abaujm.
Kail Kálmán, Sz.-Váralya, Szepesm. 
Kinczler Aurél, Leibitz, „
Kiss István, Késmárk, „
Klein Pál, Mühlenbach, „ 
*Klinczko Ferencz, Meleghegy, Gö- 

mörmegye.
Kozlik Otto, Pettau, Steierország. 
Krisch János, Késmárk, Szepesm. 
Krno Cyrill, Breznóbánya, Zólyomm. 
Mattyasovszky Béla, Késmárk, Sze

pesmegye.
Meese Géza, Késmárk, Szepesm. 
Mikszáth Gyula, Tót-Pelsócz, Zó- 

lyommegye.
Plenczner Lajos, Lucsivna, Szepesm. 
Polsch Ede, Késmárk, „
Rauchwerger Adolf, Béla, „

* Kilépett.



37

Renner Károly, Majerka, Szepesm. 
Róth László, Késmárk, „
Rottmann Sándor, Tótfalu, „
Scherlacher Raj mond, Ménhard, Sze- 

pesmegye.
Schmidt Győző, Késmárk, Szepesm. 
Skultety József, Sóvár, Sárosm. 
Sperling Rudolf, Leibitz, Szepesm. 
Spiegel Márk, Nédecz, „
Spitzer Henrik, Dravecz, „
Steiner Tivadar, Leibitz, „
* Szubally Miksa, Ó-Falu, „
Topperczer Géza, Zsákócz, „
Unger János, Hunfalu, „
Wallentin Gyula, Késmárk, „
Zibrin János, Breznóbánya, Zólyom

ra egye.
Zrna István, Nagy-Várad, Biharm.

M a g á n t a n u l ó k :
Folgens László, Sz.-Szombat, Sze- 

pesmegye.
Justh Géza, Ménhard, Szepesm.
Kiss György, Vésztő, Békésm. 
Langer Ignácz, Mátyásfalu, Szepesm. 
Langer Salomon, „ „
Molnár Béla, Uj-Fehértó, Szabolcsm. 
Reszegi Kálmán, H.-Nánás, Hajdúm. 
Roth Vilmos, Felka, Szepesmegye. 
Stiglicz Lipót, Hunfalu, „
Szabó Elemér, M.-Sziget, Marmaros

ra egye.
Unterberger Izidor, Ófalu, Szepesm.

II. osztály.
Achácz Rudolf, Sztrázsa, Szepesm. 
Bárdy Béla, Felső-Nyarad, Borsodm. 
b. Beust Károly, Leibitz, Szepesm. 
Botka Bertalan, Pelejte, Zemplénin. i 
Broschko Adolf, Béla, Szepesm. 
Dávid Miksa, Runya, Gömörm. 
Dobák Géza, Jósza, Unghm.
Elsner Alfréd, Hainfeld, Alsó-Ausz- 

tria.
* Fábián - Szlovik Ferencz, Ófalu,

Szepesmegye.
Führer Ervin, Késmárk, Szepesm. 
Gotsch Géza, Leibitz, „
Gönczy György, Buly, Szabolcsm. 
Grusz Antal, Zsákócz, Szepesm.

Güklhorn Gyula, Késmárk, Ssepesm. 
Hajts Pál, Béla, „
Hajts Samu, Béla, „
Hőénél Dániel, Mühlenbach, „
Húsz Ottó, Leibitz, „
Janovitz Alfréd, Hunfalu, „
Kálmánczhey Gyula, Uj-Fehértó, 

Szabolcsmegye.
Kottler Vincze, Késmárk, Szepesm. 
Krompecher Szilárd, Béla, „
Lehoczky Viktor, Hibbe, Liptóm. 
Leonhard Arthur, Budapest, Pestm. 
Marczelly Gusztáv, Rónaszék, Mara- 

marosmegye.
Mikecz István, Kemecse, Szabolcsm. 
NagyváthyGéza,Szölöske,Zemplénin. 
Nauer Béla, Késmárk, Szepesm. 
Rauchwerger Adolf, Haligócz, Sze

pesmegye
*Ribiczey Álmos, Ofalu, Szepesm. 
Róth Sándor, Késmárk, „
Rumanovszky György, Lucsivna, 

