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A késmárki főtanoda mint kerületi lyceum 1839 óta.

Minthogy a pártfogósági jogok felett 1836 óta a késmárkiA P4r‘f°g*- 

evang. egyházközség és a főtanoda külső pártfogói közt támadott támadt 
és azóta folytatott peres ügy, mely az alatt a nyíregyházai kerületi vitalefolyása 
gyűléshez felterjesztetvén, onnan pedig a helybeli iskolai gyűléshez 
visszautasittatván mindkét részről az eperjesi consistorium —, azután 
pedig az egyházi községtől a rimaszombati kerületi, a külső párt
fogóktól pedig az egyetemes egyházgyüléshez felebbcztetett és mind 
addig el nem döntetett: mind a két fél ezen hosszadalmas viszály
kodásnak, főként az iskola érdekét károsító befolyásánál fogva, 
véget óhajtván vetni, többféle kísérletet tett annak békés elintézé
sére. Végre 1838-ban Zsarnay Imre jogtanár erélyes felszólalása 
és azon nyomós érvekkel támogatott indítványa, miszerint a fő
tanoda gyarapítása és felvirágoztatása érdekében nem csak az lenne 
óhajtandó, hogy ezen peres ügy végre barátságos utón és az in
dítványozó által benyújtót tervezet álapján kiegyenlittetnék, hanem 
hogyha a főtanoda és egyház közti természetes kapocs még szoro
sabbra füzetnek az által, hogy a pártfogói jogok az összes szepes- 
ségi ev. községekre terjesztetnének ki, úgy, hogy a főtanoda a 
szepesi protestantismusnak központi intézete, sőt még szélesebb 
alapon kerületi főtanoda lenne: az iskolai gyűlés által közhelyes
léssel elfogadtatott és mind a két indítvány életbe léptettetett.

Ugyanis az 1838-ik évi augusztus 19-én tartott iskolai köz- a pirtfogó- 
gyülés tekintettel azon benső vallás-erkölcsi és tudományos mive- . síigJ terjesztése.
lődési érdekközösségre, mely a szepesmegyei evang. egyházközsé
geket már régóta és kiválóan a Iyceumhoz fűzte és azokat ezen
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A lyceum 
kerületi jel

lege 1838 
óta.

Az 1830. évi 
a m ica  nevű 
egyezmény.

intézet javára jótétemények és áldozatok hozatalára késztette, — 
azon határozatot hozta, hogy azoknak a lyceum kormányzására is 
befolyás engedtessék és e szerint pártfogói jogokkal ruháztassanak 
fel. Ezek gyakorlása végett pedig a három szepesmegyei evang. 
esperesség egyházközségei a lyceumi közgyűlésekre és közvizsgákra 
azóta évenkint meghivattak. Ezen meghívások folytán már a kö
vetkező 1839. évi junius hó 5-én tartott pártfogói közgyűlés tanács
kozásaiban az uj pártfogói ev. községek képviselői is részt vettek. 
Duránd ev. egyház községe irásilag köszönetét fejezé ki ezen meg
tisztelő pártfogói jogért, de egyszersmind sajnálkozását is tolmá- 
csoltatá, hogy azzal már ez alkalommal élni hátráltatva van. Azután 
Soltész András, matheóczi lelkész, későbben a XIII. szepesi város 
esperese, az egész esperesség nevében köszönetét fejezvén ki ün
nepélyesen ezt igéré: „A XIII. szepesi városok erejükhöz képest 
oda akarnak hatni, hogy ne csak névleg, hanem tcttleg is méltókká 
tegyék magokat ezen főtanoda igazi és valódi pártfogóinak nevez
tetni.“

Oly módon a késmárki főtanoda, mely 1760 óta a helybeli 
ev. egyházközség és a vidéki pártfogók közös fentartása, felügyelete 
és kormányzása alatt állott, 1838 óta még szélesebb alapra fektet- 
tetvén, különösen a kárpátaljai, XIII. szepesvárosi és VII. bányavárosi 
esperességek, ezek által pedig a tiszai egyházkerület pártfogása alá 
helyeztetvén, kerül e t i  l y c e u m jellegével lön felruházva.

1839. junius 26-án a helybeli ev. egyházközség és a lyceum 
vidéki pártfogói közt már évek óta folytatott viszálykodás békés 
elintézése czéljából, valamint ezen két pártfogói testület által a 
lyceum felett közösen és meghatározott arány szerint gyakorlandó 
felügyeleti, választási és igazgatási jogokra nézve leginkább Jozefiy 
Pál superintendens sürgetése és közbenjárása folytán következő 
tartalmú egyezmény az u n. A mi c a  jött létre: Azon kijelentés 
mellett, hogy a pártfogósági jog ezen kerületi lyceunmál mind a 
késmárki evang gyülekezetét, mind a vidéki pártfogó urakat, — 
minthogy mind a ketten ezen főtanoda jólétének megalapítása és 
gyarapítása körül magoknak egyenlő mértékben érdemeket szereztek 
és kiknek áldozatkészségétől leginkább lehet és kell reményleni an
nak további gyarapodását, — kétség nélkül egyaránt illeti: az 
iskolai k ö z g y ű l é s e k ,  melyek rendesen egy helybeli és egy vidéki 
lyceális felügyelőnek elnöklete alatt tartandók, egyrészről a helybeli 
evang. gyülekezet, — mint a lyceum ősi pártfogójából, más részről 
a vidéki pártfogó urak, — mint ugyanazon iskolai gyűlések ki
egészítő részéből fognak alakulni és ezen két fél megjelenő tagjai 
egyenlően döntő szavazattal bírjanak. Minthogy pedig az iskolai
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gyűlés tagjainak mód feletti nagy száma az iskolai ügyek feletti 
tárgyalások komolyságával épenséggel nem látszik összeférőnek; 
ennélfogva a helybeli evang. gyülekezet az iskolai gyűlésekben 
gyakorlandó pártfogósági jogát szükebb körű be l s ő  g y ű l é s é r e  
(presbyterium), mely ezentúl a helybeli lelkészeken és két egyházi 
felügyelőn kívül, kik hivatalos tisztségüknél fogva iskolai ügyekben 
közreműködnek, ötven tagból fog állani, képviseleti utón ráruházza. 
A vidéki pártfogók neve alatt pedig általában ugyan értetnek a 
hazának mind a két evang. hitfelekezethez tartozó azon polgárai, 
kiknek áldozatkészsége által a lyceum fennáll és virágzik; minthogy 
azonban ezen pártfogók az egész országban elszórtan és néhányan 
a legtávolabbi vidéken élnek: azért a vidéki pártfogók számából 
az egyes gyűlésekre azok képviselői gyanánt csak azok hivatnak 
meg, kik Szepességben laknak és az iskola körül szerzett érdemeik 
által magokat kitüntették. Hasonlóan a XIII. szepes városi, a kár
pátaljai és a VII. bányavárosi esperességek egyházközségei a lyceum 
felett gyakorlandó pártfogósági joggal ruháztatnak fel és az iskolai 
közgyűléseken küldöttségileg egy-egy szavazattal legyenek képvi
selve. Azon kívül a lyceum valamennyi rendes tanárai, a mennyi
ben a belső egyházi gyűléshez nem tartoznának, az iskolai gyűlés 
tagjai sorába veendők fel. Az akként szervezett iskolai közgyűlés 
minden évben rendesen a nyilvános vizsgák idejében tartandó. Az 
időközben előforduló ügyeket, melyek részint sürgősb tárgyaltatást 
igényelnek, részint kisebb fontossággal bírnak, a közgyűlés által 
szervezendő k i s - g y ü l é s  intézi el, melynek határozatai jóváhagyás 
végett jegyzőkönyvileg a közgyűlés elé terjesztendők. A rendes 
k ö z g y ű l é s  teendőihez tartozik: a felügyelők és egyéb iskolai 
tisztviselők, valamint a tanárok választása; a kis-gyülés tagjainak 
kiegészítése; a tanári fizetés, valamint egyéb költségek megszava
zása; a tanintézet szervezése, külviszonyainak rendezése és a kis- 
gyülés határozatainak felülvizsgálása. A tanárok választásánál a 
kijelölési jog a lyceumnak egyenlő számban kiküldendő helybeli és 
vidéki felügyelőit, a közgyűlés által ezen alkalomra kinevezendő 
két vidéki pártfogót, a helybeli lelkészt, két helybeli egyházi fel
ügyelőt és a lyceum igazgatóját, mint a tanári testület képvise
lőjét, illeti. Maga a választás pedig az összes közgyűlés által sza
vazás utján ejtetik meg. A lyceumi pénzalap kezelése, a levéltár 
és jegyzőkönyvek megőrzése, minden fontos ügy tárgyalása, vala
mint a gyűlések tartására való időnek meghatározása a helybeli 
és vidéki felügyelők egyetértő eljárásától tételeztetik fel. A gyűlések 
jegyzőkönyvei, melyek vezetésével a közgyűlés által valamelyik tanár 
bizatik meg, az illető jegyző által aláíratva a közgyűléssel közöl-
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széken 1839.
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piték 

1818-38.

A lyceumi 
pénzal. elég
telen volta

Jetnek. Nagyobb fontosságú iratok, mint: hiványok, alapitó okle
velek stb. a gyűlés elnöksége s a jegyző által aláirandók, és a 
lyceum pecsétjével ellátandók; a hiványok egyszersmind az egyházi 
felügyelő aláírása- és pecsétjével is megerősítendők.

Az ezen egyezményről kiállított „A m i c a“ nevű okmány 
szirma-bessenyei S z i r m a y  Á d á m  egyetemes ev. egyházi és is
kolai főfelügyelő és J o z e f f y  P á l  tiszai egyházkerüteti superin- 
tendens, — a kiknek jelenlétében és közvetítése által ezen egyez
mény az illető felek között az akkori lyceális közgyűlés alkalmával 
megállapittatott és elfogadtatott —, továbbá: Berzeviczy Titus, 
Máriássy Ágost, Spóner Tivadar és Okolicsányi Victor, lyceumi 
felügyelők, szintúgy Furmann Józs. Ede egyházi felügyelő, Cornides 
Pál egyh. gondnok és Rumann Márton helybeli ev. lelkész saját
kezű aláírásával és pecsétjével lett megerősítve és ugyanannak 
három eredeti példánya közül az egyik a lyceum, a második a 
helybeli ev. egyház, a harmadik a tiszai egyházkerület levéltárába 
helyeztetett el.

A több éven át folytatott vitás ügynek akként történt sze
rencsés lebonyolítása és a pártfogói viszonynak a főtanoda nagyobb 
felvirágoztatására megállapított szabályozása után Zsarnay Imre, ki 
annak létrehozása körül az intézet érdekében fáradozott és nagy 
érdemeket szerzett vala magának, a losonczi főtánodába jogtanár
nak hivatván meg és ezen állomást magánügyei tekintetéből elő
nyösebbnek találván, mind a mellett, hogy egy közgyűlési követség 
által további ittmaradásra fel lett szólítva, főtanodánktól elbúcsú
zott. Helyébe J ó z s a Z s i g m o n d  választatott jogtanárnak 1839-ben.

Az iskolai pénzalapnak fent említett 1811. és 1817. évi tete
mes veszteségei után találkoztak ismét nemes lelkű barátjai a 
tanuló ifjúságnak és főtanodánknak, kik közül hálával említendők: 
Napravszky Zsuzsánna, ki szorgalomdijakra, Schwartner Márton, 
ki a lyceumi könyvtár szaporítására, Pongrácz Imre, Kutny Miklós, 
Lehoczky Márton és Grenczner Samu, kik alumneumi czélokra, 
Kralovánszky István, ki tanári özvegyek és árvák nyugdíjazására, 
Ujházy Lajos, ifj. Görgey György, Cornides Tamás, Melczer Pál, 
Tablicz Bohuslav, kik általános iskolai czélokra tettek kegyes ala
pítványokat, mely utóbbiak által a pénztár ugyan képessé tétetett 
az 1812. és 1835-ben szervezett tanári díjazásra szükségelt költ
ségeket fedezni; de az idővel folyton növekedő egyéb szükségek 
kielégítése, különösen a tanári személyzet szaporítása, — bármily 
kívánatos vala — az által még nem tétetett lehetővé.

Már 1837-ben indítványba hozá a főtanoda javát buzgón 
szivén hordó Furman J. Ede egyházközségi felügyelő, hogy a
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lyceumnál már 40 év óta fáradhatlanul működő s erejéből majd
nem végképen kimerült Mihályik Dániel tanár egy rendkívüli segéd
tanár által gyámolittassék. A pártfogóság ugyan ennek szükségét 
belátta és részint ezen tanár előhaladott kora és kivívott érdemei, 
részint az intézet érdekei iránti tekintetből indítva érzé magát azon 
segíteni; de a terv kivitele a pénztárnak, valamint az ezen czélra 
csak gyéren befolyt adakozásnak elégtelen volta miatt továbbra 
halasztatott el. Ily viszonyok közt annál kevésbé lehetett megfelelni 
azon érezhető szükségletnek, mely az újabb korban mindinkább 
előtérbe lépett mathematika és természettudományok alaposabb és 
nagyobb terjedelemben leendő előadására egy a bölcsészeti és tör
ténelmi szaktól elkülönített felső osztályú tanszék felállítását sür
gősen igényié.

A közben azonban oly oldalról érkezett mód és eszköz, hon
nan legkevésbé sejtetett.

1839-ben november 27-én Cornides István felügyelő az egy- 
begyült iskolai közgyűlést azon örvendetes hírrel lepte meg, hogy 
egy távol volt, nevéről is alig ismert jótevő, W e b e r  Mi hál y  
tudor, cs. kir. udvari tanácsos és nyugalmazott főtiszti orvos, ki 
Késmárkon 1774. évi szeptember 3-án született és 1839. évi szep
tember 8-án Pozsonyban meghalt, végrendeletében számos más 
hagyományon kívül szülővárosának főtanodáját, azaz lyccumunkat 
tetemes hagyatékának főörökösévé tette. Kinek szive ne dobogott 
volna fennen e magasztos gondolkozásu fárfiu emlékezetére? A 
pártfogóságnak legmélyebb hálája áldá hamvait, dicső emléke jó
téteményének áldásaiban örökké fog élni! *) Ezen örökségnek teljes 
kiterjedésben leendő elnyerése akadályokkal lévén összekötve, ezek 
elhárítása körül leginkább a lyceum részéről felhatalmazott Kéler 
Pál és Zsedényi Ede akkori országgyűlési követek, valamint Kiss 
Lajos, bécsi protestáns ágens fáradoztak, méltó hálára tevén ma
gokat érdemesekké. Ezek önzetlen és buzgó közbenjárása mellett 
a többi végrendeleti hagyományos kielégítése és a költségek fede
zése után a késmárki lyceumnak összesen 11,900 pfrtnyi tetemes 
hagyomány jutott.

Az alapítványnak legczélszerübb hováfordittatását tervezni a 
végrendelet értelmében egy Késmárk városának tanácstagjai- és 
lyceumi tanárokból összeállított külön bizottság feladatává tétetett.

*) Emlékének megörökítésére a liálá« pártfogóság a lyccum auditóriumá
ban márvány-táblát illesztetett be, melyen aranyozott betűkkel ezen felirat van 
bevésve: „Manibus Joli. Mich. Weber Docfc. Med. Cons. Keg. gratum Lyceum 
MDCCCXXXIX.“

Dr. Weber 
Mihály ha
gyatéka 1839

A Weber- 
féle alapít
vány hová- 
forditása.
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Változás a 
tanári kar
ban 1840.

Ennek folytán 7000 pfrt egy uj felsőbb osztályú tanszék megala
pítására, azaz a mathematica és természettudományok tanárának 
rendes fizetésére, 1000 pfrt az alsóbb osztályú tanárok fizetésének 
emelésére, 2000 pfrt tanári nyugdijak és 1000 pfrt szorgalomdijak 
alapítványára forditandónak batároztatott.

így 1840-ben a tanári kar, mely Zsitkovszky Lajos eltávoz- 
tával és Mihályik Dániel teljes nyugalmaztatásával megfogyatkozott, 
következőképen lett kiegészítve s egy tanárral azon felül bővítve. 
S t e i n e r  S a mu  a mathematica és természettudományok, L ő- 
r i n c s é k  S a mu  a theologia tanárául választatott; S ten  ez e l 
Hu g ó  a philológiai tanárságra mozdittatott elő s helyét a syn- 
taxisban F o r b e r g e r  Györ gy  D á n i e l  foglalá el. Ebből kitetszik, 
hogy akkoriban Józsa Zsigmond jog- és Benediety János bölcsé- 
szettanárral együtt a felsőbb lyceális osztályokban 5 rendes tanár 
működött kiválóan szaktudományos rendszer szerint; és igy kerü
leti főtanodánk ismét egy fokkal feljebbre emelkedett belső kor
szerű kifejlődésében.

Az öt felsőbb osztályú tanár következő tanulmányok előadá
sára köteleztetek;

A felsőbb 
osztályú ta
nulmányok 

1840 óta.

Tanári fize
tés és tandíj j 

1849-ben.

1. A t h e o l o g i a  tanára: Theologia systematica, héber és 
görög nyelv exegesis- és bevezetéssel a szent írásba, homiletica 
gyakorlatokkal, egyháztörténelem, paedagogica, catechetica és min
den felsőbb osztályban a vallás tanítására.

2. A j o g t a n á r :  A magántörvény, nyilvános és büntető, 
bányászati és egyházi törvény, politika, stylus curialis és a bölcsé
szeti osztályban a magyar irodalom előadására.

3. A b ö l c s é s z e t  és  t ö r t é n e l e m  tanára: Psychologia és 
logica, észjog, metaphysica, Magyarország történelme, újabb föld
leírás és minden felsőbb osztásban az általános történelem elő
adására.

4. A m a t h e m a t i c a  és  p liysicatanára: Mathesis, physica, 
statistica, természetrajz és minden felsőbb osztályban a német 
irodalom.

5. A p h 11 o 1 o g i a tanára: Rhetorica, poetica, archaeologia, 
mythologia graeca et romana, görög és római irodalom, római 
régiségek, classikusok magyarázata és latin stylgyakorlatok a fel
sőbb osztályokban; azonkívül a lyceumi könyvtár gondnoksága is 
kötelmei közé tartozott.

A felsőbb osztályú tanárok rendes fizetése 240 pforintra 
(=  600 vfrt) és a közöttök öt egyenlő részre felosztandó, felsőbb 
osztálybeli tanulóktól fizetett didaetrum 10, illetve az alumnistáktól 
fizetett 6, a helybeliektől pedig 4 pfrtra emeltetett; azonkívül



mindegyiköknek a kerületi segély Vj-e jutott. Az alsóbb osztályú 
tanároknak, még pedig a syntactical és grammatical osztály taná
rának rendes fizetése 160 pfrtra, a donatistákénak pedig 120 pfrtra 
és szabad lakásra tétetett, azonkívül mindegyiküknek saját osztá
lyából jutott az 1817-ben meghatározott tandíj.

Az előbbi időkben valamint országszerte, úgy intézetünkben 
is a l a t i n  nyelv miveltetett tulnyomólag, noha grammatica és 
gyakorlatok által mindig alkalom nyujtatott más ajkunknak a n é 
m et s későbben a hazai nyelv ápolására irányult mozgalmak ide
jétől fogva a m a g y a r  nyelv megtanulására is. E viszonyok be
folyása alatt alakult intézetünkben először a n é m e t  ön k é p z ő  
t á r s a s á g  1821-ben Chalupka János kezdeményezése mellett, 
melynek vezetését 1824-ben Kralovánszky István vevén át, a mel
lett a m a g y a r  ön k é p z ő  t á r s a s á g o t  léptette életbe és azóta 
ezen két önképző kör az ő, valamint az utána következett tanárok 
felügyelete és ápolása mellett a legtestvéribb egyetértésben, magány
ban fejlődő virágként, szép eredményűnek bizonyult be az ifjúság 
nemzeti érzelmeinek buzdítására, nyelv- és irodalom-ismereteik bő
vítésére, irályuk és nemes ízlésük fejlesztésére Egyszersmind a tót 
ajkú theologusoknak alkalom nyujtatott anyanyelvűk ápolására a 
homileticai gyakorlatok által.

Az uj szellemi mozgás, mely akkori időben hazánkban erősen 
hullámzani kezdett és mely az 1840. évben Pesten tartott evang. 
egyetemes gyűlés alkalmával a két protestáns egyház testvéresülé- 
sében (unió), valamint a magyar nyelvnek a tudományokra való 
alkalmazásában nyerte első határozottab nyilvánítását, — a mi fő
tanodánkra sem maradt hatás nélkül. A magyar nyelv, mely már 
1835 óta minden osztályban rendes tantárgyul taníttatott, most 
még nagyobb gonddal ápoltaték és évről évre nagyobbodó terje
delemben vétetett fel a tudományok előadási nyelvéül. így az egye
temes gyűlés határozata értelmében már 1841 óta a történet, föld
leírás, természetrajz, statistica és jogtudományok magyarul adattak 
elő, szintúgy az iskolai kimutatások és bizonyítványok magyar 
nyelven szerkesztettek. Lelkesitőleg hatott ezen hazai ügy felkaro
lására a tanároknál úgy mint az ifjúságnál a magyar érzésű párt
fogók, kiváltképen Cornidesz István nagyérdemű felügyelőnek pél
dája és fáradhatlan buzdítása, ki is először 1840-ben az iskolai 
gyűlést magyar ékes beszéddel nyitá meg, és a magyar nyelvet a 
tanácskozásba behozta; valamint J ó n y  T i v a d a r n a k  a magyar 
könyvtár szaporitására és magyar dolgozatok pályadijázására, ha
sonlóan H o r v á t h  B o r b á l a  asszonynak a magyar nyelyben ki
tűnő másajku tanulók jutalmazására, szintúgy S z i r m a y  P á l n a k
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Tannyelv. 
Német és 
magyar ön- 
képző kör 
1821 óta.
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a magyar nyelv ápolására — pro evehenda lingua hungaríca — 
tett alapítványa. A szerint méltán azt lehet mondani, hogy más 
hazai főtanodákhoz képest a késmárki legőszintébben simult a ma
gyar nemzetiséghez és legnagyobb áldozatkészséggel felelt meg a 
hazai tudományosság és nevelés iyényeinek.

A mint a negyvenes években mindinkább öntudatra felébredő 
magyar nemzeti genius és az előhaladott korszellem igényeinek 
megfelelőleg a szabadelvű reformtörekvések nagyobb mérveket öl
töttek és az állam és egyház intézményeiben lényeges átalakításokat 
hoztak létre: úgy hazánk közoktatásügyi terén is ugyanazon eszmék 
behatása alalt az alsóbb és felsőbb tanintézetek czélszerűbb szer
vezése, a megfelelő tanulmányok meghatározása és rendszeresebb 
beosztása, valamint az ezekre alkalmazandó észszerűbb módszer 
megalapítása legsürgősb feladatnak tekintetett. Kiváló buzgóságot 
és ügyszeretetét tanúsított az evang. tanintézetek korszerű átala
kítása körül gr. Zay Ká r o l y  egyetemes felügyelő, kinek felhívá
sára 1841-ben és újra 1845-ben az összes magyarhoni ev. tan
intézetek küldöttei, tanárok*) és egyébb szaktudományos férfiak 
Zayugróczon értekezletre gyűltek össze és azon tantervezetet dol
gozták ki, melyet az egyetemes egyházgyülés 1842-ben és némely 
módosítással 1846-ban véglegesen megalapított és valamennyi ev. 
tanintézet egyöntetű újraszervezésére irányadóul alkalmazott. Ezen 
tantervezet**) fővonásaiban következőt tartalmaz: Főelvül tűzvén ki 
a szervezendő iskolák e g y f o r m a s á g á t ,  azaz a tanulmányoknak 
minden iskola terjedelméhez és körülményeihez mért s z á m á n a k  
és r e n d é n e k  t ö k é l e t e s  e g y e n l ő s é g é t  és e g y s é g é t ,  mago
kat az iskolákat felosztja népiskolák- és tudós iskolákra; amazok 
vagy falusi (elemi), vagy polgári iskolák; emezek részint gynma- 
siumok, melyek ismét vagy grammatical iskolák (progymnasiumok) 
vagy humanisztikai iskolák (gymnasiumok szorosb értelemben); 
részint lyceumok és ezekben ismét három pálya, u. m. bölcsészeti, 
jogtani és hittani pálya (szak) fordul elő. Mind ezen iskolákban 
tannyelvül a magyar nyelv van kitűzve, melynek alapos megtanu
lására már az elemi osztályokban, kivált más anyanyelvű tanulók
nál kellő gond fordittassék és mely minden osztályban mint rendes 
tantárgy fokozatosan szóbeli előadásokra és irálygyakorlatokra al
kalmazandó, valamint a felsőbb oszályokban irodalomtörténeti

*) A lyceum részéről a zayugróczi gyűlésre küldettek 1841-ben Steuezel 
Hugó és Benedicty János, 1845-ben pedig Huufalvy Pál és Forberger Dániel 
tanárok.

**) V. 0. Az egyetemes egyházi közgyűlés 1842. és 1848. évi jegyző
könyveinek 6. és 8. pontját, valamint a külön lenyomatban kiadott „oskolai
rendszert“.
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ismeretekkel kíbővitendő Különösen a gymnasiumban, mely 3 
két-két évi folyamatu osztályból áll, a latin nyelv mellé a 2-ik 
grammatikai, vagyis syntactikai osztálytól kezdve a görög nyelv 
vétetett fel a rendes tantárgyak sorába és a szorosabb értelemben 
vett humán tanulmányok mellett a reáltanulmányok, u. m. vallás- 
és erkölcstan, egyháztörténet, magyar és német nyelv, szám- és 
mértan, földleírás- és történet, természetrajz és természettan, na
gyobb terjedelemben osztattak be, azonkivül a rajzolás, éneklés és 
testgyakorlás a köteles tantárgyak sorába vétettek fel. A lycealis 
és különösen a bölcsészeti 2 évi folyamu osztályokban a római 
és görög remekírók magyarázata és latin irálygyakorlatok mellett 
magyar és európai irodalomtörténet, magyar irály- és szavalási 
gyakorlatokkal, lélektan és logika, bölcsészeti erkölcstan, meta- 
physika és bölcsészet története, vallás- és egyháztörténet, magyar- 
ország története és neveléstan képezik a rendes tantárgyakat. A 
jogtani és szintúgy a hittani pálya két-két évi folyamra terjesztetett 
ki. Az egyházi hivatalra készülő ifjak köteleztettek az egész böl
csészeti pályát és a jogtani pályának első évi folyamát bevégezni, 
mielőtt a hittani pályára lépnének — Azonkivül az elemi és 
gymnasiumí oktatás- és nevelésre, valamint az iskolai fegyelem 
kezelésére irányadó módszertani és nevelési utasításokat tartalmaz. 
Továbbá paedagogiai elvekből indokolja az éneklés, rajzolás és 
testgyakorlás berendezésének szükségét és függelékül hathatós szó
zatot intéz magok a tanárok- és oktatókhoz, hogy ezek „magokat 
mintegy szellemi köztársaság tagjainak tekintvén barátságos össze
köttetésben álljanak és a mit kiki az emberiség boldogságának 
előmozdítására elmélkedése s munkája között üdvöst és hasznost 
talált és megismert, egymással viszonyosán közöljék“ és oly módon 
őket a hazai közművelődés szolgálatában kifejtendő öntevékeny 
közreműködésre buzdítja.

Tagadhatlan, hogy ezen tantervezet, mely a magyarhoni evan
gélikusok kezdeményezéséből létre jött és fukonkint életbe léptet- 
tetett, a magyar nemzetiség és a korszerű tudományos oktatás és 
nevelés eszméinek felkarolása által uj lendületet, sőt uj korszakot 
hozhatott volna létre hazánk közművelődési terén, ha minden in
tézetnél tanárok és pártfogók a tantervezet szellemében egyenlő 
hazafiui érzülettel, buzgósággal és áldozatkészséggel annak teljes 
kivitelére közreműködnek vala. Lyceumunk tanárai es pártfogói 
ezen tantervezetet a legkészségesebb akarattal karolák fel és lan
kadatlan erőmegfeszitéssel hezdék foganatosítani. A mint egyrészről 
a tanárok, kik a pártfogói közgyűlés által meg lettek bízva az 
egyetemes egyházi közgyűlés által szentesített zayugróczi tantér-

A lyceum 
ujraszerve 
zése 1842 

óta.
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A lyceum 
javára be
folyt kegye* 
adományok 
1840-ben.

Mihályik
Dániel

émlékezete.

vezetet az intézet gymnasiumi és lyceumi folyamaira teljes kiterje
désben alkalmazni, semmi nehézségtől nem riadtak vissza, sőt leg
nagyobb készséggel vállalták magokra a bővített tananyagot és 
ennek nemzeti nyelven és korszerű szellemben való művelését, 
valamint a fegyelem és iskolai törvények a kitűzött vezéreszmék 
szerinti átdolgozását, — úgy másrészről a lyceum érdekét helyesen 
felfogó pártfogók vetélkedve buzdításukkal és áldozatkészségükkel 
járultak hozzá, hogy a lyceum ezen korszerű átalakítások színvo
nalára emeltessék.

Azon nagylelkű pártfogók sorából, kik a negyvenes évek 
elején kegyes adományaik- és alapítványaikkal a lyceum újraszer
vezését elősegítették, a fent említetteken kívül hálával megemliten- 
dők: Zitkovszky Lajos és Zsarnay Imre, egykori tanárok, kik a 
physikai muzeum gyarapítására pénzbeli alapítványokat tettek; 
Nehrer xx orvos és mások, kik ugyanezen czélra Steiner Samu 
tanár által nyitott aláírási ivén kisebb nagyobb összegeket aján
lottak; Mihályik Dániel nyugalmazott tanár, ki saját physikai tan
eszközeit, Babich Antal, ki kagylók- és más tengeri állatokból álló 
becses gyűjteményét a múzeumnak ajándékozta. Továbbá Máriássy 
Ágost, lyceumi felügyelő, a leendő néptanítók orgonajátékban való 
gyakorlására egy zongorát ajándékozott. A lyceumi könyvtárt 
Szirmay Sándor, Engel Sándor és dr. Smith Vilmos Ámánd 
becses könyvgyűjteményeikkel gazdagiták és az utóbbi egyszersmind 
az ócska könyvek bekötésére és a könyvtárnok díjazására kettős 
alapítványt tett. A tanári özvegy- és árva-nyugdijintézetet, melyet 
pár év előtt Kralovánszky István megalapított, a tanárözvegyasz- 
szony Aderján Zsuzsánna végrendeleti hagyományával gyarapitá, 
mely alap az 1841-ik évben megalapított terv szerint a lyceumi 
tanárok és helybeli ev. lelkészek, valamint a polgáriskolai tanítók 
évenkinti adakozásai által azóta folyvást öregbittetett. Megemlítendő, 
hogy a pártfogóság az éneklés, orgonázás és rajzolás oktatásáról 
is gondoskodott és a gymnastika berendezésére is lépéseket tett. Ezen 
utóbbinak életbeléptetését különösen elismerésre méltó buzgósággal 
karolta fel Benedicty János tanár, ki is az arra szükségelt építő 
anyagot a várostól kieszközölte és pénzadományokat gyűjtött, míg
nem végre 1843-ban be lett rendezve és egy a lyceum löltségén 
képesített tanítóval el lett látva.

Mielőtt pedig a lyceum azon örvendetes reformkísérletei 
tovább fejlődtek, a tanári kar egyik kiérdemült tagja, Mi há l y i k  
Dáni e l ,  miután csak rövid ideig élvezhette nyugállapotát, örök 
nyugalomra szenderült el. A megboldogult 1773-ban Hibbén, liptó- 
megyei helységben születvén, miután otthon az elemi, Dobsinán a
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gynmásiumi, Késmárkon és Debreczenben a lyceumi tanulmányokat 
kitűnő sikerrel elvégezte s a mellett néhány ifjú magánnevelésével 
foglalkozott, sőt lyceumunknál Kralovánszky András eltávozta után, 
az 1795-96. tanévben a bölcsészeti tanulmányok előadására mint 
helyettes tanár volt alkalmazva, végre a jénai egyetemre ment, hol 
2 évig a theologiai, mathematikai, bölcsészeti és természettudo
mányokban magának bő ismereteket szerzett. Onnan visszatérvén, 
Eperjesen mint Szirmay Márk és Ferencz nevelője két évig időzött, 
mig nem 1800-ban a sárospataki főiskolába a latin és német iro
dalom tanárául hivatott, a honnét négy hónap múlva a késmárki 
lyceum nártfogóságának bizodalmas meghívását készségesen elfo
gadta. — A mint ifjúkorában nélkülözések közt fáradhatlan szor
galommal tört magának utat a tudományok- és felsőbb életpályá
hoz, úgy mint tanár is szorult viszonyok közt az ifjúság mivelése 
és a főtanoda felvirágoztatása körül lelkesült odaadással fáradozott. 
Itt ugyanis az akkori iskolarendszer szerint felvett összes bölcsé
szeti, mathematikai, természettudományi és theologiai tanulmányo
kat adta elő és oly nagy terjedelmű s lankadatlan munkásságot 
fejtett ki, hogy egyik tiszttársa — Schneider — vasembernek szokta 
volt hívni. Előadásában szellemdúsan s nagy elevenséggel tudta 
tanítványait az erotematikai módszer szerint öngondolkozásra és 
öncselekvésre ösztönözni, úgy ő gondolkodókat nevelt, soha nem 
utánzókat és az „in verba jurare magistri“ ismeretlen vala tanító 
és tanítvány előtt.*) A kellő szigort pedig megnyerő jósággal és 
szelídséggel parositá. E tulajdonságai folytán messzire hatott hír
neve, úgy hogy különösen működésének első két tizedében az or
szágnak minden vidékéről számosán gyülekeztek köréje az ifjak. 
A lyceum érdekében szerzett érdemei folytán a pártfogóság és a 
közönség részéről is méltányló elismerésben és megtiszteltetésben 
részesült. 1816 óta felváltva tiszttársaival tiz Ízben viselé az igaz
gatói hivatalt. Jóllehet kétszer Dobsinára s egyszer Eperjesre is 
meghivatott igazgató tanárul és Selmeczbánya valamint Lőcse ré
széről is fényes ajánlatokkal tiszteltetett meg: mindazonáltal inkább 
akart itt csendes működésével sikeresen hatni, mintsem másutt 
változó szerencsét keresni. Miután még 1839-ben a Wéber-féle te
temes iegatum által nagy örömmel látta az intézetnek pénzalapját 
gyarapítva s annak jövendőjét biztosítva, egy évig tartó betegsége 
után meghalálozott 1840-ik évi november hó 18-án. Holt tetemei 
nagy gyászkiséret mellett az ev. templomba vitettek, hol Rumann 
F. M. lelkész halotti- és Steiner Samu tanár emlékbeszédben a

*) Hunfalvy P ál: Tanulmányok. I. 39. 1.
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megboldogult életkörülményeit, tanári édemeit, polgári és emberi 
erényeit meleg szavakkal ecsetelték*); onnan pedig a sirkertbe örök 
nyugalomra helyeztettek el.

1842-ben a felügyelői és gondnoki tisztségben következő vál
tozások állottak be: Berzeviczy Pál, ki Pongrácz Gergely leköszö
nése után néhány év óta a lyceum helybeli másod-felügyelője volt, 
ezen tisztséget letevén, helyébe O k o l i c s á n y i  La j o s  választatott 
meg. Cornides István, helybeli első felügyelő, ki egyszersmind 182G 
óta a nagyobb lyceális pénzalap gondnokságával volt megbízva és 
kinek lelkiismeretes kezelése, valamint azon időben befolyt tetemes 
adományok folytán a pénztári állomány 71,904 frt 30 kr. v. p. 
értékére emelkedett, ezen utóbbi tisztségről leköszönvén, ezzel a 

■pártfogói közgyűlés által Ra i s z  J á n o s  lett megbízva. Az attól 
elkülönített és akkor S p ó n e r  Ant a l  gondnok kezelése alatt álló 
kisebb lyceális pénztárhoz tartozó tőkék, u. m. az ösztöndíj-, könyv
tári-, múzeumi-, tanári nyugdíj- és a tanári-, lelkészi- és tanítói 
özvegyek és árvák gyámolitására szolgáló alapok összege tett 
16,565 vfrtot.

1842-ben május 29-én Józsa Zsigmond jogtanár intézetünk
től elbúcsúzott és helyébe ugyanazon évi junius 27-én a pártfogói 
közgyűlés által H u n f a l v y  Pál ,  hites ügyvéd „alapos tudomá
nyossága, elterjedt hire és mindenütt nyert méltánylásának kezes
sége mellett kivételesen egyhangú felkiáltással lett megválasztva“. 
Hunfalvy, ki jelenleg hazánk legkiválóbb tudósainak egyike s nyelv- 
összehasonlitási, ethnographiai s történelmi kutatásairól a külföld 
előtt is ismeretes és nagyrabecsült egyéniség, már azon időben is 
remek miveltségü tekintély vala hazánkban, kinek hire intézetünk
nek nem csekély előnyére vált és a kinek teremtő szelleme által 
főtanodánk nagyobb szellemi, sőt anyagi virágzása is elősegittetett.

Hogy mily világos öntudattal és magasztos szempontból fogta 
fel tanári feladatát, kitűnik székfoglaló beszédének**) ezen szavai

dból is: „Feladatom, az élet küszöbén álló ifjaknak megmutatni 
egyfelől a jogot, hogy tisztán lássák az eszmét s tanuljanak hó
dolni annak, mely nem ábránd, nem hiú képzelmény, mint sokan 
szeretnék gondolni, hanem mely a lélek legsajátabb tulajdona, kö
zös jellem, az égtől mindnyájunkba oltott jellem; megmutatni más-

*) V. ö. Todten- und Gedächtnis?.feier am Begräbnisztage des weiland 
hochgelehrten Herrn Dániel Mihályik, emeritirten Professors der Theologie und 
Philosophie, der Mathematik und der Naturwissenschaften stb.

**) V. ö. Beszéd, melyet a késmárki ev. lyceumban törvénytanitói hiva
talba igtatásakor 1842. tizenegyed hó 23-án mondott H u n f a l v y  Pá l ,  hites 
ügyvéd s a m. tud. A. lev. tagja, Lőcsén 1843
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felől, mint tükrözik azt vissza a törvények, viszonyok vajudozásai 
között szülemlett határozások, melyek változó fejlődés, hamarkodó 
szükség, nem ritkán az egyetemit kifeledő, az egyedit féltőn meg
ragadó önösség nyomait viselik magokon; emlékeztessem az ifjakat, 
hogy az eszme vezércsillag, mely nélkül tébolygás lesz a czélra 
törekvés, de hogy utána, nem rája viszen az ut; hogy az élet 
halmokon völgyökön vonul keresztül s műveire munkapor, izzad
ság szennye és bűze tapad; tudják meg, hogy az ember óriás, ki fővel 
az eget éri, mig lába földön jár, s hogy mégis az állodalomban el kell 
férnie; érezzék, hogy alakuló nemzetünk jövendőnek indul, hogy a 
múlt bizonyosan elmúlt, s honnan a jelen kinőtt, abba vissza nem térhet 
a jövendő, avagy sirt tetszik inkább választanunk, mintéletetet.Tisztet- 
eljék a múltat, de értsék a jelent, dolgozván érette hogy nemzetünk dicső 
jövendőreméltóvá legyen s az utókor a mi korunkat is tisztelhesse sat.“

Ezen programmszerüen kifejtett elveknek megfelelően hivatási 
körében nem szorítkozott csupán arra, hogy hazánk ténylegesen 
fennálló jogviszonyai- és törvényeinek tágas mezején — nagyob- 
bára saját szerkesztésű füzetei fonalán — alapos beavatottsággal 
és szellemes előadással tájékoztassa kellően hallgatóit s őket, mint 
leendő ügyvédeket és állami hivatalnokokat az illető szakismeretek
kel bőven ellása s egykori hivatalukra elméletileg és gyakorlatilag 
mindenoldalulag kiképezze: hanem tulemelkedvén a hasznosság 
követelményein, főképen mély kutatáson alapuló és eredeti felfo
gással terjedelmesen kidolgozott „politikájában“ a jog, a törvények 
és az állam eszményeivel, valamint Plato, Aristoteles és az ujabb- 
kori hírneves politikusok, u. m. Montesquieu, Rousseau, Hume, 
Smith Adám, Fichte, List sat. úttörő államrendszereivel hallgatóit 
megismertetvén, nekik oly irányeszméket nyújtott, melyeket egykor, 
mint államférfiak a törvényalkotás, közigazgatás, törvénykezés és 
országgazdászat terén hazánk anyagi és szellemi érdekeinek fel- 
jebbemelésére vezércsillagokul követhessenek.

De ezen oly magas szempontból contemplált és nagy terje
delmű feladatnak kielégilőleg egyedül megfelelni minden lelkesült- 
sége s munkaszeretete mellett magát elégtelennek és egy évi folyam 
alatt lehetetlen dolognak tartá; azért mindjárt kezdettől fogva azon 
reményét nyilatkoztatá ki, hogy nem soká fog működni e pályán 
munkatárs nélkül. Minden alkalommal tehát odamutatván az akkori 
jogtudósok ás politikusok felületes és egyoldalú miveltségére, egy
részről az ifjúságban a classikai tanulmányok iránti lelkesedést 
költé fel, másrészről pedig a jogtudományi pályának kiterjesztésével 
barátkoztatá meg a pártfogóságot és közönséget, meggyőzőleg mu
tatván ki annak czélszerüségét és elodázhatlan szükségét.
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Ámde egy második jogtudományi tanszék felállítására hiányoz
ván a kivántató pénalap, Hunfalvynak nem kevés gondja- és fára
dozásába került, mígnem sikerült oly nagylelkű pártfogókat nyernie, 
kik buzdító szavát és fényes példáját követve — ő maga 500 pfrt- 
tal járult hozzá — tetemes adományaikkal azon terv valósítását 
lehetővé tették. Ezek élén állott Jóny Tivadar 2000 pfrttal és ezt 
követték: Máriássy Ágost 1000, Okolicsányi Lajos 400, Gornides 
István, Bielek Samu és Szakmáry Dónát egyenkint 200, Okolicsányi 
Victor és Trangous Lajos egyenkint 150, Berzeviczy Titusz, De- 
miány Gyula, Dráskóczy Sámuel, Furmann J. E., Gergelyi György, 
Nendtvich Imre és Spóner Tivadar egyenkint 100, Goldberger Imre 
és Wieland András egyenkint 60, Spóner Gusztáv, Székely János 
és Szopko N. K. egyenkint 50 pfrtnyi, valamint mások kisebb ösz- 
szegü ajánlatokkal. Ezen, 1844-46  években befolyt, kegyes ado
mányokhoz még néhai Ilanzély Márton, pesti ügyvédnek 1841-ben 
alapított, de csak 1845-ben folyóvá tett 1000 pfrtnyi hagyatéka is 
hozzá csatoltatván, az oly módon előteremtett pénzalap összege 
6000 pfrlra emelkedett. De minthogy ez még nem tartatott ele
gendőnek a második jogi lanszék felállítására és attól lehetett tar
tani, hogy Hunfalvy a miatt elkedvetlenedve és többé be sem várva 
arra vonatkozó sürgős kivánatának bizonytalan időre elhalasztott 
teljesedését, indítva érezze magát állásáról lemondani: azért azon 
tanárok, kik az igazgatóságra igényt tarthattak, ezen tisztséget min
den vele járó igényekkel Ilunfalvy Pálnak előlegesen 6 évre engedték 
át, mi által sikerült nemcsak őt, a köztiszteletben álló tanárt inté
zetünknek továbbra is megtartani, hanem végre a munkatársa iránt 
rég táplált óhajtásának teljesítését is lehetővé tenni.