Szepesmegye.
Rusznák Emil, Matheócz, Szepesm. 
Schmeisz Ágost, Béla, ,,
Schmeisz Róbert, Béla, „
Schwaiger Kálmán, Késmárk „
Sóra Dezső, H arkány, Zemplénm. 
Skarván Sándor, Turdosin, Árvám. 
Sperling Bertalan, Ruszpolyána, 

Maramarosmegye.
Stark Vilmos, Szepes-Szombat, Sze

pesmegye.
Stefanko András, Breznóbánya, Zó- 

lyommegye.
* Steiner Dániel, Késmárk, Szepesm. 
Szabó Béla, Nagy-Falu, Szabolcsm. 
Szelényi Oszkár, Késmárk, Szepesm. 
Sztodola János, Prószék, Liptóm. 
Szubally Kálmán, Ófalu, Szepesm. 
Wenk Béla, Gölnitzbánya, „ 
*Wildner János, Leibitz, „

M a g á n t a n u l ó k :
Csákly László, Vésztő, Békésm. 
Gyány Gyula, „ „
Kohányi Gyula, Tisza-Dob, Szabolcs

megye.
Técsőy Móricz Pál, Berettyó-Ujfalu, 

Biharmegye.
Kilépett.
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III. osztály.
Balthazar János, Hajdú-Böszörmény, J 

Hajdúmegye.
Bayer Gyula, Remete, Szepesm. 
Benne Emil, Leibitz, „
Bosznay Károly, Debreczen, Hajdúm. 
Bunyitay Béla, Párád, Hevesm.
* Czerva Lajos, Késmárk, Szepesm. 
Czirbesz András, Kis-Várda, Sza-

bolcsmegye.
Duleba Miksa, Plavnitza, Sárosm. 
Fábry Pál, Hunfalu, Szepesm.
Fiiló Ede János, Breznóbánya, Zó- 

lyommegye.
* Forberger Gyula, Késmárk, Sze- j

pesmegye.
Fürcs Árpád, Szalk, Pestm. 
Fuhrmann Lajos, Ménhard, Szepesm. 
Gál Pál, Kokova, Gömörm.
Glatz János, Forberg, Szepesm 
Glücksmann József, Ófalu, „
Hámoraik Emil, Krompach, „
Hentschel Gergely, Béla, „
Hrdina József, Német-Lipcse, Liptóm. I 
Huufalvy Géza, Késmárk, Szepesm. 
Jonasch Alfons, Gnezda, „
Kalix Béla, Durand, „
Kawaseh Ernő, Leibitz, ,,
Kazimér Béla, Erdő-Horváti, Zem

plén megye.
Keresztúry József, Bacska, Zemplén- 

megye
Kintzler Árpád, Leibitz, Szepesm. 
Kirchner Béla, Alcsut, Fehérm.
Klein Mór, Ófalu, Szepesm.
Koreny Márton, Vyhodna, Liptóm. 
Kurzweil Hugo, Staksin, Zemplénin. 
Lumtzer Viktor, Leibitz, Szepesm. 
Matusz József, Felső-Méra, Abaujm. 
Moser Róbert, Durand, Szepesm. 
Pékáry Pál, Pelejte, Zemplénin. 
Pollnisch Lajos, Matheócz, Szepesm. 
Pordán Dezső, Budapest, Pestm.
Purr Lajos, Ménhard, Szepesm. 
*Raisz Viktor, Béla, „
Reguly Kálmán, Klenócz, Gömörm. 
Reszegi Ferencz, Hajdú-Nánás, Haj

dúmegye.
Sóhaliny János, Tállya, Zemplénm. 
Stein Arnold, Zuberecz, Árva.

* Kilépett.

Szakmáry Zoltán, Lucsivna, Szepesm. 
Szelényi Károly, Késmárk,
Szeőke Sándor, Udvari, Szatmárm. 
Szmrecsányi József, Szmrecsán, 

Liptómegye.
Szopko Dezső, Késmárk, Szepesin. 
Teichengriiber Kornél, ,, „
Teltsch Gusztáv, Felka, „
Tomka Lajos, Túrócz-Szent-Márton, 

Túróczmegye.
Ulreich Alfréd, Durand, Szepesin 
Walléntínyi Aladár, Dengeleg, Nó- 

grádmegye.
Weisz Armin, Béla, Szepesin.

M a g á n t a n u l ó k :
Littmann Zsiga, Mátyásfálva, Sze- 

pesmegye.
Kusztra József, Pálfalva, Liptóm. 
Langer József, Mátyásfálva, Szepesm. 
Stieglitz Márk, Kalnás, Sárosm. 
Jakó Sándor, Derecske, Biliarm. 
Markovics Károly, Bikács, Biharm. 
Eichmüller Emil, Béla, Szepesm. 
Gergelyi Jenő, Krigh, „

IV. osztály
Ábrái Zoltán, Hód-Mező-Vasárhely, 

Csongrádinegye.
Bayer Nándor, Schmidraithon, Vasm. 
Berger Károly, Edelény, Borsodm. 
Chován János, Maluzvina, Liptóm. 
Emeritzy Kornél, Leibitz, Szepesm. 
Fábián - Szlovik Pál, Szepes-Ofalu, 

Szepesmegyé.
Gál György, Kokova, Gömörm. 
Glück De ző, Jolsva, Gömörm 
Graf Pál, Krompach, Szepesin. 
Greisiger János, Nagy-Szalók, Sze- 

pesmegye.
Haniornik Gyula, Krompach, Sze- 

pesmegye. ,
Herz Sándor, Ó-Lubló, Ssepesm. 
Herz Tivadar, Liptó-Szt.-Miklós, 

Liptómegye.
Kául Jakab, Nagy-Szalók, Szepesm. 
Keller Sándor, Pásztó, Hevesm. 
Krieger Armin, Késmárk, Szepesm. 
Lingsch János, Szepes-Béla, Szepesm. 
Lux János, Nagy Lomnitz, „
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Melczer Árpád, Nagy-Lomnitz, Sze- 
pesmegye.

Mezősy Béla, Tólcsva, Zemplénül. 
Nagy Dezső, Debreczen, Hajdúm. 
Pinka Gusztáv, Szihlá, Zólyomm. 
**Pischl János, Selmecz, Hont. 
Povolny László, Deménfalu, Liptóm. 
Rácz Gyula, Késmárk, Szepesm. 
Reguli Ödön, Klenócz, Gömörm. 
Róth Sándor, Késmárk, Szepesm. 
Scherfel Nándor, Poprád, „
Scholcz Gyula, Vyhodna, Liptóm. 
Schubszky Károly, Ménhard, Sze- 

pesmegye,
Schwarzmayer Gyula, Budapest, 

Pestm.
Sóra Géza, Harkány, Zemplénin. 
Starony Gábor, Hibbe, Liptóm. 
Steiner Károly, Késmárk, Szepesm. 
Szutor Ernő, Leibitz, „
Szűcs Kálmán, Keresztes, Borsódm.

M a g á n t a n u l ó :
Durcsák András, Ungvár, Ungm. 
Gaspero Henrik,Olaszország Pontéba.

V. osztály.
Adamszky Géza, Rima-Breznón, Gö- 

mörmegye.
Boross Jenő, Földesen, Hajdúmegye. 
Börkey József, Nagy-Szölősön, Ugo- 

csamegye.
* Csemiczky Miklós, Hliniken, Liptó-

megye.
* Cserépy Jenő, Késmárk, Szepesm. 
Dégen Lipót, Jarembinán, „ 
Duda János, Nyustyán, Hontmegye. 
Duka Andor, Márkon, Zemplénm. 
Glatz Gyula, Poprádon, Szepesm. 
Göczel Árpád, Ofalyán, „ 
Gregus Aladár, Jolsván, Gömörm. 
Hankisz Károly, Dobsinán, „ 
Hudák György, Reményén, Zemplén

in egye.
Janovitz László, Busócson, Szepesm. 
Kail Kornél, Szepes Váralján, „ 
Kálicb Rudolf, Szinevéren, Márma- 

rosmegye.
Kármán István, Rozlozsnyán, Gö- 

mörmegye.
Kató Mihály, Debreczenben, Hajdúm. 