Oly módon tehát a lelkes pártfogók és tanárok összhangzó 
közreműködése és áldozatkészsége által a főtanodának újra, ha nem 
is bő, de mégis elegendő eszközök nyujtattak, hogy belső kifejlő
désében ismét egy lépéssel előre haladhatott és a korszerű műve
lődés és tudományosság méltó képviselőjéül alakulhatott meg. A 
mint ezen tekintetben azelőtt is versenyezett a többi hazai főtano
dákkal, úgy ezen döntő lépésével felülmúlta azokat a tudományos 
pályán; sőt lehet mondani, hogy akkor a lyceum külső és belső 
kifejlődésének legfőbb fokát érte el. — Azonban nem lehet tagadni, 
hogy mig a bővített jogtudományi folyammal egyedül állana a 
testvérintézetek sorában, ezen kiterjedése nem minden aggodalom, 
különösen népességének veszélyeztetése nélkül nem történhetett. 
Mert mig a késmárki íötanoda két évre terjeszté ki a jogi tanul
mányokat, az alatt más intézetekben fél annyi idő alatt és talán 
fél erőmegfeszitéssel fejezték be azokat. De végre ezen, több ol-
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dalról hangoztatott, aggodalmat is felülmúlta a szilárd meggyőző
dés, hogy a második jogtani szék felállítása által a hazai tudo
mányosság legsürgetősb szükségének fog megfelelni, mi a többi 
főtanodákra is kitűnő példaként serkentőleg fog halni, annál is 
inkább, minthogy ezen tanszék felállítása, valamint egész főtanodánk 
újjászervezése, az ev. egyházegyelem által helybenhagyott és életbe 
léptetendőnek határozott zayugróczi tervezet alapján történt. — 
Az 1846-ik évi julius 12-én tartott iskolai közgyűlés a második 
jogtani székre a tudományos és jeles paedagogiai tehetsége által; 
kitűnő H u n f a l v y  J á n o s t  rendes tanárul hivla meg, ki is test
vérének magasztos inlentióit elvhü következetességgel erélyesen 
támogatva, vele és többi kartársával karöltve nem csekély befolyást 
gyakorolt intézetünk felvirágoztatására.

Fájdalom, a lyceum ezen legszebb virágzásának korszaka csak 
rövid ideig tartott. A legfényesebb csillagok, melyek akkor intéze
tünk egén ragyogtak és eire annyi fényt és dicsőséget árasztottak, 
nem sokára egymásután eltűntek; egész hazánk látóhatára vész
terhes sötét fellegekbe borult és a dúló vihar letépte intézetünk 
élőfájának viruló ágait.

A negyvenes években lyceumunknál foganatosított szervezési 
intézkedések sorából a fentemlitetteken kivül még következők em
lítendők: 1840-ben a szabadkézi rajzolás oktatására Mü l l e r  
L aj o s rendes tanítóul alkalmaztatott. Az 1843-ban berendezett 
gymnasztikában K o r b é l y  Józ s e f ,  felsőbb osztályú tanuló ifjú, 
két éven át vezeté a Lornászatot, miután erre a lyceum költségén 
Budapesten kiképeztett; utána pedig egy másik ifjú, ki az ő út
mutatása szerint magát arra tüzetesen képezé ki, bízatott meg 
annak további tanításával. 1844-ben S o n n e n b e r g  Al b e r t  a 
franczia nyelv rendes tanítójául neveztetett ki. aláírási utón be
gyűjtendő adományok és magántanítványai tanpénzéből befolyó 
dijaztatása mellett. — A d o n a t u s i  osztály, melyben Weisz János 
halála után 1836 óta B ö h m i s c h  G y ö r g y  János  működött, 
1844-ben a zayugróczi tervezet értelmében, valamint a belvárosi 
népiskola újjászervezésénél fogva lyceumunknál megszüntettetett és 
annak helyébe a helybeli egyházközségtől egy belvárosi reálosztály 
szerveztetett. Ennélfogva a Wéber-féle pótlék, mely 1840 óta a 
lyceumi pénztárból azon tanárnak járt, most a grammatikai és syn- 
taktikai tanároknak jutott, egy részben pedig az alsóbb osztálybeli 
tanulók szorgalomdijára fordittatott. Megjegyzendő azonban, hogy 
az ének- és zongora-, illetőleg orgonajátékban a gymnasiumi ta
nulók ezentúl is ugyanazon tanitótól nyertek oktatást, ki viszont 
ebbeli fáradozásáért az egyházkerülettől évenkinti segélydijazásban
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részesittetett. A tápintézet feletti felügyelet, az e pho r a t us ,  mely 
1846-ig a rectoratushoz vala kötve, Hunfalvy Pál indítványára 
ettől elkülönittetett és ugyanakkor 6 évre Stenczel Hugó tanárra 
ruháztatott. Ezen tisztséggel járó díjazásra (100 vfrt), valamint az 
alumneum egyéb szükségleteire, a mennyiben ezek az évenkint 
begyűjtött könyöradományok- és az alumnisták befizetéseiből nem 
valának fedezhetők, egy 1837-ben hozott közgyűlési határozat foly
tán, a lyceális pénztárból évenkint 300 vfrtnyi segélyösszeg nyuj-

Változás a 
tlieologiai és 

mathe- 
matikai tan
széken 1845.

Benedicty 
János tanár 
emlékezete.

(

tatott.
1845-ben Lőrincsék Samu, a theologia tanára, ki egyszersmind 

a rhetoricai és bölcsészeti osztályokban a vallást és magyar iro
dalmat adta elő és mint a vallásos eszményiség, a hazaszeretet és 
humanitás lelkes apostola buzditó szavával és tiszta jelleméve 
nemesitő befolyást gyakorolt a tanuló ifjúságra, ezen hivataláró 
lemondván Lovinyobányára ment el lelkésznek. Ezen tanársággal 
Steiner Samu, a mathematica és természettudományok eddigi tanára 
ruháztatott fel, ennek helyébe pedig F ü r é s z F e r e n c z  hivatott meg.

1847-ben a főtanoda egy másik jeles tanárától, B e n e d i c t y  
J á n o s t ó l  fosztatott meg azon évi november 25-én bekövetkezett 
halála által. Ő, ki fáradhatlan működését 28 évig szentelte inté
zetünknek, még teljes erejében és működése delén ragadtatott ki 
az élők sorából. Benedicty 1796-ban augusztus 11-én Nagy-Libercsen 
Nógrád megyében született és miután Miskolczon, Losonczon, Sel- 
meczen, Beszterczebányán, Késmárkon, Pozsonyban, végre a jénai 
egyetemen tanulmányait bevégezte, Késmárkon 1819 óta a syntaxisban, 
1824 óta pedig a felsőbb osztályokban a történelem, statisztika és 
bölcsészet tanáraként működött. Világos és törekvő szellemű, erélyes 
természetű és szilárd jellemű férfiú lévén, működésében egész lényegét 
nyilvánitá. Erősen sürgeté tanítványait kötelességük teljesítésére, kiket 
is minden tanév kezdetén e szavakkal szokott feladatuk fontosságára 
figyelmeztetni: Die, cur h ie! Esto memor patriis cur hue sis missus abl 
Dris! Élénk érdeket ébresztő előadásával tanítványai gondolkozását! 
igyekezett fölkelteni; ezeket világos felfogásra, határozott előadásra 
és öntevékeny kutatásra vezetni. „Non múlta, séd múltúm“ jelszava 
szerint nem az átvett tananyag bőségére, hanem annak alapos 
megértésére és mindenoldalú alkalmazására helyezé a fősulyt. A 
mint pedig a tudományban az egyoldalúságot kikerülve a tudomány 
egyes ágainak belső összefüggését és ezeknek az életre való alkal
mazását kérésé, úgy az ifjúság mindenoldalú és összhangzó kikép
zését, az értelmi tehetségek mellett a nemes Ízlés kifejtését, az 
akarat és jellem szilárdítását tűzte ki oktató nevelésének czéljául. 
Ennek elérésére pedig nélkülözhetlennek tartá a szellemi mivelődés
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mellett a test czélszerü gyakorlását az áltála gyakran hangoztatott 
ezen latin közmondás szerint: „Mens sana in corpore sano.“ Azért 
folytonosan sürgető egy testgyakorló intézmény (gymnasztika) léte
sítését, mígnem buzgó fáradozásának sikerült azt végre 1843-ban 
életbe léptetni. Tanár- és kartársaival felváltva viselt igazgatói hi
vatalában páratlan tekintélynek örvendett, melyet azonban szelíd 
nyájassága enyhített kivált jelesebb tanítványai irányában, kiket 
szívesen látott a házánál szokásos zeneestélyeken, hol is velők ma
gántanulmányaikról baráti modorban társalgóit és törekvéseiknek 
legbensőbb érdeklődéssel nagyobb lendületet és helyes irányt adott.*) 
A közélet, hazánk egyházi és közművelődési ügyei iránt mindenkor 
élénk érdekkel viseltetett, a mit az által is tanúsított, hogy elő
adásai- és alkalmi ékes szónoklataira a negyvenes évek óta épen 
oly készség- és jártassággal használta a magyar nyelvet, mint azelőtt 
a latint és erélyesen közreműködött intézetünk korszerű átalakítá
sánál. Élete fogytáig kifogyhatlanul tartott szellemi rugékonysággal 
karolt fel minden uj eszmét és örömmel üdvözölt minden előha- 
ladást, melynek is lelkesedve utat egyengetett az oktatás és nevelés 
terén valamint a közélet viszonyaiban. Ez által kivívta magának 
korlársai és az utókor hálás elismerését, a mit sírfelirata is jel
lem zőig eként fejez ki:

„Klar und offen in Worten und männlich ontsehieden im Handeln,
W ar ein begeisterter  Kampf sein Leben für L icht  und für W ahrheit .“

A megboldogult tanári érdemeinek méltányló elismerése jeléül 
az iskolai gyűlés határozta, hogy szűk anyagi viszonyokban hátra
maradt özvegyének és családjának az őket illető csekély özvegy- 
és árva-nyugdijilletéken kívül a lyceális nagyobb pénzalapból éven- 
kint 100 vfrtnyi segély nyujtassék. Megürült helyét az 1847/8-iki 
tanév végéig a többi felsőbb osztályú tanárok tekintettel az intézet 
akkori szűk pénzviszonyaira önként pótolták. Fűrész Fcrencz tanár 
a testgyakorló intézet felügyelését vállalá el és a tornászat tanító
jául Ro t h  J á n o s  felsőbb osztályú ifjú évi díjjal alkalmaztatott. 
Egyéb intézkedések is ezen tanév folyamában a pártfogói közgyűlés 
és a tanári kar által tétettek, melyek különösen a márcziusi na
pokban hazánk fővárosában világgá hirdetett szabadsági eszmék 
által nagy izgalomba ejtett tanuló ifjúság kedélyeinek megnyugta
tására és az országszerte valamint itt is aggasztókig lábrakapott 
fegyelmetlenségnek szigorúbb korlátozását czélozták. Ugyanezen 
czélra egy p e d e l l u s  alkalmazása találtatott szükségesnek, kinek, 
valamint az alumneumi gazdasszony kötelezettségeire vonatkozólag

*) Hunfalvy P Tanulmányok. I. 40. 1.
2*
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megfelelő szabályzat alapittatott meg. Azzal egy időben megfontolás 
tárgyává tétetett az 1847. augusztus 15-én tartott egyetemes egy- 
házgyülés egyik választmánya által a zayugróczi tervezet alapján 
kidolgozott és véleményadás végett közrebocsátott f egye l  m i r e nd
s zer ,  melynek végleges megállapítása azomban a következő egye
temes gvülésnek tétett feladatává. — Ama politikai események és 
országos mozgalmak, melyek akkor mindinkább nagyobbodó mérve
ket öltöttek, erős hullámcsapásaikkal az itteni tanuló ifjúság figyel
mét minden óvintézkedés daczára a tanulmányok nyugodt ápolá
sától elvonták, úgy hogy a szokott időnél elébb s közvizsgálat 
nélkül kellett az úgyis sokkal kisebb számban volt tanulókat haza 
bocsátani.

Azon reformokat, melyeket hazánk legjelesebb szellemű állam- 
férfiai mar évtizedek óta az ország állami rendszerének, annak 
bel- és külviszonyai, anyagi és szellemi érdekei szabadelvű átala
kítására tervezetek és legbuzgóbb erőmegfeszitésscl sürgettek, 1848- 
ban, midőn a legtöbb európai államban hasonló eszmék jutottak 
diadalra, mint ezek régóhajtott teljesítésére legkedvezőbbeknek 
látszó időben, a pozsonyi országgyűlés által alkotott és királyi 
szentesítést nyert törvények érvényre juttatták. Ezen törvények, 
melyek hazánknak az alkotmányos király uralkodása alatt lévő 
állami és nemzeti önállóságát és a kormányzás-, törvényhozás- és 
igazságszolgáltatásban gyakorlandó önrendelkezési jogát, valamint 
a honpolgárok egyenlőségét, anyagi és szellemi szabadságát bizto- 
siták, uj korszakot inauguráltak hazánk jövendő fejlődésére és a 
legszebb reményekkel és lelkesedéssel töltötték el minden igazi 
hazafinak keblét.

Magyarhoni protestáns egyházunkat kiválóan érdeklé a XX-ik 
törvényczikk, mely szerint a hazában bevett minden vallásfeleke
zetre nézve külömbség nélkül, tökéletes egyenlőség és viszonosság 
állapíttatott meg, és minden bevett vallásfelekezet egyházi és iskolai 
szükségei közállodalmi költségek által fedeztetni elhatároztattak s 
ez elvnek részletes alkalmazásával a minisztérium az illető hit fele
kezetek meghallgatásával a közelebbi törvényhozás elébe teendő 
kimerítő törvényjavaslat előterjesztésével megbizatott. Miután ennek 
következtében báró Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter 
egyházkerületeinkhez bocsátott körlevelei által hit felekezetűnket és 
hasonlóan a református és unitárius hitrokonainkat az egyházi és 
iskolai reformról tartandó értekezlet végett Pestre 1848. évi aug. 
1. napjára, egy későbbi körlevele szerint pedig, a hazának akkor 
beállott rendkívüli körülményei miatt, a kitűzött határnap elhalasz
tásával szeptember 1. napjára egybehívta s eddigien is az érte-



kéziét tárgyainak megvitatására felhívta: ennek folytán az ev. egye
temes egyházgyülés az összes egyházkerületekben lévő egyházköz
ségek és iskolafentartó testületek valamint a református és unitárius 
hitfelekezetek arra vonatkozó véleményeinek alapján azon vezér
elveket formulázta, melyek az egybehívott országos értekezlet al
kalmával az összes magyarhoni protestánsok jogos kívánalmainak 
kifejezésére szölgálandanak, melyek is abban összepontosultak, hogy 
a magyarhoni protestáns egyház évszázadok alatt nehéz küzdelmek 
árán kivívott lé t  j o g a  és a u t o n ó m i á j a  ezentúl mind más, ki
vált a róni. katholikus egyház, mind az állami hatalom irányában 
teljes érvényre jusson és a kilátásba helyezett állami segély nyúj
tása, illetőleg elfogadása által semmiféle csorbítást ne szenvedjen. 
Egyszersmind az egyházi rendezet, az iskolai tanulmányok, törvények 
és fegyelem rendszeresítése függővé tétetett az országos értekezlet 
eredményétől.

Azon kívül 1848. julius 20-án gyűlt össze számos tanár mind 
a három protestáns, mind a katholikus felekezetekből és több napon 
tartott szak- és közgyűlésekben készítettek tanrendszert a kisded
óvódák, elemi és polgári iskolák, gymnasiumok és főtanodák szá
mára. Ezen tervek b. Eötvös József miniszternek adattak át, ki is 
ezeket szívesen fogadta és mindent, mi tehetségében áll, a közok
tatásügy emelésére megtenni ígért.

A mi főtanodánk részéről kiküldött képviselők is, nevezetesen: 
Fűrész Ferencz és Bene J. Samu az 1848. évi julius 19. és 20-án 
Eperjesen tartott tiszai egyházkerületi, Hunfalvy János és Stenczel 
Hugo az 1848. évi julius 27-én és aug. 29-én Pesten tartott egye
temes gyűlésen részt vettek ama vezérelvek fölött folytatott vitában 
és a lyceum pártfogói közgyűlése által megalapított utasítások ér
telmében az állam és más egyházak irányában a törvény eszméi 
szerint megváltoztatandó viszonyt illetőleg következő vezérelvek 
felállításáért küzdöttek. Különösön a következő kérdésekre terjedlek 
ki ezen véleményadásaik: 1. Kell-e a tudományos tanodákat val
lásfelekezetre vonatkozó külömbség nélkül v e g y e s e k k é  tenni? 
Nem tartatik szükségesnek, sem tanácsosnak, hogy protestáns tano
dáink a kath. intézetekkel teljesen összeolvasztassanak és hogy 
csupán vegyes állami tanodák legyenek; minthogy axióma gyanánt 
áll, hogy a tudományok szoros összefüggésben állanak egymással 
és úgy a vallással is; ez pedig főképen azon szellem, mely a tu
dományokat és a szerint a tanodákat is áthatja; a katholicismus 
elve és szelleme pedig tökéletes ellentétben áll a protestantismus 
elvével és szellemével és azért meg nem egyeztethető ezzel. A 
szerint a kétféle tanintézetek összeolvasztása nem az óhajtott val-
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lásí békét, hanem ennek ellenkezőjét idézné elő, sőt a szükségképen 
ebből támadó szellemi haroz hazánk mivelődési előhaladását felette 
akadályozhatná. Kívánatos tehát, hogy a protestánsoknak és katho- 
likusoknak külön tudományos tanintézeteik legyenek és kell, hogy 
ezentúl is a protestáns tanodákban más szellem működjék, mint a 
kath. tanodákban. — 2. Mi l ye n  t a n o d á k r a  van szüksége ha
zánknak? Országunk sokféle kiadásai miatt egyelőre még nem 
bírván fentartani annyi egyetemet, a mennyire szüksége volna, 
óhajtandó, hogy a pesti egyetemen kívül, mely kétség nélkül ezen
túl is tulnyomólag katholikus szellemű intézet maradand, még egy 
és pedig tisztán p r o t e s t á n s  e g y e t e m  állíttassák fel akár 
Debreczenben, akár Kolozsvárott. A két egyetemen kivül legyenek 
k é t f é l e  fő t a n o d á k ,  t. i. elsőrendüek, melyekben a jogi, theo- 
logiai és philosophiai tudományok adatnak e lő ; és másodrendüek, 
melyekben csak a jogi és philosophiai kar van. Ily főtanodák min
den felekezetbeliek számára több helyen lehetnének, melyek több 
tudományos gyupontot képeznének és a két egyetemi központtól 
távolabbra eső tanulóknak is alkalmat szolgáltatnának tudományos 
kimüvelődésükre. — 3. H o l á l l í t t a s s a n a k  f e l  legczélszerübben 
p r o t e s t á n s  f ő t a n o d á i n k ?  Az ágostai hitvallásnak méltán 
igényelhetik, hogy a protestáns egyetemen kivül legyen nekik még 
három elsőrendű és legalább egy másodrendű főtanodájuk; és a 
tettleges állapotot tekintetbe véve lcgczélszerübbnek tartatik, hogy 
ily elsőrendű főtanoda Sopronban, Pozsonyban és Késmárkon, egy 
másodrendű pedig Eperjesen állíttassák fel, Késmárk méltán érde
melne elsőséget Eperjes felett, minthogy a minden magyarnak, de 
főleg a leendő papoknak annyira szükséges német nyelvet ott leg
könnyebben tanulhatni meg, mivel a köznép is németajkú; mint
hogy továbbá mindamellett a magyar és hazafias szellem uralkodik 
Késmárkon és azért is a helybeli tanoda egyike volt azoknak, 
melyek leghamarább és legőszin'ébben simultak a magyar nemzeti
séghez az evang. felső tanodák közt és soha panszlávokat nem 
nevelt; végre hogy a kis és szegény Késmárk legnagyobb áldoza
tokkal léptette életbe az uj (zayugróczi) tanrendszert, midőn a jogi 
tanfolyamot két évre terjesztette ki. A többi most létező tanodák 
gymnasiumokká és részben reáltanodákká alakíttassanak át. Mint
hogy a mostani főtanodák egyszersmind gymnasiumok, azért min
denütt, hol főtanoda lesz, megmaradhat a gymnasium is ; de mivel 
a gymnasiális tanulókra más tanítási és bánási mód szükséges, 
mint a főtanodai tanulókra nézve, azért czélszerünek tartatik, hogy 
egy városban ugyan, de külömbőző épületekben legyenek a fő
tanodai és gymnasiális osztályok. — 4. Azon kérdésre, mi történ-
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jék a mi a l a p í t v á n y a i n k k a l  és mily feltételek mellett fogad
ható el az á l l ami  s e g é l y ?  Azon véleménynek adatott kifejezés, 
hogy, mivel a mi alapítványaink mind magánosak és magánjognak, 
azért maradjanak ezután is minden illető intézetnél külön és keze
lésük is hagyassák meg az illető iskolai gyűlésnek; az állam csak 
a szükséges felügyeletet gyakorolja s tartsa azokat evidentiában, 
hogy tudhassa, mennyi pótfizetést kell teljesítenie az intézet fen- 
tartására. Továbbá mostantól kezdve az alkotmányos m. k. minisz
térium által a közoktatás felett gyakorlandó f e l ü g y e l e t i  jog,  
melylyel kerületenkint az államtól alkalmazott tanfelügyelők meg 
lesznek bízva, ne terjesztessék ki a protestáns tanodák belügyeinek 
vezetésére, mely az illető tanodái igazgatóságnak ezentúl is marad
jon sérületlenül fentartva; sem a tanárok választására, mely a 
tanodák pártfogói gyűlésének kizárólagos jogához tartozik. A t an
di jak ne osztassanak fel a tanárok között, hanem a tanoda pénz
tárába folyjanak be és a tanítványoktól a beiratások alkalmával 
előre szedessenek be. A b e i r a t á s i  és bi zo n y i t v á n y i  dij 
maradjon az, mely most, s jusson az illető igazgatónak. Az iskolai 
t a n r e n d s z e r t  úgy kell módosítani, hogy minden vallásfelekezetü 
tanodákban ugyanaz legyen; azért az országgyűlés határozza meg 
és tegye azt minden iskolára nézve kötelezővé. A főtanodákban 
legyen az úgynevezett a k a d é m i k u s  t ans z abads ág ,  de az or
szággyűlés határozza meg, micsoda tudományokat kell, hogy hall
gatott legyen az, ki mint jövendő ügyvéd, pap stb. az állami vizs
gálatot akarja kiállani. A gymnasiumokban maradjanak meg az 
o s z t á l y o n k i n t i  v i z s g á l a t o k ,  de a gymnasiumi tanfolyam be
végezte után tegyen mindenki é r e t t s é g i  v i z s g á l a t o t ,  mielőtt 
főtanodai osztályba fölvétetnék. A főtariodákban elmaradhatnak a 
szokott vizsgálatok, de a helyett hozassák be szigorú á l l ami  
vi zs gál at ,  melyet mindenkinek, ki nyilvános hivatalt viselni akar, 
meg kell állania.