* Kilépett. ** Elküldetett.

Kmetónyi Emil, Zólyomban, Zólyom
ra egye.

Koch Ervin, Poprádon, Szepesm.
Makláry Árpád, Murányban, Gömör- 

raegye.
Molitorisz Zoltán, Rimaszombat, Gö

mörm egye.
Olsakovszky Győző, Viráván, Zem- 

plénmogye.
Pechár László Poprádon, Szepesm.
Reiuitz Benő, Késmárkon, „
Reusz Jenő, Nagy-Rőczén, Gömörm.
Szeőke Ödön, Udvariban, Szathmár- 

megye.
Szláby László, Ó-Lublón, Szepesm.
Szuchy Géza, Zólyomban, Zolyomm.
Scholcz Győző, Leibitzou, Szepesin.
Skárván Béla, Turdosinban, Árvám.
Sóhalmy György, Tállyán, Zemplén

in egye.
Stuckner József, Hibbén, Liptóm.
Tátray Dezső, Késmárkon, Szepesm.
Tecbnovszky Ede, Zolyom-Lipcsén.
Teichner Lipót, Zsdjáron, Szepesm.
Tornyos István, Szécsénv - Kovácsi

ban, Nógrádmegye.
Tribalcsik Kálmán, Késmárkon, Sze- 

pesmegye.
Vojcesik László, Gnezdán, Szepesm.
Waszko Endre, Illosván, Bereghm.
Wladár Lajos, Szügyőn, Nógrádm.
Zibrin Mihály, Brezno-Bányán, Zo- 

lyommegye.
Zmeskall Barna, Söregen, Gömörm.

VI. osztály.
Alexy Raj mond, Szepes-Szombat, 

Szcpesmegye.
Bella János, Patak, Liptómegve.
Beretvás Gyula, Késmárk, Szepesm.
Bessenyei Elemér, Erdő-Gyarmat, 

Biharmegye.
i Bojárszky Róbert, Ó-Lubló, Szepesin.

Bölesházy Béla, Jólsva, Gömörm,
Csernyus Elek, Új-Fehértó, Szábóles- 

megye.
í Cziser István, Poprád, Szepesm.
i Dobos László, Szalk-Szent-Márton, 

Pestmegye.
j Dudinszky Miklós, Lehócz, Unghm.
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Farkas Mihály, Tasnád, Szilágyul. 
Fekete Pál, Szalk-Szt.-Márton, Pest

megye.
Ferenczy Lajos, Haj du-Böszörmény, 

Hajdú megye.
Géczy Károly, Bágy, Nógrádmegye. 
Grün Theofil, H.-Lomniez, Szepesm. 
Hübler Ágost, Szepes-Szombat, Sze- 

pesmegye.
Keresztúry Sándor, Mező-Keresztes, 

Biharmegye.
Klein Bertalan, Bártfa, Sárosmegye. 
Kostolny.Kálm., Szt-.Mihály, Liptóm. 
Kottler Gusztáv, Késmárk, Szepesm. 
Král Károly, Nagy-Rőcze, Gömörm. 
Lang József, Késmárk, Szepesm. 
Libics Mihály, Bravacz, Zólyomm. 
Morvay Endre, Munkács, Beregm. 
Oehlschláger Ödön, Mád, Zemplénm. 
Passiuth József, Poprád, Szepesm. 
Propper Miksa, Sztrázsa, „
Puska József, Tálya, Zemplénm. 
Róth Árpád, Rokusz, Szepesmegye. 
Seholcz Árpád, Leibitz, „
Scholcz Pál, Yiborna, „
Scholcz Rezső, Tótfalu, „
Stein Adolf, Zuberecz, Árvamegye. 
Szabó József, Új-Fehértó, Szabolcsm. 
Szakái Antal, Körös-Tárcsa, Békésm. 
Sztavács Gyula, Alsó-Laps, Szepesm. 
Szutórisz Róbert, Béla, ,.
Weisz Adolf, Késmárk, „
Weisz Gyula, Béla, ,,
Werner Samu, Szepes-Szombat, Sze

pesmegye.
Zahonyay Zsigmond, Bököny, Sza

bolcsm egye.
M a g á n t a n u l ó k :

Bacsinszky Irenaeus, Imsád, Mara- 
marosmegye.

Benczúr Mátyás, Jaszenova, Árvám. 
Glatz Samu, Bussócz, Szepesmegye. 
Fluck Miklós, Tegenye, Ungbmegye. 
Visoczky Lajos, Szántó, Abaujm.

VII. osztály.
Barsy Bálint Magyar ittebe, Toron- 

tálmegye.
Bartha János, Szentes, Csongrádm 

* Kilépett.

* Báthory István, Rimaszombat, Gö-
mörmegye.

* Bella József, Liptó-Szt.-Miklós, Lip-
tómegye

Bergh Albert, Matheócz, Szepesm. 
Elekes Sándor, Kis-Újszállás, Szol- 

nokmngye.
Ficzere Gábor, Erdő-Kövesd, Heves

megye.
Fuchs Géza, Hajdú - Böszermény, 

Hajdúmegye.
Fodor István, Hajdú - Böszörmény, 
Füsti Molnár, Szentes, Csongrádm.
* Gödény Ferencz, Balkány, Sza-

bolcsmegye.
Helle János, Szabadszállás, Pestm. 
Hermel Kornél, Ó-Lubló, Szepesm. 
Hőnél Albert, Matheócz, „
Höntz Kálmán, „ „
Ivancsó József, Abauj-Szántó, Abauj- 

ujmegye.
Jureczky Mór, Alsó-Kubin, Árvám. 
Klein Ármin, Liptó-Szt.-Miklós, Lip- 

tómegye.
Kontz Gyula, Nagy-Toronya, Zem- 

pléumegye.
Kontz László, Karczag, Szolnokra. 
Kovács Albert, Hajdú-Böszörmény, 

Hajdúmegye.
Körössy Pál, V.-Namény, Beregm. 
Kövér István, Rimaszombat, Gömörm. 
Krompecher Jenő, Szepes-Béla, Sze

pesmegye.
* Kroner János, Rózsahegy, Liptóm. 
Kuchta Lajos, Tiszolcz, Gömörm. 
Kuncz Gyula, Nagy-Szalók, Szepesm. 
Lovas Dezső, Rimaszombat, Gömör-

megye.
Majoros Árpád, Eger, Hevesmegye. 
Mattyasovs zky Elemér, Lőcse, Sze

pesmegye.
Ménhárdt Mihály, Forberg, Szepesm. 
Morvay István, Verböcz, Ugocsam. 
Muránszlty Kálmán, Jolsva, Gömörm. 
*N..gy Sándor, Kunhegyes-Jász, 

Nagy-Kun Szolnokmegye.
Németh László, Nagy-Szöllös, Ugo

csam egye.
Oszvald Sándor, Budapest, Pest-Pilis- 

Soltés-Kiskúnmegye.
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Pechár Kornél, Poprád, Szeposm. 
*Penyastyek János, Szt.-Márton, Tu- 

róczmegye.
Petneházy Ferencz, Körös-Tárcsa, 

Békésmegye.
Poputh Győző, Késmárk, Szepesm. 
Réczei Sándor, Nyíregyháza, Sza- 

bolcsmegye.
Reinitz Izidor, Késmárk, Szepesm. 
Sáffrány Imre, Böszörmény, Hajdúm. 
Schickedáuz Mór, Biala, Gácsország. 
Schmidt Atilla, Lökösháza, Gömörm. 
Szabó Lajos, Gibart, Abaujmegye. 
Szabó László, Rimaszombat,Gömörm. 
Stencze Sándor, Késmárk, Szepesm. 
Sulcz Sándor, Szentes, Csongrádm. 
Szavkulits Gyula, Szobos, Sárosm. 
Szilágyi Sándor, Kunágotán, Csanád- 

megye.
Tholt György, Lucsky, Liptóm. 
Török István, Boldva, Borsodmegye. ! 
Tunner János Budapest, Pestmegye. 
Ursziny Gyula, Csetnek, Gömörm. 
Visnyei János, Beszterczebánya, Zó- 

lyommegye.
Wladár Róbert, Rózsahegy, Liptóm. 
Zerdahelyi Imre, Assa-Kürth, Nyitra- 

megye.
M a g á n t a n u l ó k :

Berger Mór, Ménhardt, Szepesm. 
Duleba Andor, Plavnicza, Sárosm.