Mi alatt pedig ezen tanácskozások és tervezgetések még fo
lyamatban valának, lyceumunkat váratlanul a legsúlyosabb csapás 
érte az által, hogy Hunfalvy Pál, kinek tanári és igazgatói fárad- 
hatlan működése által ezen intézet legfőbb virágzásra jutott, az 
1848-ik évben Pestre összehívott országgyűlésre a szepesszombati 
választó kerület által képviselőnek választatván ugyan ezen évi 
jun. 28-án tanári hivataláról véglegesen leköszönt. A lyceális köz
gyűlésből hozzá menesztett küldöttséget azon határozott szándéká
ról biztositá, hogy ezen uj állásában sem fog szellemileg elválni 
ezen intézettől, mint a melyhez őt ifjúkorától kezdve annyi drága 
emlék és kegyeletes érzület fűzi, sőt ezentúl is befolyását erejéhez
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képest annak jövőbeli üdvös átalakítására fogja érvényesíteni. — 
Tanári működését illetőleg a már mondottakon kívül megemlítjük 
még, hogy nem csak a jogtudományok világos és szcllemdus elő
adása, valamint számos alkalmi beszéde- és értekezésében mély 
kutatáson alapuló paedagogiai elvei által*), hanem erkölcsi befo
lyása és lángoló hazaszeretete által is nemesitőleg és lelkesitőleg 
hatott az ifjúságra. Mint ő maga korai ifjúsága óta a magyar 
nemzeti ügyet legforróbb szeretettel karolá fel, ennek szellemi és 
anyagi felvirágoztatására szentelé minden idejét és tehetségét, úgy 
az ifjúságban a tudomány szomját ébreszté és eszményi czélokra 
irányzott lelkesedést költött fel, hogy tanítványai egykor a hazának 
buzgó és lelkes munkásai és irányadói legyenek. Ezen szellemet 
különösen a magyar önképző körben buzgóan ápolá, mely is ve
zetése alatt a legszebb virágzásra jutott. Tudománya pedig a clas- 
sikai miveltségben gyökerezik és ha valaki, úgy Hunfalvy Pál képes 
a classicitás iránti érdeklődést és lelkesedést hazánkban előidézni. 
Minden alkalommal erre, mint a valódi mivelődés örökös forrásaira 
utasító az ifjakat; ő honositá meg a magyar nyelvben a görög 
classikusokat jeles fordításai által **) Az 1861-ben tartott egyetemes 
gyűlés által megállapított uj iskolai szervezet kidolgozásánál legin
kább az ő remek beszédének köszönhető, hogy a görög nyelv a 
gymnasiumi rendes tantárgyak sorából ki nem töröltetett.***) — 
Egyéb nagy érdemei, melyeket magának részint mint országgyűlési 
képviselő 1848-49-ben és még későbben is hazánk alkotmányos 
jogainak megszilárdítása és szabadelvű reformjainak meghonosítása

*) Ilyen paedagogiai eszméket tartalmaznak a már fentemlitett beigtatá- 
sakor ás Spóner Pál emlékére tartott beszédein kívül: V. Ferdinánd király szü
letése napján mondott beszéde; — az 1846-7. évi iskolai értesitvényben foglalt 
„Ilit, vallás és egyház“ czimü értekezése; — az Athenaeum évfolyamaiban és 
későbben az Uj m. múzeumban megjelent közleményei, melyek más értekezései
vel együtt az 1873-ban kiadott „Tanulmányokéban össze vannak gyűjtve. Ezen 
utóbbi müvében különösen érdekes ennek I. része, melyben Késmárkról emlé
kezvén meg, a tanulási évei alatt itt meritett tapasztalatait az iskola akkori 
állapota-, tanulmányai- és tanárairól élethűen ecseteié és a vele szorosabb vi
szonyban állott tanárok működését érdemeik szerint méltányolván, azoknak örök 
emléket Állított fel.

**) L. P l á t  on munkái ,  ford. Hunfalvy P. és „ T a n u l m á n y o k “ IY. 
részében Thukydides, Platoni vendégség és köztársaság, Aristoteles elmélete a 
jog- és államról. Figyelemre méltó, a mit az ezen forditásokhoz irt előszóban 
mond: „Nem csak kivánatos, hanem szükséges is, hogy lassanként előkészüljünk 
a görög szellem befogadására, mi, úgy gondolom, ilyenféle tanulmányok által 
is történhetik meg, a milyeneket e könyv nyújt.“ — „Ezek olyan Írók, a kikből 
minden nemzedék és minden nemzetiség tanult és fog tanulni.“

***) A g ö r ö g  n y e l v  ügye  Ma g y a r o r s z á g o n .  Kiadta H. P. 1890.
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körül alapos tudományossága, elvhüsége és ingathatlan jellemszi
lárdsága által; részint a nemzeti irodalom és közműveltség terén 
fáradhatlan nyelvtudományi és éthnographiai kutatásai, valamint 
világirodalomba beillő müvei által kivívott, — sokkal nagyobbak, 
mintsem bogy itt szűk keretben azokat felsorolni és kellően mél
tatni lehetne, de eléggé ismeretesek nemcsak hazánkban, hanem az 
egész tudós világ előtt is.

Helye főtanodánkban utód nélkül maradt és a jogtani folyam, 
melyben Hunfalvy János testvérbátyjának eltávozása után hasonló 
szellemben ernyedetlenül tovább is működött, egyelőre csak egy 
évre szorittatott. Az igazgatósággal Stenczel Hugó, az alumneumi 
ephoratussal Steiner Samu bizatott meg. A lyceumi gyűlés, mielőtt 
a jogtudományi és bölcsészeti megüresedett két tanszéket betöl
tötte volna, tanácsosnak tartá bevárni azon átalakulásokat, melyek 
a tanügyre nézve akkoriban az evang. egyetemes gyűléstől úgy 
mint az országgyűléstől is kilátásba helyeztettek és az egybehívott 
országos érlekezlet eredményétől tételeztettek fel.

Ezen országos értekezlet azonban, mely 1848. szept. 3. és 4-én 
Budapesten tartatott, hol is a három ev. hitfelekczet képviselői az 
ev. egyház autonómiájának épséges fentartása mellett a törvény- 
szentesitette jogegyenlőség és viszonosság elveire alapított igényei
ket a vallás- és közoktatásügyi miniszternek szóval és írásba fog
lalt véleményes tervezetekkel terjesztették elő, az akkor bekövet
kezett országos események folytán eredmény nélkül maradt. Hazánk 
megtámadott alkotmányos jogai-, szabadsága- és nemzeti létéért 
kénytelenittetvén önvédelmi harezra kelni, ez minden erejét vévé 
igénybe, úgy hogy az országgyűlés a XX. törvényezikk teljesítését 
későbbi kedvezőbb időre halasztotta el. Ily viszonyok közt magok 
a hitfelekezetek önként mondtak le az állami segélyre támasztott 
igényeikről és elhatározták, hogy egyházi és iskolai szükségleteiket 
ezentúl is önerejükből fogják fedezni.

Ezen megrázkódtató események, melyek a veszélyeztetett haza 
szent ügyéért lelkesült tanuló ifjúságot a csatamezőre szólították, 
valamint más hazai intézeteket, úgy főtanodánkat is népessége nagy 
részétől megfosztották; két tanár hiányában és jövedelmi forrásai
nak ilyetén csökkenése mellett csak bajosan küzdhetett fennállása 
mellett az elébb még teljes erejében virágzott intézet.

De alig hogy a hadjárat és balsors ejtette sebeket gyógyítani, 
veszteségeit pótolni és működését a protestáns szellem és az elő
haladó tudomány igényeinek megfelelően folytatni kezdé: a tény
leges hatalomra jutott osztrák kormány közbelépése folytán önálló 
fejlődésében meggátoltatott.
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A késmárki főtanoda mint kerületi nyolcz osztályú 
főgymnasium 1852 óta.

Magyar hazánk szabadságharczának végzetes kimenetele foly
tán törvényszentesitette állami önállóságától, ősi alkotmányától, 
törvényhozói, kormányzási, közigazgatási és törvénykezési jogaitól; 
szellemi és anyagi érdekeire vonatkozó önrendelkezési szabadságá
tól meg lévén fosztva és idegen, más mint a hazai érdekeinek 
szolgáló kezek sáfárkodására lévén bízva: természeti fejlődésében 
és szabadelvű előhaladásában erőszakosan meg volt akadályozva, 
szellemi és anyagi téren önkénytelen tespedésre vala kárhoztalva. 
Ezen szomorú állapotot minden igazi hazafi legmélyebb sajnálattal 
érzé s annak mielőbbi megszűntét forró óhajtással vára a politikai 
viszonyok valamely kedvező fordulatától.

Hasonló nyomasztó helyzetbe jutott akkor magyarhoni pro
testáns egyházunk is, melynek törvényes autonómiáját és saját 
iskoláihoz való szoros viszonyát az osztrák kormány tekinteten 
kívül hagyván egyházunk és tanodáink főnökeit — superintenden- 
seit és kerületi felügyelőit — hivatalos működésükben megakasztá*) 
és országunk közoktatásügyét kezébe ragadván az összes iskolák 
újjászervezését önhatalmilag kezdé életbe léptetni.

A bécsi kormánytól kiadott szervezési tervezet — „ Or g a n i 
s a t i o n s - E n t w u r f “ — mint a monarchiának összes tartomá
nyaiban, úgy hazánkban is minden állami és hitfelekezeti, tehát a 
protestáns gymnasiumok és reáltanodák szervezésére is irányadóul 
és már az 1850/51. tanévben foganatositandónak tűzetett ki. Ezen 
tervezet szerint az eddigi szorosabb értelemben vett 6 gymnasiumi 
és 2 bölcsészeti évfolyamból állott intézeteket egészen más rendszer 
szerint beosztott 8 külön osztályú gymnasiummá kellett átalakítani, 
melyben sokkal több tanerő és e szerint sokkal nagyobb pénzalap 
kivántatott, úgy hogy azáltal a protestáns főtanodák akadémiai — 
theologiai és jogtani — tanfolyamainak további fentartása lehetet
lenné tétetett.

Minthogy pedig hazánkbeli evang. tanodáinknak a politikai 
kormány kezdeményezéséből czélba vett ilyetén lényeges átalakítása 
a magyarhoni protestantismus alapjogaiba ütközött: a késmárki

IV.

*) A superintendensek helyébe a kormány által kinevezett administratorok 
tétettek; az egyházi és iskolai gyűlések pedig csak is a kerületi katonai pa
rancsnokság által kiküldött cs. k. kormánybiztosok jelenlétében tartathattak. — 
Lásd: Ober-Armee-Commando-Verordnung. Pesth, 10. Febr. 1850. Haynau F. Z. M.
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főtanoda magát jogosultnak nőm érzé e tekintetben önálló lépést 
tenni, hanem netalán szükségesnek tartandó újjászervezését a prot. 
egyház kerületi és egyetemes gyűléseinek a kormánynyal egyetér
tő ig  hozandó eldöntésétől tette függővé. Ily értelemben válaszolt 
a főtanoda pártfogósága egy a kassai kerületi helytartóságtól kül
dött leiratra, melyben a főtanoda újjászervezése sürgettetett.*)

Az 1851-ik évi április 24. és 25-én Eperjesen tartott evang. 
egyházkerületi i s k o l a i  gyűlés**) teljes elismeréssel ugyan a magas 
kormány azon üdvös törekvése iránt, hogy országunk tanügyét a 
tudományos nevelés korszerű igényeinek színvonalára elősegíteni 
buzgólkodik; egyúttal pedig az 1791: 26-ik törvényczikkhez mint 
a protestáns egyház autonómiáját örök időkre biztositó alaptör
vényhez hiven ragaszkodván legsürgősb kötelességének vallá a 
körében fekvő tanodákat önállóan újjászervezni úgy, hogy ezek a 
prot. egyház, a tudomány és a m. kormány igényeinek megfelel
hessenek. — A jelen lévő követek mindegyike ily értelmű utasí
tásokkal és az újjászervezés követelte áldozatok megszavazására 
szükséges teljhatalommal vala felruházva. A tiszai egyházkerület 
szükségeinek megállapítása után határoztatott, hogy Eperjesen egy 
philosophiai, theologiai és juridikai akadémia, Késmárkon és Rozs
nyón nyolcz osztályú gymnasiumok, Miskolczon egy négy osztályú 
algymnasium, Lőcsén reáliskola szerveztessék a kormány tervezet 
értelmében. Azután mindegyik tanoda pénzalapja vizsgáltatván meg, 
határoztatott, hogy a nagyobbodott szükségletek fedezésére hiányzó 
pótlék az önadóztatás egy neme által, t. i. minden lélektől éven- 
kint egy-egy garas beszedése alapján fizettessék a kerületi pénz
tárból. Ezen határozatok keresztülvitelével egy iskolai bizottmány

Az 1FM. év
ben tartóit 

egyházkei il
leti gyűlések 
határozatai.

*) Az ilyen értelmű felirat szerkesztésével az iskolai közgyűlés által meg
bízott választmány ellen Nendtvich Imre, egyházi felügyelő, ICuncz Dávid, lel
kész és Gemza József, egyházi gonduok, tiltakozó feliratot intéztek az oktatás
ügyi minisztériumhoz, melyben azon ürügy alatt, hogy a választmány nem 
képviselte az egyházi és iskolai gyűlést, tehát ilyen választ nem adhatott, — 
ők hárman a kormány kivánata szerint á l l a mi  gymnasiumot kértek Késmárkra. 
Ennek ellenében pedig az 1851. ápril 15-én tartott iskolai gyűlés az egyházi 
gyűléssel megegyezőleg a választmány eljárását és feliratát helyeslé és magáévá 
tette, ellenben az ellene tiltakozott urak separat-votumát és állami gymnasium 
felállítása végett tett kérelmüket nem kelyeslé és semmisnek nyilatkoztatá ki. 
Határoztatott egyszersmind, hogy a nevezett urak kérelmét visszavevő felirat 
küldessék fel, azon kijelentéssel, hogy ők sem az egyházi, sem az iskolai gyűlés 
érzelmét nem képviselték és nem tolmácsolták.

**) E zen gyűlés ta rta to tt BerzevicZy T itusz, fe ltörvényszéki ülnök, m int 
cs. k. korm ánybiztos jelen lé tében , Fabriezy  Sámuel, esp. felügyelő és Schwartz 
Mihály, esperes, e lnök le te  a latt.
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lévén felruházva, abban eljárni igyekezett; de működésében meg
akadályoztatott, és jóllehet ugyanez évben október 22-én a Rima
szombatban tartott ev. kerületi gyűlés az eperjesi határozatokat 
újra megerősítette, azok a m. kormány által helyben nem hagyattak.

Eszerint a késmárki főtanoda kerületileg nem támogattatván, 
5mind a mellett az 1851. évi aug. hó 26-án tartott pártfogói gyű
lés az autonómiához híven ragaszkodván, önállóan, vagy a prote- 
stanlismustól aiszakadva minden fenyegető veszély daczára sem 
szándékozott lényeges rendszerváltozásba ereszkedni; sőt inkább 
erejéhez képest a jogi, theologiai és bölcsészeti tanfolyamok meg
tartása mellett és a két megüresedett tanszék betöltése által*) a 
lyceumot történelmi alapján az elébbi kiterjedéséhen továbbá is 
fentartani határozta mindaddig, mig a kerületi gyűlés határozatai 
a m. kormány helybenhagyását elnyerendették, vagy netalán az ev. 
egyetemes gyűlés határozata folytán a lyceum újjászervezéséhez 
fogni köteleztetnék.

Lyceumi pártfogóságunk ezen szilárd állásfoglalása következ
tében épen az iskolai év kezdetén egy 1851. szept. 13-án Kassán 

tkelt helytartói rendelet állítólag azért, mert intézetünk nem alkal
mazkodik a kormány rendeletéihez s mivel ellenséges elemeket 
rejt magában, annak rögtöni bezáratását parancsolta. Ezen súlyos 
és meg nem érdemelt vádak erőtlenitése és intézetünk életére mért 
ezen megrendítő csapás megszüntetése czéljából részint az iskolai 
gyűlés, részint a helybeli ev. egyházközség részéről Lőcsére a 
megyei cs. k. elnök Krayhoz, Kassára a helytartótanácshoz, Rima
szombatba az épen ott működő ev. kerületi gyűléshez, valamint 
Pestre is felküldött folyamodványok és követségeknek végre sikerült 
a főtanoda kinyittatását Albrecht főherczegnél kieszközölni.

Az ezen parancscsal Kassáról november 15-én ide érkezett 
helytartói iskolafelügyelő Tomassék Pál újra sürgeté az intézetnek 

, a miniszteri tanterv nyomán azonnal foganatosítandó újjászerve
zését, ettől tevén függővé annak további fennállását és nyilvános- 
sági jogának visszanyerhetését. Egyúttal tanácsolá, hogy a tan
nyelvet illetőleg méltányos tekintet fordittassék a város és vidéké
nek lakosságára; állandó igazgató (Director) választassák, ki a m. 
kormány bizalmát bírván, az intézetnek közbenjárója és kezese 
lehessen; végre biztositá a főtanoda pártfogóságát, hogy a magas

*) A bölcsészeti tanszékre Breznyik János, selmeczbányai tanár; a máso
dik jogtani székre Zsarnay Imre lett megválasztva. De miután egyikük sem 
vállalta el ezen meghívást, a többi felsőbb osztályú tanárok bízattak meg azon 
két tanszék ideiglenes pótlásával.
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kormány a prot. egyház autonómiáját kétségbe vonni nem szán
dékozik. Hy körülmények közt a pártfogóság nem halaszthatá to
vábbra az intézetnek előleges szervezését foganatba venni, mert 
„pericuhim erat in mora“, uj válságos ponthoz érkezett a mi 
háromszázados iskolánk, hol „lenni és nem lenni“ közt lebegett a
kérdés.