VIII. osztály.
Almann János, Szt.-Miklós, Liptóm. 
Andrássy Péter, Silingyia, Aradm. 
Balthazár Gábor, Böszörmény, Hajdú

megye.
Báthory Ferencz, Balkány, Szabolcsm. 
Bogár Gyula, Nyir-Bogdány, Sza- 

bolcsmegye
Cornides Viktor, Késmárk, Szepesm. 
Drachsler Adolf, Skabinó, Thúrózm. 
Dzubay István, F.-Némethi, Unghm. 
Fábry László, Felka, Szepesm. 
Fraenkl Barna, Rózsahegy, Liptóm. 
Gellén Géza, Darócz, Nógrádm. 
**Gerzsány Imre, Jász-Beróny, Jász- 

N.-K.-Szolnokmegye.

Genersich Sándor, Késmárk, Szepesm. 
Gönczy István, Búj, Szabolcsm. 
Gottlieh Samu, Héthárs, Zemplénin. 
Hayde Gyula, Késmárk, Szepesm. 
Herskovits Frigyes, Lubló, „ 
Hölcz Gyula, Nyíregyháza.
Jerney Zoltán, Dorozsma, Csongrádm. 
Kircz Ignácz, Csorba, Liptóm. 
Klinczkó Pál, Meleghegy, Gömörm. 
Klobusiczky Samu, F. Micsinye, 

Zólyó mmegye.
Koncz Miklós, Csörgő, Zemplénin. 
Kovács Imre, L.-Szénás, Békésm.

J Laam Albert, Béla, Szepesm. 
Littmann Simon, Vörös - Klastrom, 

Szepesmegye.
Lukovits Etele, Vereskő, Gömörm. 
Mályusz Béla, Beszterczebánya, Zó- 

lyomegye.
Májunké Gábor, Szepes- Szombat, 

Szepesmegye.
Materny Imre, Szántó, Abaujm. 
Mayer Gyula, Béla, Szepesm.
Nauer György, Késmárk, Szepesm. 

j  Palásthy János, Pelejte, Zemplénin. 
I Pazár Zoltán, Jolsva, Szabolcsm.
! Petróczy Pál, Petrócz, Szepesm. 

Schmeisz János, Béla, Szepesm. 
Schneer Soma, Mező:Tur, Jász-N. 

K.-Szolnokm.
Scholtz Gyula, Leibitz, Szepesm. 
Schwarcz Berthold, Likava, Liptóm. 
Schwarz Károly, Késmárk, Szepesm. 
Sirk Károly, Sőreg, Pestm. 

j Skrovina József, Breznóbánya, ZJ- 
i lyommegyeI  Szinetár Endre, Krajna Martinka, 

Bereghmegye.
Tátray Ernő, Késmárk, Szepesm. 
Tátray Ödön, Debreczen, Hajdúm. 
** Virostek Bertalan, Béla, Szepesm . 
Wenk Károly, Göllniczbánya, Sze

pesmegye.
Wünschendorfer Béla, Poprád, Sze

pesmegye.
Ö n k é n t  i smét lő magán t anu l ó  k:
Gresch Gyula, Béla, Szepesm.
Roll Béla, Eperjes, Sáros.

* Kilépett. ** E lküldetett.



Figyelmeztetés.
A jövő tanév f. é. szept. l.-én fog szokott módon ünnepélyesen megnyittatni. Az 

első három nap beiratás-, felvételi- és pótvizsgákra fordittatik.
Ugyanekkor vétetik fel a convictusba és alumneumba valláskülöbmség nélkül minden 

az illető ephorus-tanároknál jelentkező tanuló a meghatározott félévi dijak elöleges 
befizetése mellett.

Annak idejében gondoskodva lesz olcsó közlekedésről Késmárk és a legközelebbi 
vasútállomás között.

A 2o. lapon 20-dik sorban „ir.“ helyett olvasandó: „ez. tankönyvéből“. A 24-dik 
sorban olvasandó : „gallicismusok“.
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