De épen akkor, midőn a pártfogóság intézetünk újjászerve
zésére a szükségesnek látszó előkészületeket meglenni már is kész
ségét ianusitá, legfájdalmasabban érintetett a m. kormány egy 
1851. november 5-én kelt leirata állal, mely szerint Hunfalvy 
János politikai nézetei miatt hivatalától felfüggesztetett, és intéze
tünk ezen kitűnő tanárától megfosztatott. Ezen rendelet visszavé
telére tett lépései siker nélkül maradtak; mégis azon reményben, 
hogy az jövőben lehetővé fog letetni, akkor még nem tette le 
egészen a tanárságot, de lemondott a tanári fizetéséről mindaddig, 
mig újra tanítási engedélyt nyerend. Ideiglenes búcsút vevén a 
tanodától szive mélyéből óbajtá, hogy az mind jobban fel
virágozzék s a tudomány. és miveltség terjesztője, valamint a 
prot. egyház és a magyar nemzetiség erős oszlopa maradjon 
mindörökké! Helyének ideiglenes pótlására két helyettes tanár vá-

Hunfalvy 
János tanári 
hivatalától 
felfügg esz- 
tetett 1851.

lasztatott.
Az 1852-ik évi január 7-én Spóner Tivadar lyceumi felügyelő*) 

elnöklete alatt tartott szervezési gyűlés elvileg kimondd, hogy a 
késmárki kerületi lyceumot a miniszteri tervezet szerint teljes, azaz 
nyolcz osztályú főgymnasiummá még az iskolai év folytában ala- 
kitandja át, a mennyiben ez hatás körét túl nem haladja és lénye
ges változtatások nélkül történhetik. A tannyelv azontúl is német 
és magyar marad; az igazgató három évre fog választatni, de 
csak azon jogokkal, melyekkel eddig a főtanoda rectora birt. Ezen 
ideiglenes rendszabályokat azonban azonnal az egyházkerületi ha
tározatokhoz alkalmazandja, mihelyt ezek a m. kormány jóváha
gyását megnyerem! ik.

Mindenek előtt pedig szükségesnek találtatott az intézet 
pénzállományát megvizsgálni és ennek biztosításáról gondos
kodni. Ezen vizsgálatból kiderült, hogy a tanárok fizetésére 
szánt nagyobb pénzalap, mely 1849-ben a Kossuth-féle bank
jegyek megsemmisítése által megcsökkent, korántsem vala

A főjcyin- 
nasiúm 

szervezésére 
tett előloges 
intézkedések

Az intézet 
pénzállo

mánya 18f»l.

*) Minthogy Cornidesz István, volt helybeli lycaumi felügyelő, 1851-ben 
cs. k. kormánybiztosnak lett kinevezve és ezen minőségben a fentebbi gyűlésen 
is jelen volt, — helyébe Spóner Tivadar választatott meg lyc. holyb. vezér
fel ügyelőnek.
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elegendő az uj tervezettel gyarapitandó tanerők díjazá
sára*).

Ennélfogva a kárpátaljai és XIII. szepesvárosi esperességek 
egyházközségei, mint a késmárki lyceum pártfogói egy emlékirattal 
szólittattak fel, hogy azon pénzösszeget, melyet az Eperjesen és 
Rimaszombatban tartott kerületi gyűlések határozatai értelmében 
évenkint iskolai czélokra adni kötelezvék, egyelőre a késmárki tano
dának adják át mindaddig, míg a kerületi tervezet életbe léptet- 
tetik, a miről is a kerületi bizottmány kellőkép értesittetni fogna. 
Hasonló felszólítás intéztetelt a második jogtani szék megalapítói
hoz nagylelküleg tett alapítványaik meghagyása iránt, minthogy a 
jogi tanfolyam nem a tanoda önhibája miatt szűnt meg és a 
yceumnak felgymnasiummá leendő átalakítása az ev. egyházkerület 
határozata folytán válik szükségessé. Azon kívül aláírási ivek kül
dettek szét a helybeli ev. hitközség távol levő fiai- és a főtanoda 
barátjai- s egykori tanítványaihoz a Protestantismus és tudomány 
érdekében leendő adakozások végett az intézet uj megalapítása 
czéljából.

Ezen előmunkálatok, melyek kivitelével az iskolai gyűlés által 
egyes bizottságok lettek megbízva, örvendetes eredményre vezettek.

A második jogi tanszéknek volt megalapítói nagyobbára tel
jesítők az iskolai gyűlés óhaját, nevezetesen: Jóny Tivadar, Hun- 
falvy Pál, Okolicsányi Lajos, Cornidesz István, Trangusz Lajos, 
Draskóczy László, Spóner Tivadar, Furmann József, özv. Nendtvich 
Johanna, Demiany Gyula, Goldberger Imre, Pongrácz Gergely, 
Berzeviczy Titusz, Bielek László, Stenczel Sándor, Szopko László, 
Gemza József, Gulden András; a leibiczi, szepesszombati és felkai 
ev. hitközségek. — Továbbá a késmárki ev. egyházközség példáját 
követve, mely a rendes tanárdijazási ajánlatain kívül, a kerület 
határozata szerint általa befizetendő garasbeli segélyadalék kétsze
resét ajánlotta, a XIII. szepesi városok ev. egyházközségei, ú. m .: 
Igló, Leibicz, Szepes-Szombat, Matheócz, Poprád, Felka, Sztrázsa, 
Ruszkinócz, Béla, Olaszi, Zsákócz; szintúgy a kárpátaljai hitköz
ségek: Nagy-Lomnicz, Hunfalu, N.-Szalók, Holló- és Kis-Lomnicz 
évenkinti garasos segedelmüket az iskolai gyűlés rendelkezésére

*) A nagyobb pénzalap, mely 1849-ben a magyar bankjegyek kiszolgál
tatása által 1295 vfrt 26 krral csökkent:
1851-ben t e t t .............................................................. 88,464 frt 14 krt v. p.
a kisebb pénzalap .........................................................  21,749 „ 25 „ ., „
az összes pénzállomány v o l t .......................................... 110,213 frt 39 kr. v. p.

vagyis 44,085 „ 35 „ p. p.
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bocsájták. — Az aláírások is örvendetes sikert eredményeztek. 
Nem hagyhatjuk hálás említés nélkül azon nemeslelkü adakozók 
neveit, kik azon válságos időben tetemesb áldozatokat tevének 
iskolánk oltárára. Mindenek előtt újra említendő Jóny Tivadar, ki 
400 pfrt irt alá; azután h. Podmaniczky Frigyes és Ármin 1000, 
Spóner Tivadar 300, Wieland András, Gyurkovics Ede, Gyurko- 
vics G. Á. egyenkint 200, nehány nő összesen 120, Hunfalvy János, 
Wieland Antal, Wieland Sándor, Wittchen Adolf, Krompecher 
Mihály, Scholz János, dr. Lámm Frigyes Bartsch Pál és a helyb. 
lakatos czéh egyenkint 100, Stenczel Hugó és Paulina, báró Perényi 
Péter özvegye egyenkint 80, özv. Nendtvich Johanna G4, Toperczer 
Tamás, Gergely és Károly, Schwarz J. Ödön, Führer J. D. özvegye, 
Gemza József egyenkint 60, Oszwald Márton, Demiany Gyula, 
Hensch J. Gusztáv, Kamitska Károly, Führer Károly, Schickedanz 
Ferdinánd egyenkint 50, Brósz Jonathan, Schwarz Károly, Werner 
Károly, Steiner János, Gsáky S. W., Raisz Rozina, Kostenszky 
Johanna, Lindner Theophil, Ganovszky Jakab, Schönwiesner Samu, 
Czentner Károly, a helybeli mészáros czéh egyenkint 40, a felkai 
egyház 35, Emericzy Pál, Reiner Károly egyenkint 20, Székely 
János 15, Marczelly D. 12, özv. Benigny Mathild, Greisiger Jakab 
és János, Klein Samu egyenkint 10 pfrtot és még mások kisebb 
összegeket ajánlottak. Azonkívül évenkinti járulékokra kötelezték 
magokat: a dobsinai czembergi bányatársulat, Schönwiesner János 
lelkész, Nehrer Antal, Hazslinszky Frigyes, Gyurkovics Ede.

Miután tehát a lyceuin nagyobb pénzalapja azon uj alapít
ványok, adakozások és évenkinti ajánlatok, valamint az alumneum 
czéljaira alapított 7200 pfrtnyi tőkének bekebelezése által annyira 
gyarapittatott, hogy évi jövedelme 3200 pfrt tett, mely elegendőnek 
látszott az állami tanterv szerint kellő számban alkalmazandó ta
nárok díjazására; egyszersmind pedig az intézet átalakulásának 
sürgetős szükségét kiki átlátta: az 1852. évi julius 24-én tartott 
iskolai közgyűlés részint hogy a kormány által kibocsájtott tan
tervhez való közeledésének tettleges bizonysága adassék, részint 
pedig, hogy intézetünk a protestáns autonómia szellemében továbbá 
is kellő sikerrel működhessék az egyház és haza javára, egyertér- 
tőleg azon határozatban állapodott meg, hogy a késmárki főtanoda 
az eperjesi és rimaszombati egyházkerületi gyűlések határozatai 
értelmében teljes nyolcz osztályú f ő g y m n a s i u m m á  alakittassék 
át. A pártfogói jogok, valamint az egyházi s iskolai autonómia 
további sértetlen fentartása végett a kormányi tervezetnek, külö
nösen 109. és következő §§.-ainak egy állandó és felelős igazga
tóság felállítása iránt úgy lön megfelelve, hogy a közgyűlés kebe-

A főgym- 
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szervezése 
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működő 
tanárok.

léből egy öttagú választmány ( d i r e c t o r i u m)  a gymnasium külső 
viszonyaira, különösen autonómiájára való felügyelettel és felelős
séggel, és egy a tanárok sorából 3 évre választott d i r e c t o r ,  k; 
egyszersmind a directorium egyik tagja legyen, a gymnasium köz
vetlen igazgatásával, a fegyelem kezelésével, valamint a felsőbb 
iskolai hatósággali levelezéssel bízatott meg. Azóta az igazgatói 
tisztség, mely azelőtt felváltva a felsőbb osztályú tanároktól visel
tetett, valamint az e p h o r a t u s  minden harmadik évben gyűlési 
választás utján töltetett be. Az elsővel azóta ismételve Stenczel 
Hugó, az utóbbival pedig Fűrész Ferencz volt megbízva. — Az 
előadandó t a n t á r g y a k  és ezeknek tanárok és osztályok szerinti 
elosztása és előadási módszere, szintúgy a f e g y e l e m  a kormányi 
tervezethez képest rendeztettek.

A t a n á r o k  számát, minőségét és dijaztatását illetőleg liatá- 
roztatott, hogy 5 algymnasiumi és 5 felgymnasiumi rendes és a 
szükséghez képest még egy-egy helyettes tanár alkalmaztassák. Az 
alsóbb osztályú rendes tanárok fizetése 280 pfrlra, a felsőbb osz
tályunké 320 pfrtra szabatott. A 10 rendes tanár közül nyolezan 
mint osztálytanárok rendes fizetésükön kívül tandijosztalékban is 
részesüljenek.

Ta n d í j u l  az alsóbb osztályú tanulók külömbség nélkül 
8 pfrtot, a felsőbb osztályúak 12 pfrtot fizessenek; — amaz az 
algymnasiumi, emez a felgymnasiumi r. osztálytánárok között osz
tassák fel; — azonkívül b e i r a t á s i  d i j u l  mindegyiktől 2 pfrt 
vétessék, melynek egy negyede az igazgatónak, ugyanabból 50 pfrt 
a pedellusnak jusson jutalékául, a maradék pedig egyéb iskolai 
szükségletekre fordittassék. B i z o n y i t v á n y i  dij egész évre 1 pfrt, 
mely az igazgatónak jusson, miért is ő maga köteles a bizonyít
ványokat kiállítani.

Minthogy az alumneumra szánt alapítványok a nagyobb pénz
tárral egyesittettek, határoztatott, hogy ebből nemcsak az ephorus 
dijaztassék évenkint 40 pfrttal, hanem az alumneum egyéb szük
ségleteinek fedezésére is évenkint 120 — 300 pfrt fordittathassék*).

E szervezkedés után azonnal a tanárok kellő számának ki
egészítése végett a már meglevő 5 rendes tanárhoz, ú. m. Bene 
Samu és Forberger Dániel, algymnasiumi, Fűrész Ferencz, Steiner 
Samu és Stenczel Hugó, felgymnasiumi tanárokhoz az algymna-

*) Kzen évenkinti segélyt az alumneum annál inkább kénytelen vala 
több éven á‘ igénybe venni, mivel akkor az azelőtt szokásos supplicatio felsőbb 
hatósági parancs folytán meg lett szüntetve; — ennek, valamint a drágaság 
emelkedése kíívotkeztében 1855 óta az alumnisták dijai is feljebb emeltettek.
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siumba még két rendes osztálytanár: Marcs ek J á n o s  é s W e be r  
Ármi n,  idéiglenes tanárul pedig Kol l e r  K á r o l y  választatott 
meg. A felgymnasiumban Hunfalvy János helyét, ki 1851-ben a 
in. kormány által hivatalától fölfüggesztetett, reménylett vissza- 
lielyeztetéséig ideiglenesen Mé s z á r o s  Lá s z l ó  és K e r e k e s  
Mi há l y  helyettes tanárok, majd meg 1853-tól fogva, midőn tanár
ságáról végképen lemondani kényszerült, Weber Armin a történe
lem és magyar irodalom tanára vevők át, utóbbi már mint rendes 
tanár. Ugyanakkor P a l c s ó  I s t ván,  ki félév óta a felsőbb osz
tályokban ideiglenes minőségben tanított vala, a felgymnasiumba a 
görög és latin nyelv tanítására, Koller Károly pedig az algymna- 
siumba a mathematica és természettudományok tanítására rendes 
tanári állomásba helyeztettek. Szintúgy Dl h á n y i  J ó z s e f  az al- 
gymnasiumba a magyar és tót nyelv rendes tanárául alkalmaztatott. 
Miután pedig a pénzalap részint újabb kegyes adakozások, részint 
a magyar- és erdélyországi superintendentiák utján befolyt segély*) 
által megerősödött, 1855-ben L i n d n e r  Er nő  és Kunc z  Ed
mu n d  folgymnasiumi segédtanárokul alkalmaztattak, úgy hogy 
akkor már a kormánytervezetnek megfelelőlcg tizenkettőre egészült 
ki a tanárok száma.

A tanulók száma 1851/2-ben 101-et, 1852,3-ban 120-at, 
1853/4-ben 138-at, 1854/5-ben 184-et, 1855,6-ban 218-at tett.

E helyen hálásan említendők azon nagylelkű pártfogók és 
jóltevők, kik 1853 —55-ig kegyes adományaik- és hagyományaikkal 
a késmárki tanoda pénzalapját gyarapítók és ez által annak újjá
szervezését tetemesen elősegítették. Nevezetesen ajánlottak: Mesko 
Aristid, Poltornyay Ede, Pottornyay xMiklós, dr. Flittner J. Keresz- 
tély, Berzcviczy Titusz, Okolicsányi Vidor egyenkint 100 pfrtot, 
b. Perényi Lajosné 80, Topperczer Pál 58, Palugyay Gusztáv, 
Mihályik-Pongrácz Petronella egyenkint 50 pfrtot; továbbá végren- 
deletileg hagyományoztak: Brocky Károly Londonban — Mayer J. 
György londoni kereskedő közbenjárása folytán — 300 font ster- 
inget, Topperczer Jakab 1000, Furmann J. Ede becses könyvtárát 

lés 600 pfrtot, Radl, debreczeni lakos, 100 pfrtot. Azonkívül Pé-

A tanulók 
száma 

1851-6. 
Kegyes ado

mányok 
1853—55.

*) Miután az iskolai gyűlés segedelempénzek gyűjtésének engedményéért 
már 1852-ben és azóta ismételve folyamodott a cs. k. belügyi ministeriumlioz 
végre 1855-ben a cs. k. helytartósági osztálytól érkezett meg' azon engedmény, 
mely szerint a késmárki ev. fögymnasium javára a segélypénz-gyiijtés csakis a 
superint.endentiáklioz intézendő aláírási ivek utján s kizárólag Magyar-és Erdély- 
országban foga natositható.

3
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A tanoda 
nyilvános- 

sági jogának 
helyreállí
tása 1856.

Az intézet 
uj tanrend

szere és 
régi szelleme

czely József, debreczeni tanár által 500 és Glementisz István 
által 400 pfrttal alapított ösztöndij-alapok folyóvá tétettek.

Miután tehát a főtanoda, a mennyire autonómiájával össze
fért, ezen újjászervezésénél mind a kormányzás és igazgatás, mind 
a kellő számban alkalmazott tanárok, mind az előirt tantárgyak és 
ezek előadási módszere, mind a rendtartás és fegyelem tekinteté
ben alkalmazkodott a kormány! tervezethez; továbbá tanárairól a 
kormány kívánalmához képest kezeskedett és segélyforrásairól vala
mint pénztőkéiről részletes és kimerítő kimutatást adott: ennek 
alapján valamint kimutatva háromszáz év óta fennálló tanodánk
nak a hazai protestantismus és művelődésre áldásosán ható be
folyását s létének szükségességét, e mellett pedig felhozva a folyton 
növekvő tanulói népesség számát, mely mintegy önként utalt inté
zetünk életrevalóságának elismerésére, — a pártfogóság és tanári 
testület'ismételten folyamodott a t a no da  n y i l v á n o s s á g i  j o 
g á n a k  h e l y r e á l l i t t a t á s á é r t .  E jog végre 1856-ik évi okt. 
3-án kelt m. kormányi leirattal elismerést nyert és megadatott 
azon kikötéssel azonban, hogy az 1848. után alkalmazott tanárok 
magokat állami vizsgálatnak alávetni köteleztetnek. Iskolánk részére 
ezen nyilvánossági jogának visszanyerését, melyet főként a prote
stáns szellemű pártfogóság áldozatkészségének és a tanári karral 
együtt erélyesen kifejtett közreműködésének elérni sikerült, az akkor 
összehívott pártfogói közgyűlés örvendetes tudomásul vévé és 
ahhoz azon reményt köté, hogy ezentúl iskolánk iránt mind a 
pártfogóság, mind a közönség még fokozottab érdeklődést fog 
tanúsítani*). A tanárvizsgálatokat illetőleg pedig, noha ezeket elvi
leg nem ellenezte, az ev. kerületi gyűléstől hozandó módosítást, — 
mely szerint a vizsgáló testület protestánsokból álljon — bevárni 
szükségesnek találta.

És azóta külsőleg és belsőleg megváltoztatva, mint nyolez 
osztályú főgymnasium a kormánytól elismert uj alakjában is be- 

■ bizonyitá életképességét főtanodánk, különösen az által, hogy am . 
kormány közvetlen befolyásának daczára sem szakadt el szellemileg 
az egyház és a haza szent ügyeitől. Mert ámbár tagadhatatlan, 
hogy a kormányi tervezet a gymnasiumokat mint felsőbb tudomá
nyos műveltségre és egyetemi szaktudományokra előkészítő közép
tanodákat hathatósan, sőt a tudományok és oktatás jelenkori ál
láspontjára emelte; mert nemcsak nagyobb tért nyitott az ugyne-

*) A helybeli ev. község megértvén ezen esemény nagy jelentőségét e 
feletti örömében saját költségén diszlakomát rendezett az összes iskolai pártfo- 
gúság és tanárok részére.
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vezeti real-tanulmányoknak és ezeket a ciassikai és bölcsészeti ta
nulmányokkal kívánatos összhangzásba hozta, hanem a szakrend
szer behozatala és a paedagogiai elveken alapuló javított tanmód
szer által is az oktatásban sikeresebb eredményt tett lehetővé: 
mindazonáltal nem hozható meg a mivelődés várt gyümölcseit: 
de miként is ? hol a tanárok felsőbb hatóság állal előirt — az 
uralkodó r. kath. egyház és hazaellenes kormány igényei szerinl 
szerkesztett — tankönyvek fonalán*) és a szabad gondolkozást s 
meggyőződést bénító külviszonyok közt csak ügygyei bajjal ápol- 
gatliaták a protestáns szellem, a hazai történelem, a bölcsészet és 
a magyar irodalom szellemi növényeit! Szóval, hiányzott azon tan
rendszerben a szabadelvüség, különösen a protestáns vallás és a 
nemzetiség éltető szelleme. Annál nagyobb elismerésre méltó azon 
tanférfiak érdeme, kik ily nyomasztó körülmények, sőt személyes 
veszély között nem szűntek meg lelkiismeretök, prot. meggyőző
désük és a haza iránti szeretőtök sugallatait híven követni s az 
ifjúságot saját példájukkal serkentve a haza és ev. egyház szent 
ügyének méltó polgáraivá nevelni.

De mind e jóakarat és ernyedellen munkásság, melyet a 
tanári kar és némely lelkes pártfogó kifejtett iskolánk ősi tiszta 
jellemének megóvására, nem hárithatá el ama káros következéseket, 
melyek a m. kormány közvetlen beavatkozásából az iskola és 
egyház közti szoros kapocs felbontására irányulva kifolytak. A 
kormánynak e ezélzatossága, mely szerint a prot. iskolákat az egy
házi viszonyból kirekeszteni és a maga közvetlen igazgatása alá 
venni törekedett, mind az 185G-iki egyházszervezési tervezetéből, 
mind az 1859-iki nyílt parancsából tisztán kiviláglik. A protestáns 
egyház mintegy gyanítva, hogy a testületén kívül kormányzó kéz 
az uj rendszerrel uj, nem valódi protestáns szellemet igyekszik 
tanodáinkba oltani, elhidegült ezek iránti szeretetében s vissza 
kezdé vonni saját ápoló kezét onnan, hol idegen sáfárt látott, 
kivel megbarátkozni nem tudott, megküzdeni pedig sem erőt sem 
módot nem talált.

Úgy magok azon pártfogói egyházközségek is, melyek éven- 
kinti ajánlataikkal tanodánk átalakítását elősegiték, ezen áldozat- 
készségükben mindinkább ellankadtak, és ismételt felszólítások sőt 
kerületi határozatok daczára is közönyös állást foglaltak el isko
lánkkal szemben és segély nélkül hagyák azt sinyleni.

Az egyház 
és iskola 

közti viszony 
elzsibbadasa

A pártfogói 
segély

kisebbed ése.

*) Csak nehezen sikerült p. o. Hunfalvy János világtörténelmének hasz
nálatára a kormányi engedményt megnyerni.
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források 

megnyílása 
1856—5^.

Változás 
a pénztári 

gondnokság
ban 1P55

Ezen szomorú elhagyatottságban, hol a tanárok csekély dijért 
mégis áldozatkészen buzgólkodtak az oktatás és nevelés ügyében, 
más oldalról nyíltak segélyforrások, melyeket itt elősorolni bálás 
kötelességünknek tartjuk. Mindenek előtt hálával említendő a né
metországi Gusztáv Adolf-féle egylet, melyhez Kuncz Dávid belyb. 
lelkész és Weber Ármin tanár lettek kiküldve segélykérés czéljából, 
s mely tanodánkat, mint a protestáns szellemet híven őrző és ter
jesztő intézetet évről évre beküldött segélyösszegekkel gyámolitá. 
Szintúgy iskolánk távolabbi hitrokonainál a superintendentiák és 
esperességek utján begyűjtött adományokból tetemes összegek foly
tak be. Néhai Gemza József 10,000 pfrtig növekendő végrendeleti 
hagyománya jutott az iskolának közösen a belyb. egyházközséggel. 
Továbbá néhai Török Gáspár végrendeletileg hagyományozott 
80 pfrtot, Spóner Ferencz 1000 pfrlról szóló kötelezvényt adott, 
Genersich Sándor és Cornidesz Károly egyenkint 100 pfrtot és 
ugyanannyit egynéhány lelkes iskolabarát, Zsedényi Ede 100 o. é. 
irtot*), Nauer Samu és Dlhányi József tanár kisebb összegeket 
ajánlottak. Végre a Szirmay Pál-féle tömegből leginkább Hanzély 
Ottó ügyvéd önzéstelen fáradozása által visszanyert régi tetemes 
(4000 pfrtnyi) követelés kamatostul, a fentemlitett adományokkal 
együtt képessé tették az iskolai pénztárt a folyó kiadások fedezé
sére. Azon kívül Késmárk városa részéről 1854 óta az iskola fű
tésére évenkint 24 öl tűzifa szolgáltaik ki. Jótevői közül számít
hatja az intézet az említetteken kívül méltán néhai Roth-Teleky 
Johanna grófnőt is, kinek nagyszerű alapítványából évenkint elosz
togatott szorgalomdijakban a késmárki tanodának felsőbb osztályú 
ev. növendékei közül is nehányan rendesen szoktak részesülni.

A nagyobb iskolai pénztár gondnokságával, melyet 1842 óta 
Raisz János lelkiismeretes buzgósággal viselt, ennek lemondása 
után 1855-ben dr. Lám  F r i g y e s  bízatott meg. Ugyanakkor 
G o l d b e r g e r  Gus z t áv ,  ki mint harmadik gondnok 1852 óta a 
pártfogói községektől évenkint ajánlott segélyadományok begyűj
tése- és kezelésével meg volt bízva, ezen tisztségéről lemondván, 
azóta 1859-ig ezen külön pénztár gondját Weber Ármin és Marcsek 
János tanárok felváltva viselék.

*) Az 1753. évben Austria- és Bajorországtól kötött conventio szerint 
1 finom ez. márka számíttatott 20 ez. vagy pengő forinttal. 1 pfrt =  21/, vfrt 
=  3 huszas =  6 tizes =  12 ötös =  60 pkr.; 1 ez. tallér =  2 pfrt =  5 vfrt. 
Az 1857. évi conventio szerint pedig a márka helyett .1 vámfont 500 grammal 
vétetett fel a pénzláb alapjául, melyből 30 porosz tallér, vagyis 45 osztrák ér
tékű (o. é.) frt veretett. 1 o. é. frt =  100 o. é. kr., I pfrt =  105 o. é. kr.
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A tanári karban újabb időben következő változások történtek. 
Kuncz Edmund és Lindner Ernő, kik 1856-ban rendes felgymna- 
siumi tanárokká lettek, az első 1857-ben Beszterczebányára, a 
másik 1859-ben Eperjesre ment el. Weber Armin, ki 1856-ban 
Iglóra hivatott meg, onnan egy év múlva visszajött, a következő 
években pedig súlyos tüdőbetegségben sinlődvén, csak megtört 
erővel birt az ifjúság nevelésében fáradozni, mig végre 1861-ben 
márczius 23-án jobb létre szenderült. A tanoda érdekében tanú
sított fáradhatlan buzgósága és sokoldalulag miveit humán jelleme 
feledhetetlenné teszik őt mindenkorra. Helyét S c h o l c z  F r i g y e s  
foglalá el, ki már 1858 óta tanodánk felsőbb osztályaiban rend
kívüli tanárként működött vala, ugyanakkor rendes tanárul válasz
tatván meg.

Változás a 
tanári kar

ban 1856-61

A késmárki tanoda újra kerületi lyceum történelmi 
czimét vette fel 1861-ben.

A magyarhoni protestáns egyház országunk fejedelmi házával 
kötött régibb szerződések — a bécsi és linczi békekötések — utján 
szerzett és főként az 1790/1. évi 26. t.-czikk által szentesített jogai
hoz állhatatosan ragaszkodván mind az 1856-ik évben Thun mi
niszter által kiadott egyházszervezeti tervezet, mind az 1859-ben 
megjelent cs. k. nyílt parancs ellen, — minthogy ezek áltál egy
házunkba oly alkotmány és rendtartás czéloztatott behozatni, mely 
annak jogait lényegesen sértette, — erélyes határozottsággal küz
dött*), mig nem végre visszanyerte autonómiáját 1860-ban.

Ez által egyszersmind kebelében levő saját iskolái felett sza
bad rendelkezési jogot nyervén vissza, ezeket a nevelés és tudo
mány valamint a protestáns szellem és hazafiui érzület igényeinek 
megfelelően átalakítani és anyagilag támogatni egyik legsürgetősebb 
s legfontosabb feladatának tekinté. Ezen szervezési működés a ne-

A prot. 
egyház auto
nom iájának 
helyreállí
tása 1860.

Az autonom 
utón létre

jött tanter
vezet 1861.

*) Örök emlékezetre méltó különösen az 1859. évi szept. 27-én Késmárkon 
tartott tiszai egvházkeriileti gyűlés erélyos fellépése a nyílt parancs ellen, mely 
alkalommal Zsedényi Ede és Máday Károly lángoló szavakkal keltek ki a pro- 
testáns autonómia védelmére a kormány túlkapásai ellen, hivatkozván a prote
stáns egyház nagy érdemei és küzdelmei árán szerzett elévülhetlen jogaira és 
a jogfolytonosság elvére. Az ezen gyűlésből ő. cs. k. Felségéhez intézett fölirat 
hazánk egyházi és politikai autonómiájának visszaszerzésére tett első döntő lé
pésnek tekintendő.
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Iskolánk
módosított

tanterve
1861.

Lyceum
czimének

megújítása.

velős és oktatás minden terén lázas sietőséggel foganatosíttatott, 
uj tanrendszerek terveztetvén mind az elemi és polgári, mind a 
közép és felsőbb iskolák számára. A többiektől e helyen eltekintve 
kiemelendő, hogy az evang gymnasiumok uj szervezése czéljából 
mindjárt 1860. évi okt. 7-én Pestre egybehívott ev. tanári gyűlés
ben uj tantervezet dolgoztatott ki, mely aztán az összes ev. közép
tanodákkal közöltetvén és a kerületi egyházgyüléseken tárgyaltat
ván és némileg módosíttatván az 1861. évi aug. 28-án tartott ev. 
egyetemes egyházgyülés által véglegesen megállapittatott. Az ily 
módon először a u t o n o m  u t ó n  l é t r e j ö t t  k ö z é p i s k o l a i  
t a n t e r v e z e t  nagyobb részt megtartá ugyanazon tantárgyakat, 
melyeket a kormányi tervezet előirt, úgy azok felosztását és elő
adási módszerét is ; a mellett azonban határozottabb hitfelekezeti 
színezetet hozott be a vallás} tudományokba, ezeket a szentirás- és 
meg nem hamisított egyháztörténetre fektetvén; nagyobb tért nyi
tott a magyar nyelv- és irodalomnak, a hazai történelemnek vala
mint a bölcseleti tanulmányoknak. Kissé mostohán gondoskodott 
azonban a görög nyelvről, melyet a négy felsőbb osztályra szorí
tott vissza, úgy hogy ezen tantárgyat ezen kevés tanórák alatt alig 
lehet szellemileg gyümölcsözővé tenni. A tudományos kutatásra és 
eszményi miveltségre nélkülözhetlen görög classikusok méltán na
gyobb hatáskörre tarthatnak számot a szabad szellemű protestáns 
iskolában*). Lényeges vívmány éretett el a magyar tannyelv hasz
nálata, valamint a tankönyvek szabad választása és szerkesztése 
által, mely az e téren eddig bénítva volt szellemi tevékenységnek 
szabad mozoghatást és uj lendületet kölcsönzött.

A késmárki evang. kerületi lyceum, mely az 1851-ik évben 
Eperjesen és Rimaszombaton tartott tiszai egyházkerületi iskolai 
gyűlésnek határozata folytán 1852 óta nyolcz osztályú főgymná- 
siummá, még pedig az akkori kormány által octroyált tanterv sze
rint szervezkedett és ezen szükebbre szabott feladatának mind 
régibb alapítványaiból merített jövedelem, mind nagylelkű pártfogói 
és az egyházkerület segélyezése mellett 12 rendes tanárral hü 
protestáns szellemben és hazaszeretetben megfelelni törekedett: a 
prot. egyház autonómiájának helyreálltával az evang. egyházegye
tem által 1861-ben alkotott gymnasiumi módosításokat készségesen 
foganatossá és már az 1861/2 tanévben léptette életbe.

Kellő anyagi alap hiányából nem lévén képes a gymnasiumi 
osztályokon kívül a már úgyis nagyobb pénzáldozatokat igénylő

*) L. Hunfalvy P ál: A görög nyelv ügye Mzgyarországon. I. r.



39

felsőbb academiai tanfolyamok megnyitására, mégis a régibb em
lékezetű l y c e u m czimét, mely alatt országszerte ismeretes vala, 
ismét felvette azon könnyen magyarázható jogigény- és remény
nyel, hogy netalán jövőben, kedvező viszonyok beálltával azon 
czinmek megfelelően, úgy mint hajdan fog ismét szervezkedni.

Egyszersmind ezen intézet mind szőkébb értelemben vett 
helybeli és vidéki pártfogóihoz, mind az egyházi felsőbb hatósá
gok, — az egyházkerület és egyetemhez, valamint ezek egyházi és 
világi elnökeihez, k e r ü l e t i  jellegének fentartása mellett — ugyan
azon viszonyban maradt, 'a mint ez az 1839-ben örök időre meg
alapított egyezmény (arnica) és a magyarhoni ev. egyház eoordina- 
tiója által meg van szabva.

A lyceum ezen régi autonom jogviszonyának helyreálltával 
megszűnt a directorium, mely 1852 óta az iskola és a kormány 
közti közvetítői szerepet vitte, és helyébe a k i s e b b  i s k o l a i  
g y ű l é s  lépett, különösen sürgős és administratiói ügyek elintézé
sére; tagjai a volt directorium tagjain kívül az iskolai pénztárak 
gondnokai, a környékbeli evang. egyházak ikerfelügyelősége, a na
gyobb gyűlés jegyzője és a fel- valamint algynmasiumból egy-egy 
tanár.

Ezen testület alá van rendelve a na g y o bb ,  vagyis párt 
f o g ó i  k ö z g y ü 1 é snek, melynek összeállítása és hatásköre szinte 
az 1839-iki egyezmény által van szabályozva.

Hasonlóan a kivételes időszakban directornak nevezett igaz
gató ismét történelmi nevével r e c t o  rnak ezimeztetik. A redoratus 
és ephoratus ezentúl is választás utján töltetik be, még pedig há
rom-három évre.

A mi különösen a lyceumnak ezentúl is kitűzött czélját, ta
nítási módszerét és nevelési feladatát illeti, erre nézve a tanárok
nak részint az 1861-iki egyetemes tantervezetben foglalt útmuta
tások és paedagogiai elvek, részint saját legjobb meggyőződésük- 
és az intézet dicső múltjából merített nézetek szolgáltak irányadóul. 
A helyi viszonyok- és a tanuló ifjúságra való tekintetekből előadási 
nyelvül az alsóbb osztályokban a magyar és német, a felsőbbekben 
pedig kiválóan a magyar nyelv használtatott. Szintúgy a nevelés 
és oktatás sikeresebb eredményének elérése végett az alsó négy 
osztályban túlnyomóan az osztályrendszer, a felsőbbekben pedig a 
szakrendszer alkalmaztatott.

A k e r ü l e t i  s e g é l y b ő l ,  mely az 1859-ik évben Késmárkon 
tartott egyházkerületi gyűlés által szabályoztatott és a kerületi tan
intézeteknek évenkinti határozott összegekben megadatni határoz
tatok;, lyceumunknak évenkint 630 o. é. frt jutott. Ez kellő pót-
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A nagyobb 
Jyc, pénz
alap 1861.

A kisebb 
lyc. pénztár,

lásául szolgált az annak előtte a lyceum pártfogói által évről évre 
gyérebben nyújtott és már végképen megszüntetett segélyezésnek 
és ismét lehetővé tette a tanárok testületét teljes számban meg
tartani és fizetésüket szabályozhatni.

A n a g y o b b  l y c e á l i s  p é n z a l a p ,  mely a tanári fize
tések- és az alumneumi czélokra szánt — 1852 óta egyesitett — 
tőkékből állott, 1861-ben összesen 55,535 frt 79 krt o. é. tett.

A k i s e b b  lyc.  p é n z t á r b a n  lévő
ösztöndíj-alapítványok t e t t e k ...................... 5,382 frt 53 krt
könyvtári alapítványok „    911 „ 12 „
tanárok nyugdíjazására „   5,669 „ 7 4  „
özvegy-árva-intézeti tőke „   1,930 „ 68 „
múzeumi tőke t e t t ......................................  320 „ 15 „

A tanárok 
díjazása és 
az alum

neumi szűk, 
ségletek 
fedezése 
1861 óta.

Beiratási és 
tandíj.

Alumnisták 
. dija.

A tanulók és 
alumnisták 

száma 
1861-2-ben.

összesen: 14,214 frt 23 krt o. é.
Az 1861-ik évi iskolai közgyűlés tehát a nagyobb lyc, pénz

alap kamatjai- és a kerületi segélyből, valamint a tanulók beha
tási-, tan- és bizonyitvány-dijaiból eredő évenkinti jövedelemhez 
képest a tanárok és illetőleg az igazgató és ephorus díjazását va
lamint az alumneumi szükségletek fedezését következően szabá
lyozta : Az 5 algymnasiumi rendes tanár évi állandó dija 300 o. é. frt 
és az algymnasiumi tanulóktól begyült tanüénz */6 része. Az 5 fel- 
gymnasiumi rendes tanár évi fizetése egyenkínt 366 o. é. frt és a fel- 
gymnasiumi tanulóktól hegyült tanpénz V5 része. Az igazgatónak tanári 
illetőségén kívül minden évi bizonyítványért a meghatározott dij egész
ben, a beiratási díjnak pedig */4 része jut. Az ephorusnak külön dija 
42 o. é. írtra tétetett. Az alunmeum szükségleteinek fedezésére éven- 
kint 126 o. é. frt, a kellékhez képest több is adatik. A könyvtárnok külön 
dijazárára szolgál a dr. Smith A.-féle 105 o. é. frtnyi alapítványnak 
kamatja.

Az algymnasiumi tanulóktól befizetendő t a n d í j  11, a fel- 
gynmasiumaké pedig 15 o. é. írtra szabatott. B e i r a t á s i  d i j u l  
fizet minden egyes tanuló, ki más intézetből belép 2 o. é. frtot, 
melynek 1li-e az igazgatónak jut, 3/4-e pedig a tanodái szerelvények 
beszerzésére és a pedellus 52 o. é. frtnyi fizetésére fordittatik. Az 
egy évi bizonyítványért 1 o. é. frt fizettetik, mely szinte az igaz
gató javadalmához tartozik.

Az alumnisták befizetési dija 10 o. é. írtra tétetett, melynek 
fele a szegényebbeknek elengedtetett; az ú. n. jótéteményesek pedig 
a fizetés alól felmentettek.

Az 1861/2-ik tanévben a beirt tanulók létszáma 215-öt tett; 
ugyanakkor az alumneumi étkezésben részesültek összesen 84-en, 
még pedig 60 a. teljes, 17 a fél dij befizetése mellett, 7 mint ingyenes.
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Az 1861-ik évben oly módon újjászervezett késmárki kerületi 
lyceum élén állottak, mint ennek kormányzó testületé: Spóner 
Tivadar és Cornidesz István helybeli, valamint Berzeviczy Titusz 
és Máriássy Ágost vidéki felügyelők.

Mint gondnokok fáradoztak : Dr. Lám Frigyes a lyceum nagyobb 
és Czerva László kisebb pénztárának kezelésével.

Ezen eljárásukban segiték őket mint a lyceum ügyészei Her- 
czogh Dániel és Hanczély Ottó, helybeli ügyvédek, kikre különösen 
a pörös ügyek is bízva valának.

Az 1861/2 tanévben következő rendes tanárok működtek:
1. Stenczel Hugó, rector és r. tanár, tanitá a latin nyelvet a

VI. , VII. és VIII. és a történelmet az V. osztályban.
2. Steiner Samu, r. tanár, a Vili. osztály főnöke, tanitá a 4 

felsőbb osztályban a vallást, a VII. és Vili -ban a philosophiai 
propaedeuticát és az V,, VI, és VII.-ben a német nyelvet és iro
dalmat.

3. Fűrész Ferencz, ephorus és r. tanár, a VII. oszt. főnöke, 
tanitá a 4 felsőbb osztályban a mathematikát és természettudo
mányokat.

4. Scholcz Frigyes, r. tanár, a VI. oszt. főnöke, tanitá az V.,
VII. és VlII.-ban a történelmet, a 4 felsőbb osztályban a magyar 
nyelvet és irodalmat és a VlII.-ban a németet.

5. Palcsó István, könyvtárnok és r. tanár, az V. oszt. főnöke, 
tanitá a 4 felsőbb osztályban a görög és az V.-ben a latin 
nyelvet,

6. Forberger Dániel, a IV. oszt. r. tanára.
7. Marcsek János, a III. oszt. r. tanára.
8. Bene Samu János, a 11. oszt. r. tanára.
9. Dlhányi József, az I. oszt. r. tanára, és a tótajkuaknak 

anyanyelvükbeni oktatója.
10. Koller Károly, r. tanár, a 4 alsóbb osztályban a mathe- 

maticát és természettudományokat tanitá.
Azon kívül Böhmisch János, polgáriskolai tanító, az ének- és 

orgonálásban; Müller Lajos a rajzolásban adtak rendkívüli ok
tatást.

Oly állapotban találta ezen autonom alapra teljeseu vissza-1 
helyezett intézetet főtiszt. Mádai Károly tiszai egyházkerületi super- 
intendens úr az általa 1862-ik évi junius 22-én és következő nap
jain megejtett k á no n i  l á t o g a t á s  alkalmával, melynél az ő 
elnöklete alatt jelen valának: Nagyméltóságu b. Prónay Gábor 
egyetemes főfelügyelő, Kovács Victor helyettesített VI. sz. kir. 
városi esp. felügyelő, Szopko Márton VI. sz. kir. vár. főesperes,

A lyceum 
felügyelői, 
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Pénztári
gondnokok.

Ügyészek.

Tanárok.

Cánoni láto
gatás 1862.
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Berzeviczy Egyed és Görgey Kornél kerületi pénztárnokok, Linber- 
ger István kerületi jegyző, í'est Imre, XIII. szép. városi esp. fel
ügyelő, Wittchen Adolf tátraaljai főesperes, a lyceum helybeli és 
vidéki felügyelői, Schwarz Károly helyb. egyházi felügyelő, Kuntz 
Dávid helybeli lelkész, a lyceum tisztviselői, tanári kara és tanuló 
ifjúsága valamint számos egyháztagok.

Elénekeltetvén Luther „Erős vár a mi Istenünk“ éneke magyar 
nyelven, a főpásztor buzgó, ihletett imát mondott szinte honi 
nyelvünkön, kikérvén az Isten segedelmét és áldását a czélba vett 
munkára. Erre Marcsek János tanár mondott üdvözlő beszédet, 
melyben magyarhoni protestáns főtanodánknak czélját és a család-, 
állam- és egyházhoz való viszonyát ékesen ecseteié. Ennek befeje
zése után elolvasá Palcsó István tanár az általa „nagy szorga
lommal és tudománynyal“ készített történetét a késmárki lyceum- 
nak. Erre felolvasó Fűrész Ferencz tanár és lyc. jegyző az általa 
készített lyc. látogatási jegyzőkönyvet, melyben részletes és kimerítő 
felelet és felvilágosítás adatott a kánoni látogatás czéljából előzőleg 
feltett minden egyes kérdésre, nevezetesen: a lyceum kormány
zata, tanrendszere, rendtartása és fegyelme; könyvtári és múzeumi 
gyűjteményei; levél- és okmánytára; alapítványainak mennyisége, 
minősége és biztosítása; bevételei, kiadásai s egész vagyoni állása; 
ösztöndíjak kiosztása; a pénztárak kezelésének módja s vizsgálata; 
a lycealis épület és gymnastica berendezése; az alumneumi alapít
ványok, gazdálkodás, dijak, étkezés, ephorus és szolgálati személy
zet; tanári nyugdíj-, özvegy- és árvaalapitványok; a tanárok tudo
mányos készültsége, erkölcsi jelleme, a felügyelők-, pártfogók- és 
egymáshozi viszonyai; a tanulók irányában követett bánásmódjuk 
és jövedelmük; az évfordulati iskolai ünnepélyek; a tanuló ifjú
ságnak az isteni tiszteletben és az ur sz. vacsorájában való rész
véte, erkölcsi viselete, szorgalma, iskolamulasztásai sat., végre az 
iskola netalán lévő pörös kérdései, sérelmei és óhajtásai iránt.

Ezek végig hallgatása, illetőleg tárgyalása után a főpásztor 
megszemlélte a lyceumi és alumneumi épületet, a könyvtári és 
múzeumi gyűjteményeket és leltárakat, azután pedig jelen volt az 
I.—VII. osztály évi, valamint a VIII. oszt. érettségi vizsgáinál. 
Mind ezek befejezése után a pártfogói közgyűlésen egyrészről teljes 
megelégedését fejezé ki a lyceum felügyelői, pártfogói és tanárainak 
kivált az utolsó évtized mostoha viszonyai alatt tanúsított tántorit- 
hatlan prot. szellemű és hazafias érzelmű buzgósága felett, miáltal 
sikerült ezen ősi intézet tiszta jellemét fentartani és azt a protest, 
vallás, a tudomány és hazánk korszerű igényeinek megfelelően 
újjászervezni; más részről pedig maga az intézet érdekében némely



czélszerü megjegyzéseket és javaslatokat tett, nevezetesen : némely 
jótevők és alapitók megörökítése, a pénztár kezelése, a leltárak 
rendezése, a tanári hiványok kiállítása és az egyetemes egyházgyü- 
léshez segélyezés végett intézendő folyamodvány iránt. Végre meleg 
szavakkal köszönetét fejezvén ki az egyházkerület nevében a hely
beli és vidéki pártfogóknak a lyceum áldozatkész támogatásáért és 
azt további hathatós pártfogásukba ajánlván, sőt maga is annak 
oltárára nagylelkű áldozatot tevén le isteni áldást kívánt annak 
további üdvös működésére*).

*) V. ö. A késmárki ág. hitv. ev. kér Lyceum püspöki látogatásának 
jegyzőkönyvét 1862-ben. Szerkesztette Linberger István lelkész és akkori kér. 
jegyző.

(Folytatása és vége következik).



KEGYELET.
i.

A Jóny-emlék felavatása

Kegyelctes ünnepélyt szentelt a késmárki Lyceum dicsőült Maecenása, 
Jóny Tivadar emlékezetének 1889. Deczember 17-én. Nevezett napon avat
tatván fel a boldogult hamvai felett emelkedő díszgula, *) melyet a hálás 
intézet nagy jótevőjének felállított, a tanári testület, a tanuló ifjúság és az 
evang. lelkész gyászlobogó alatt vonultak ki a temetőbe, a hol már akkor 
gyülekeztek a felügyelők, a pártfogóság, az iskolaügynek úgy helybeli mint 
vidéki barátai. A díszgula a sir és az azt környező vasrácsozat virágokkal 
és koszorúkkal voltak szépen feldíszítve. A tanuló ifjúsági dalkör az 
„Integer vitae“ két versszakát énekelvén, Scholcz Frigyes lyceumi igazgató 
mondott itt alább olvasható Jóny Tivadar érdemeit méltató emlékbeszédet. 
Szónok díszes koszorút helyezvén a sirra, a tanuló ifjúsághoz intézett még 
buzdító beszédet. Utána Szabó Lajos VIII. osztálybeli gymnasiumi tanuló 
elszavalta Zvarínyi Sándor tanár alább következő alkalmi ódáját, mire Lin- 
berger István ev. lelkész rövid felavató beszédet és áldást mondván az 
emlékre, az ifjúsági dalkör megható gyászdalával az ünnepély véget ért.

*) E díszgula fekete syenitból készült és kerül 3000 írtba.
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EMLÉKBESZÉD.
Jóny Tivadar a késmárki Lyceum nagy jótevője felett.

Scholcz  F r ig y e s tő l .
(Előadatot 1889. December 17-én a dicsó'ültnek állított emlékoszlop felaratása ünnepén.)

Mé l y e n  t i s z t e l t  G y ü l e k e z e t !
S z e r e t e t t  I f j ús á g !

A nemzetek Pantheonban helyezik el nagyaikat, kik hazájoknak hirt 
és dicsőséget szereztek, magoknak pedig halhatatlan nevet vívtak ki. Babér
ral koszoruzza a hálás nemzet a hősök homlokát, kik hazájok léteiéért, 
szabadságáért és jogáért küzdöttek.

A késmárki Lyceum egy szerény, igénytelen embernek állít emléket, 
ki sem vérrel áztatott csatatéren, sem másutt a közéletben nem küzdött, 
de a ki mégis a kiváló ritka emberek sorába tartozik. Jóny Tivadar nagy
lelkű jótékonysága által vívott ki magának halhatatlan nevet, ő a késmárki 
Lyceumnak ujraalkotója. Az ő emlékezete, mely a mi szivünkben él, át fog 
szállani nemzedékről nemzedékre, mig Késmárk áll és a Lyceum falai. De 
a mi a dicsőültnek nyugvó helyét is megjelöljük; azért állítottuk fel az ő 
emlékét, hogy ezen külső látható jel által is adjunk kifejezést iránta való 
változatlan tiszteletünknek és forró hálánknak. És mi emberileg cselekszünk, 
midőn külső látható jellel, symbolummal is akarjuk drága emlékezetét 
megörökíteni és általa leróni hálánk adóját. Nem lesz tehát elfelejtve Jóny 
Tivadar sírja ; a ki meglátja a hamvai felett emelkedő emléket, mely oly 
hivólag ragyog a szemlélő elé, annak szivéből e szavak rebbennek: hogy 
„úgy temettük el nagy jótevőnket, a mint azt tőlünk érdemelte“, a kinek 
nagyszerű hagyománya Lyceumunk, mondhatnám Késmárk városa történel
mében uj időt jelent.

így lelki örömmel mondhatjuk el a szentirás szavával: „ez a kő, 
melyből nagy jótevőnknek emlékét felállítottuk, emlékezetre leszen az utó
doknak mindörökké“. (Józsua IV. 6. 7.) így válik ezen emlék felállítása a 
kegyeletnek, a hálának és tiszteletnek ünnepévé; azért gyűltünk ide, hogy 
ismételve megemlékezzünk Jóny Tivadarról, e kedves halottról és áldjuk 
az ő nemes, dicső tettét és fejezzük ki azon óhajtásunkat: bár merítene ezen 
kegyeletes ünnepély alkalmából kivált a fiatal nemzedék és különösen a 
tanuló ifjúság buzgalmat és lelkesedést oly tettek követésére, melyek 
kegyesek Isten és az emberek előtt! Bár szállna ez alkalomból is igazi lel
kesedés szivünkbe, hogy elűzhessük körünkből egyházunkat és intézményeit 
veszélyeztető két nagy ellenséget: a materialismust és a lelketlen közönyt! 
Bár felgyulna ez alkalommal, midőn egy ritka ember emlékezetét meg

2 .
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ünnepeljük, szivünk melege, hogy élessze a hit, szeretet és remény érzel
meit és érlelje meg a humanismus szép virágait, melyek ezen isteni érzel
mekből fakadnak. És megerősödve ezen érzelmekben, és lelkesedést merítve 
a dicső példából, ne rettenjünk meg az akadályoktól, melyek utunkba gör
dülnek, hanem teljesítsük lelkiismeretesen kötelességünket, melyek élet
hivatásunkkal járnak.

Nem is lehet többé a rideg közöny és lelket dermesztő tétlenségnek 
rabja, kit felrázott a kötelesség érzete, a ki nemes példán lelkesedni tud, 
és azt követni akarja, ki jótéteményért, melyben részesült, vagy melyben 
embertársai részesülnek, hálás kegyeletben olvad fel.

Jóny Tivadar teljes életében egy eszméért égett, egy eszmének szen
telte egész életét; ő a késmárki Lyceumnak, melynek hálás növendéke volt; 
szebb jövőt akart alkotni és hogy azt tehesse, alárendelte ennek a magasz
tos czélnak önérdekeit; kincseket gyűjtött teljes életében, anyagi és szellemi 
kincseket, pénzt és könyveket, és igy lett, mint hálás növendéke és barálja 
az intézetnek, egyik legnagyobb jótevője.

Nem akarom ez alkalommal teljes életképépét feltüntetni, nem is 
tehetném, ha akarnám is, miután a dicsőültnek csak egyes életadatai 
ismeretesek előttem. Én csupán azon vonásokat akarom kiemelni, melyek 
életképének sajátos fényét és jellegét képezik.

Jóny Tivadar nem Késmárk szülöttje, ő Iglón született 1817. Már- 
czius 17-én és Miskolczon halt meg 1883. April 3-án; de Késmárk volt 
az, hol ifjúságának napjait és nagy részben férfi korát töltötte. Itt a 
Lyceumban végezte tanulmányait, és Hunfalvy Pál tanúbizonysága szerint 
a jeles joghallgatók sorába tartozott. Elvégezvén tanulmányait, utazni ment 
és gyűjtött bő tapasztalatokat. De a mit másutt dicsőt és nagyott látott, 
el nem moshatta ifjúkori benyomásait, és az az emlék, melyet gyermek
korában szivébe zárt, ki nem veszett kebeléből, híven kiséri őt mind 
végig, valamint szeretett, jó barátja Ferenczy Lajos. Ezen emlék szülő
földének, a bérezés Szepességnek és nevelő anyjának a késmárki Lyceum
nak emléke, mely annál kedvesebbé lett előtte, minél távolabb volt szülő
földétől. Én nem tudok Jóny Tivadarra gondolni a nélkül, hogy fel ne 
említeném a büszke hegy- és erdőkoszoruzta Szepességnek képét. Mert e 
kedves föld határai közt nőtt és fejlődött ilyen férfivá, a minő volt, itt 
emelkedett az ő lelke, itt gyuladt szent tűzre az ő szive, itt tárult fel lelke 
előtt egy büvös-körü mező, jövő élethivatásának zajtalan, de áldásos műkö
désének mezeje: ő elhatározta magát, hogy intézetünknek szebb jövőt fog 
alkotni, mi ál al az egyháznak és a hazának is teend fontos szolgálatot.

Jóny Tivadar serdülő kora azon időre esik, midőn a haladás szelleme 
még nem hatotta át az összes nemzetet, de elérvén azt a kort, midőn a 
gyermek ifjúvá lesz, uj világ tárult fel előtte; hazánk jobbjai országos in-



tézeteknek vetik meg az alapját; egy fiatal ember, gróf Széchenyi István a 
pozsonyi országgyűlésre gyűlt urak bámulatára 60,000 frtot, az akkori 
viszonyokhoz képest óriás összeget tesz le a haza oltárára és le volt téve 
az az alap, a melyen fel fog épülni a magyar tudományos Akadémia, mely 
intézet, mint a nemes alapitványozó rnondá, hivatva lesz kifejteni a magyar 
nyelvet és nemzetiséget.

Ilyen behatások alatt, ily nemes példák által buzdittatva, jeles házi 
nevelők által vezettetve, az iskolában jeles tanárok előadásai által indít
tatva fokozódott Jóny Tivadar tudományszeretete és az országos ügyek 
iránti lelkesedése. Ezen időben érett férfivá az ifjú, és megértette a jobbak 
ama szózatát, mely egyéb országos feladatok mellett a nevelés ás oktatás 
ügyét élénken hangsúlyozta. És ő, mint lelkes hazafi, úgy is mint sarjadéka 
egy előkelő családnak és örököse dicső erényeknek és tagja azon egyház
nak, mely a szabad gondolkodás és erkölcsi szabadság szolgálatában állva 
minden időben derék honfiakat nevelt a hazának, és tudatára jutván annak, 
hogy születésénél és társadalmi állásánál fogva szent kötelességek teljesí
tése vár reá: azok nyomdokaiba lép, kik áldozatkészséggel templomokat és 
iskolákat emeltek és tudományt és miveltséget terjesztettek. Akkor hozta 
első áldozatát egy szent ügy oltárára, alapítványt tevén a késmárki Lyceum- 
ban, melynek kamataiból a magyar nyelvet mivelő ifjak dolgozatai meg
jutalmaztassanak és a magyar könyvtár számára tudományos mivek sze
reztessenek, miután már azelőtt az ezen intézetnél fennállott jogi tanszéket 
nagyobb összeggel támogatta.

Uj idő kezdődött a korszakot alkotó 1848. esztendővel; a nemzet 
felemelkedett a helyzet magaslatára, és azt a küzdelmet, melyet óriás el
lenség ellen folytatott, csodálattal nézte végig a világ, és midőn elbukott a 
haza ügye, Jóny Tivadar szive is megdobbant és lelke gyászba borulva 
búslakodott a haza szomorú sorsa felett. Mit szenvedhetett ő, a magányt 
szerető, magába vonult, hazaszeretettől lángoló férfiú azon szomorú évtized 
alatt, mely a gyászos 1849. évre következett! De ime! derülni kezd a haza 
határa, a nemzet a nagy Kazinczynak emlékünnepét üli reménynyel telt 
kebellel ; az 1859. év szeptember végén Késmárkon tartott ág. hitv. ev. 
tiszakerületi gyűlés zászlót ragad; a nemzet jobbjai, bármely felekezethez 
tartoznak, felegyenesednek buslakodásukból és üdvözlik a lobogó zászlót, 
melyet a protestánsok azért tűztek ki, hogy alá sorakozva az önkény ellen 
küzdjenek. A késmárki kerületi gyűlés a törvény szentségén állva, vissza
utasítja a protestánsoknak szánt pátenst, teljes hiedelemmel, de férfias ha
tározottsággal mint olyan ajándékot, mely nem méltó a vértanuságot szen
vedett apák szelleméhez, melynek iránya veszedelmes a protestáns auto
nómiára és szabadságra. A késmárki conventnek példáját az ország összes 
protestáns kerületei követték, és tudjuk, hogy nemsokára visszavonatott a 
pátens.
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Jóny Tivadar vizsgáló szemmel végig tekintvén hazánk újkori törté
netén és korának változatos eseményein, azon lélekemelő tanulságot vonta 
le belőlök, hogy a protestáns egyház nem csekély hatást gyakorolt a múlt 
és jelen eseményeinek folyására, lévén az a lelkiismereti szabadság egyik 
őre, a haladás egyik hü kalauza és az erkölcsök buzgó nemesitője.

És hogy protestáns egyházunk emez hivatásának megfelelhetett, nagy
részt az iskolának köszönheti, lévén az szabad szellemű független kutatás, 
az emberi szellem vívmányainak hirdetője, az emberiség legfőbb javainak 
kezelője.

Hogy a késmárki Lyceum, mint az egyház egyik veteményes kertje, 
feladata teljesítésében vissza ne maradjon, hanem az előhaladott kor kö
vetelményeinek az egyház és a haza érdekeinek megfelelően a jövendőben 
is, itt az ország egyik véghatárán őre és terjesztője lehessen a tudományos 
miveltségnek, hazafiságnak és közerkölcsiségnek: Jóny Tivadar nagyszerű 
könyvtárát és 240,000 írtra menő összeget hagyományozott intézetünknek.

E nagylelkű adományával alkotta ő intézetünknek szebb jövőjét! Ez 
az a tett, mely életének fénypontját képezi, ez alakjának legjellemzőbb vo
nása, mely alakban egy hálás tanítványnak, a protestáns egyház, a tudo
mányos miveltség nagylelkű barátjának és egy lelkes ritka hazafinak dicső 
képét látjuk szemünk előtt.

Dicsőült szellem! fogadd hálánk és kegyeletünk szerény adóját; en
gedd, hogy megkoszorúzzam hamvaidat!

Ti pedig, szeretett ifjak, kik eszmékért lelkesedni tudtok, tanuljatok a 
boldogultnak példáján i s ; igyekezzetek követni a nagy lelkek felszárnyalá
sát ! Ha felemelkedtek az eszme felé: a szép, igaz és jó szent egységéhez, 
úgy el fogjátok érni az erkölcsi élet magaslatát, melyen állva mindenha 
az emberiség javán dolgozni szent kötelességnek ismerendilek, valamiut 
most velünk együtt áldó lélekkel kegyesen megemlékezve Jóny Tivadarról, 
velünk együtt mondjátok e fohászt: legyen áldott az ő emléke!

3.

Jóny Tivadar emlékoszlopa előtt.
A kárpálalja az, a hol születtél,
De délibábos róna az, hol éltél.
Ott hunytál el, de a hála s szeretet 
Szülőföldedre hozák hamvvedredet.
S most ime újra eljöttünk sírodhoz,
Most is a hála és a szeretet hoz;
De már többé nem bolygatjuk nyugalmad;



Aludj! pihend ki földi fáradalmad.
Azért jövénk csak Jóny! mert nevednek 
Szent helyen emlék-oszlopot emelnek.
Áll már az emlék ; ámde ő magának,
Dicsőbbet szerzett — és az iskolának.
A mi emlékünk por csak és múlandó;
Az ő emléke ércznél maradandóbb.
Mondják, hogy meghalt! Jóny meg nem halhat;
E siri hant csak földet, port takarhat,
De szellemét nem rejti ez magában,
A szellem ott van, az egek honában.
Bár eltemettünk és nem látunk többé,
De nagy munkádban látunk mindörökké.
Mondják bolond volt?! B ö lc s  volt, megmutatta,
Mert mindenét egy intézetnek adta,
Hogy józan légyen a gondolkozása,
Magyar s protestáns szive dobbanása.
Hazánk s az egyház oltárán áldoztál,
Királyi volt az áldozat, mit hoztál.
Mi nemsokára távozunk e helyről,
Megemlékezvén nemes kebeledről.
De eltávozván, szent esküvést teszünk,
Hogy magyarok és protestánsok leszünk.
Lebegjen őrző angyalként szellemed 
Ős iskolánkon, mely édes gyermeked.
Isten veled hát, légy áldva ott alant!
Legyen könnyű a megszentelt siri hant!

Zvarínyi Sándor.

4.

Rajner János György emlékezete.
A kegyelet kötelességét teljesítjük, midőn az intézet ezen emléklapján 

boldogult Rajner János György emlékezetét is megújítjuk.
A dicsőült, intézetünk egykori növendéke, ki az 1872. év. Február 

15-én kimúlt, kinek földi maradványai a szepes-szombati sirkertben nyu- 
gosznak, 1871. Augusztus 13-án kelt végrendeletében 10.000 (tizezcr) 
forintot hagyományozott a késmárki Lyceumnak oly feltétel alatt, hogy az 
összeg „schmecks-i Rajner-alapitvány“ név alatt az 187Ö-diki esztendőtől 
kezdve 20.000 forintra szaporodva, kamatjainak fele része a késmárki
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Lyceum tanárai fizetésének emelésére, második fele pedig szorgalomdijakra 
fordittassék. Az illető végrendeleti határozat eredetiben igy hangzik:

,,Ich legére dem Kesmarker Lyceum die Summe von zehntausend Gul
den ö. W. zu dem Zwecke, dass diese Summe unter dein Namen: „Sclimeekser 
Rajner- Stiftung'! als unantastbares Capital sicher und fruchtbringend ange
legt und die Zinsen hievon in so lange capitalisirt werden, bis dieses Legat 
die Summe von 20.000 fl. ö. W. erreicht, wonach die Hälfte der Jahres
zinsen dieser Stiftung als „Schmeckser Rajner-Stipendium“ alljährlich den 
fleissigsten evangelischen Schülern dieser Schule zukommen zu lassen sein 
wird. Die Vertheilung der Stipendien überlasse ich der jeweiligen Schul
verwaltung mit dem ausgesprochenen Wunsche, dass bei dieser Zuerkennung 
des Stipendiums vorzugsweise diejenigen braven und fleissigen Schüler zu 
berücksichtigen sein werden, die mit mir oder meiner verstorbenen Gattin in 
irgend einem verwandtschaftlichen Verhältnisse stehen; die andere Hälfte 
der Jahreszinsen soll alljährlich zur Gehaltsverbesserung der Professoren des 
Kesmarker ev. Lyceums venvendet wsrden.“

A 10.000 frt a kegyes alapitó végakaratához képest az 1878. évben 
intézetünk pénztárába e czimen tényleg befizettetvén, a végrendelet értel
mében kezeltetett, úgy hogy immár a folyó év végéig a végrendeletileg 
meghatározott 20.000 frtnyi összeget éri el és kamatai már a jövő 1891. 
évben folyósittatnak.

E szerint az 1891. évtől kezdve az évi kamatok fele része az 1888-ban 
a kor követelményeinek megfelel őleg rendezett tanári fizetésekre, fele része 
pedig szorgalomdijakra fog fordiItatni.

Ezen Rajner János György-féle szorgalomdijakra nézve az intézet- 
fentartó hatóság a f. é. April 27-én tartott pártfogói közgyűlésen a vég
rendelet értelmében ekként határozott:

Az intézet ebből az alapiból a jövő tanévtől kezdve minden tanév végén 
(tehát már az 1890—91. tanév végén) 16. esetleg 17 szorgalomdijat ad ki 
oly ág. hitv. evang. vallása tanulóknak, a kik a helybeli Lyceumba járván, 
jó tanjegyü bizonyítványt érdemeltek, előnynyel bírván mindenek felett a dicső 
emlékű végrendelkezővel, vagy dicsőült feleségével: Bartsch Erzsébettel rokon
sági viszonyban álló tanulók, ha jó eredménynyel tanultak; még pedig: 
2 első osztálybeli tanuló részesüljön 10—10 frtban, 2 II. osztálybeli tanuló 
15—ló frtban, 2 III. oszt 20—20 frtban, 2 IV. oszt. 25—25 frtban, 2 V. 
oszt. 30—30 frtban, 2 VI. oszt. 35—35 frtban, 2 VII. oszt. 40—40 frtban, 
2, esetleg 3 VIII. osztálybeli tanuló egyenként 50 frtban.



é r t e s í t é s  a  t a n i n t é z e t r ő l .

I.
Lyceumi tisztviselők.

Helybeli felügyelő: Dr. Tátray Gergely.
Vidéki felügyelők: Berzeviczy Titusz, Görgey Kornél, Spóner Tivadar. 
Pénztáros: Kertscher Sándor.

II.
A lycealis iskolai tanács tagjai.

Dr. Tátray Gergely, lyceumi felügyelő, a tanács elnöke. 
Linberger István, helybeli ev. lelkész.
Kéler Bál, a helybeli ev. egyház felügyelője.
Beclc Kde György,
Kostenszhj Károly, 
Kottlar Samu, 
Bayer Hugo,

választott tagok.

Demiány Albert, 
Gresch Ágost,
Dr. llerczogh Árpád, 
Kertscher Sándor, 
Loysch Mátyás, 
Lumczcr Károly, 
Marczelly Albert, 
Scholcz Frigyes, 
Steiner János,
Weber Sándor, 

Zvarínyi Sándor,
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hivatalból tagjai.
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Grrósz Ernő, 
Kiszelly Ervin, 
Koller Károly, 
Palcsó István,

1 a tanári kar részéről.

III.
A lycealis fegyelmi bizottság tagjai.

Br. Tátray Gergely, lyceumi felügyelő, a bizottság elnöke. 
Gresch Ágost,
Br. Herczogli Árpád,
Kéler Pál, ,
Marczelly Albert,
Payer Hugo,
Weber Sándor,

IV.
Tanári kar.

Scholcz Frigyes, igazgató, rendes tanár (1858 óta). Tanította a magyar 
nyelvet és irodalmat a VII., Vili., a német nyelvet és irodalmat a VIII., a 
történetet a VI. osztályban heti 11 órában.

Bruckner Károly, segédtanár (1889 óta). Tanította a rajzoló mértant 
az I , II., Uh, IV., a magyar nyelvet az I., II., a német nyelvet az I., szép
írást az I., II. osztályban hetenkint 21 órában.

Gretzmacher Gyula, rendes tanár (1871 óta). Tanította a latin nyelvet, 
a III., IV., a német nyelvet a II., IV. osztályban hetenkint 19 órában. 
A II. osztály főnöke.

Gross Ernő, rendes tanár (1872 óta). Tanította a latin nyelvet a 
VI., VII. és VIII., a német nyelvet és irodalmat a VII. osztályban hetenkint
18 órában. A VII. osztály főnöke, a convictusnak gondnoka.

Kiszelly Ervin, rendes tanár (1866 óta). Tanította a mennyiségtant 
az I., II., I l l , IV., a magyar és német nyelvet a III. osztályban hetenkint
19 órában. A III. osztály főnöke.

Klein Pál, rendes tanár (1874 óta). Tanította a mennyiségtant az
V., VI., V II, VIII., a természettant a VII. és VIII. osztályban hetenkint
20 órában. A VI. osztály főnöke, a muzeum őre.

Koller Károly, rendes tanár (1852 óta). Tanította a földrajzt az I.,
II., III., IV., az ásvány-kőzet-földtant a VI., a növénytant az V., az 
állattant a VI. osztályban hetenkint 18 órában. A IV. osztály főnöke, a
muzeum ore.

választott tagok.
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Losoncai) Lajos, helyettes tanár (1888 óta). Tanította a magyar 
nyelvet a IV , V., VI., a görög és latin nyelvet az V. osztályban hetenkint 
20 órában.

Palcsá István, rendes tanár (1852 óta). Tanította a görög nyelvet a
VI., VII., Vili. osztályban hetenkint 17 órában. A VIII osztály főnöke. 
Alumneumi gondnok, könyvtárnok.

Topperczer Rezső, ev. elemi tanító, a lyceum összes növendékeinek 
adott oktatást a tornászaiban hetenkint 8 órában. (Két-két osztálynak egy 
órában.)

Volisky Károly, rendes tanár (1863 óta). Tanította a német nyelvet 
az V., VI., történetet a III., IV,, V,, VII. osztályban hetenkint 19 órában. 
Az önképzőkör elnöke.

Weber Pál, rendes tanár (1874 óta). Tanította a latin nyelvet az I., 
II., vallástant az I., II., III. osztályban hetenkint 18 órában. Az I. osztály 
főnöke, az algymnasiumi könyvtár őre.

Zvarínyi Sándor, rendes tanár (1874 óta). Tanította a vallástant a 
IV., V., VI., VII., VIII., a bölcsészetet a VII. és a VIII., a történetet a
VIII. osztályban hetenkint 18 órában. Az V. osztály főnöke.

Plattliy Zsigmond és Spiritza Ferencz, róni kath. segédlelkészek, taní
tották a róni. kath. hittant az egész gymnasiumban hetenkint 8 órában.

Kornhauser Simon, izraelita vallásu elemi tanító, az izraelita hitű 
gymnasinmi növendékeket oktatta vallásukban hetenkint 2 órában,

V.
T a n t á r g y a k .

I. o sztá ly .
Osztályfőnök: W e b e r  Pál

Vallás, hetenkint 2 óra. A tiz parancsolat. Bibliai történet. Ó-szövet
ség. Kk. E. G Brünnert. Varga János.

Latin nyelv, hetenkint 6 óra. Alaktan a hangejtéstől kezdve a verba 
deponentia hajlitásaig, fordítási kellő gyakorlatokkal. A főnevek ejtegetése, 
a melléknevek ejtegetése és fokragozása; az igehatározók képzése és fok
ragozása, a segédige, cselekvő, szenvedő és álszenvedő igék hajlitása. írás
beli dolgozatok. Kk. Dr. Holzweiszig-Székely Ferencz.

Magyar nyelv, hetenkint 5 óra. Mondattani alapon a nyelvtan főbb 
részei, különösen az egyszerű mondat és annak részei az olvasmányon 
begyakorolva. Elbeszélő prózai és költői olvasmányok, a népmonda, magyar 
történeti monda, klaszikus mythus köréből. Értelmezés és kellően hang
súlyozott olvasás, az olvasmányok tartalmi megmagyarázása és az olvas
mányok tartalmának szabadon való elbeszélése; költemények emlékelése.



Szókincs gyűjtése. Forditások magyarból németre és németből magyarra 
szóval és Írásban. Hetenkint egy helyesírási gyakorlat. Kk. Szörnyei 
Iskolai magyar nyelvtana. Toepler G. E. Prakt. Lehrgang és Tomory- 
Várady olvasókönyve.

Német nyelv, hetenkint, 3 óra. Szóalaktan mondattani alapon. Elbe
szélő prózai és költői olvasmányok, az olvasmányok értelmezése és tartal
muk elmondása. Helyesirási gyakorlatok. Költemények elemzése és emlé
kelése. Kk. Mayer olvasókönyve. I. r. Fleischhacker-Kárpáthy: Német 
nyelvtan.

Földrajz, hetenkint 3 óra. Europa. Kk. Dr. Hunfalvy János.
Mennyiségtan, hetenkint 3 óra. S z á m t  an. A tizedes rendszer. Római 

számok. A négy alapművelet egész számokkal. A mértékek megismertetése. 
Többnemü számoknak felbontása és visszavezetése. A számok oszthatósága. 
Törzs-számok. Mérték és többszörös. Alapműveletek többnemü számokkal. 
A négy művelet közönséges és tizedes törtekkel. Kk. Mocnik; dr. Schmidt 
Ágoston.

Rajzoló mértan, hetenkint 2 óra. A pont. Vonal, vonalok nemei. 
Egyenes vonal irányai. Függélyes és vízszintes. Távolságok. Műveletek 
távolságokkal. Egyenes vonalok kölcsönös helyzete. A körvonal. ív, iv- 
mérés. Műveletek ivekkel. Egyenes és a kör. Szög, szögmérő, szögpárok; 
mellék-, csúcs-, váltó- és társszögek. A háromszög alaptulajdonságai és 
nemei. A sokszögek; szabályos sokszögek. A három-, négy- és szabályos 
sokszögek szerkesztése. Az idomok összeillősége, hasonlósága és symetriája. 
A körök kölcsönös helyzete; kerületi és központi szögek. Terület-számítás 
elemei. Kk. Dr. Császár Károly: Geometriai alaktan.

Torna, hetenkint 2 óra.
Szépírás, hetenkint 1 óra. Magyar és német betűk Írása

II. o sztá ly .
Osztályfőnök-. G r e t z m a c h e r  Gyula.

Vallás, hetenkint 2 óra. Bibliai történet. Uj-szövetség. Kk. Varga 
János. E. C. Brünnert.

Latin nyelv, hetenkint 6 óra. Alaktan a szókötésig, verba irregularia, 
inchoativa és defectiva, fordítási gyakorlatokkal. 19 mese elemezve és em- 
lékeltetve. írásbeli dolgozatok. Kk. Kühner és Szepesi Imre.

Magyar nyelv, hetenkint 4 óra. Az I. osztályban tanult alaktani rész 
ismétlése és bővítése. Mondattani alapon az egész alaktan. Mondattan: 
Egyszerű mondat és mondatrészek, fő- és mellékmondat. Prózai és költői 
olvasmányok mint az első osztályban. A tanult költemények tartalma irás- 
belileg. Két hetenkint egy helyesirási gyakorlat. Kk. Szinnyei: Iskolai 
magyar nyelvtan I. II. r. Tomory-Várady olvasókönyve.

54
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Német nyelv, hetenkint 3 óra. Szótan, mondattan, Iskolai és házi 
dolgozatok. Helyesírás, szépírás. Prózai darabok és költemények elemzése, 
megtanulása s szavalása. Kk. Schwieker és Wagner I. kt.

Földrajz, hetenkint 3 óra. Ázsia, Afrika, Amerika, Ausztrália. Kk. 
Dr. Hunfalvy János.

Mennyiségtan, hetenkint 4 óra. S z á m t a n .  A négy alapművelet 
közönséges és tizedes törtekkel ismételten. A különböző tizedes törtek 
megismertetése és azoknak átalakítása közönséges törtekké. Egyszerű 
viszonyok és arányok. Hármas szabály. Egyszerű kamatszámítás. Olasz 
gyakorlat. Számtani műveletek korlátolt pontossággal. Műveleti rövidítések. 
Mért an.  Az egyenes vonalú idomok u. m. négyzet, épszögény, dülény, 
dűlényded, ferdény, ferdényded, háromszög, szabályos és szabálytalan sok
szög kerületének és területének meghatározása. Kk. Moönik; dr. Schmidt 
Ágoston.

Rajzoló mértan, hetenkint 2 óra. A sik és a térbeli egyenes, ezek 
kölcsönös helyzete. Két sik kölcsönös helyzete. A testszöglet. Szabályos 
testszögletek. A koczka előállítása és leírása, hálója. A négyzetes oszlop. 
A hasábos testek. Henger, gúla, kúp; csonka gúla és kúp. Ezen testek 
rajzolása különböző helyzeteiben ; hálójuk szerkesztése. A szabályos testek, 
hálójuk. A gömb A testek symetriája, összeillősége és hasonlósága. A testek 
felszíne és köbtartalma. Kk, Dr. Császár Károly: Geometriai alaktan.

Torna, hetenkint 2 óra.
Szépírás, hetenkint 1 óra. Magyar és német betűk írása. Űtemirás.

III. o sztá ly .
Osztályfőnök; Kiszelly  Ervin .

Vallás, hetenkint 2 óra. A keresztyén egyház története, a reformatio 
és a magyar protestáns egyház története.

Latin nyelv, hetenkint 7 óra. Mondattan: Esettan. A városnevek szó
kötése. Melléknév. Névmás. Az idők használata. Consecutio temporum. Im
perativus. Infmitivus, Supinum. Acc. és nőm. cum. infinitivo. K. k. Schultz 
F., Kiss Lajos és Dávid István. Irálygyakorlatok, fordítások latinra. Corn. 
Neposból elemezve olvastatott és emlékezetett: Miltiades, Gimon, Thrasy- 
bulus, Conon. Phaedrus meséiből Siebelis „Tirocinium poeticuma“ szerint 
15 mese elemezve és emlékeltetve. Corn. N. Vas J. kiad. sz.

Magyar nyelv, hetenkint 3 óra. A szótan rendszeresen. Mondattan. 
Prózai olvasmányok és válogatott költemények elemzése és emlézése, u. m. 
A hamis tanú. Szibinyáni Jank. Falu végén. A téli esték. A téli zöld. 
Fiamnak. Nyalka huszár. Éji látogatás. Ki a szabadba. Mi kék az ég. 
Magyarország. Zboró. Columbus. Írásbeli dolgozatok, 40 gyakorlat. Kk, 
Makláry Pap Miklós olvasókönyve; Toepler G. E. Leitfaden.
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Német nyelv, hetenkint 3 óra. Mondattan: Költemények és prózai 
olvasmányok elemzése és megtanulása, iíerbstlied. Lützow’s wilde Jagd. 
Der Erlkönig. Der Sänger. Des Sängers Fluch. Die Kraniche des Ibikus. 
Die Heinzelmännchen. Das Lied vom braven Mann. Die Bürgschaft. Tobias 
Witt. Columbus. írásbeli dolgozatok. Kk. Schwicker Sprachlehre és Mager 
olvasókönyve.

Physiliai földrajz, hetenkint 3 óra. Kk. Dr. Schmidt Ágoston.
Történet, hetenkint 3 óra. Magyarország története kiváló tekintettel az 

utóbbi három szászad főbb eseményeire és az egyes korszakok mivelődési 
történetére. Kk. Dr. Török István: Magyarország története.

Mennyiségtan, hetenkint 3 óra. S z á m t a n :  Egyszerű és összetett 
arányok, kamatszámítás, olasz gyakorlat, egyszerű és összetett társas-szabály, 
láncz-szabály, hatványozás és gyökvonás. Mé r t a n:  Pythágorás tantételének 
gyakorlati alkalmazása. A kör kerületének és területének meghatározása. 
Körgyűrű, körív, körszelet és körmetszet kiszámítása. Beirt és körülirt sok
szögek. Kk. Moönik; dr, Schmidt A.

Ttajzoló mértan, hetenkint 2 óra. A mértan gyakorlati alkalmazása. 
Pont, irány és távolság; kisebbített mérték. Távolságok egyenlősége és 
arányossága. Távolságok. A hosszmérésre szolgáló eszközök megismertetése 
és használata. Alapmiveletek távolságokkal. Szög, szögmérés és másolás. 
Alapmiveletek szögekkel. Háromszögek, négyszögek és sokszögek alaptulaj
donságai és ezen idomok szerkesztése adott alkatrészekből. Osszeillőség, 
symetria és hasonlóság. Egyenközüek és merőlegesek szerkesztése. A földrész 
felmérése a eoordináták módja szerint. Helyszinrajzolás, A kör. Egyenes és 
a kör. Kk. Fodor-Wagner: Constructiv planimetria.

Torna, hetenkint 2 óra.

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

Vallás, hetenkint 2 óra. Hit- és erkölcstan Kk. Mayer Endre.
Latin nyelv, hetenkint 6 óra. Szókötés, mondattan folytatása; jelzői 

és conjunctionalis mondatok; part. conj., abl. abs. Kk. Schultz-Kis Lajos 
és Dávid István. Irálygyakorlatok: fordítások latinra. Olvastatott Corn. 
Neposból: Epaminondas, Pelopidas, Agesilaus, Timoleon. Szó- és hang- 
mértan, Ovidiuson begyakorolva. Olvastattak és emlékeltettek Siebelis tiro- 
ciniumából: Az idő tartalma. A tavasz. Évszakok és életkorok. A falusi 
élet örömei. Vulgus amicitias utilitate probat. A birvágy. Árion. Busiris és 
Phalaris. Arany korszak. Mindezek magyarázva, elemezve és emlékeltetve. 
C. Nepos Vas József kiadása szerint.

Magyar nyelv, hetenkint 3 óra. Irálytan. A nyelvről általában; a szó
képek ; az irály tiszta magyarsága, világossága, szabatossága, ereje és 
csinossága. Verstan: ó-klaszikai, nyugateuropai és magyar nemzeti vers
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formák. Tárgyalt prózai olvasmányok: A bölcs dervis. A körtefa. Diagoras 
öröme. Vörösmarty életéből. Körösi Csorna Sándor. A magyar nép rokonai. 
Görög szinmüirók. A görög színház. Görög színházi előadás. A lőpor, 
papiros és könyvnyomtatás feltalálása. Költemények magyarázata és emlé
kelése. írásbeli dolgozatok. Kk. Góbi Imre: Magyar irálytan és Lehr-Riedl: 
Olvasókönyv III. r.

Német nyelv, hetenkint 3 óra. Mondattan, verstan, ügyiratok olvas
mányok, írásbeli dolgozatok. Kk. Névy József és dr. Heinrich Gusztáv: Vers
lehre és Lesebuch II.

Földrajz, hetenkint 2 óra. Az osztrák-magyar monarchia rendszeres 
földrajza, kiváltképen politikai oldala. Kk. Dr. Cherven Flórisz.

Történet, hetenkint 4 óra. Az ókori népek története rövid áttekintés
ben, a görögök története az alexandriai korszakig részletesen, főtekintettel 
a görögök művelődési állapotára az egyes korszakokban a hellén miveltség 
általános elterjedéséig az ókorban. Házi olvasmányul megfelelő történeti 
olvasmányok. Kk. Ribáry: Ó-kor.

Mennyiségtan, hetenkint 3 óra. A négy művelet ellentett mennyiségek
kel ; egész és tört algebrai kifejezések. Többtagú kifejezések hatványozása. Első
fokú egyenletek egy ismeretlennel. Négyzet- és köbgyök. Kk. Moönik-Klamarik.

jRajzoló mértan, hetenkint 2 óra. A Kör. Centrális és kerületi szög. 
A négyszög és a kör. A sokszög és a kör. Beirt és körülírt szabályos sok
szögek szei’kesztése. A körök relativ helyzete. Érintők szerkesztése. Körök 
hasonlósága. A kör kerülete és területe, gyűrű, sector területe. Nivellázás. 
A nivellázás fogalma, műszerei, módjai, profiljai. Az egyenlő magasságú 
pontok. A sikitás. Az egyenes vonal kijelölése. A kúpmetszetek. Az ellip
sis, hyberbola és parabola származása, symetriája és szerkesztése. A pro- 
jectio. Vízszintes és függélyes projectio. A pont, távolság, sokszög és görbe 
vonalok projectioja. A pont, távolság és síkidomok projectiojakét síkon. Épület
tervek. Alap-, homlokrajz és metszetek rövid ismertetése, gyakorlati felvételek. 
A főbb épitészeti stylusok tárgyalása. Kk. Fodor-Wagner: Constructiv plani- 
metria.

Természetrajz, hetenkint 3 óra. Ásvány-, közét- és földttan alap
vonalai. Kk. Dr. Roth Samu.

Torna, hetenkint 2 óra.

Y. o sz tá ly .
Osztályfőnök: Z v a r ín y i  S á n d o r .

Vallás, hetenkint 2 óra, Bevezetés az ó- és uj-szövetségbe, Kk. 
Zsarnay L.

Latin nyelv, hetenkint 6 óra. Nyelvtani ismétlések, a consecutio tem- 
porum részletesen. Olvasmány: Caesar: De Bello-Gallico II., 29—III. 
könyv végéig; a jobbakkal a három első könyv egészen. Ovidius müveiből
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válogatott szakaszok. Szó- és Írásbeli irálygyakorlatok. Ivk. Caesar a Gyu- 
rits-féle kiadásban. Ovidii Carmina seleeta ed Veress.

Görög nyelv, hetenkint 5 óra. Attikai alaktan a u végzetü igékig. 
Szó- és írásbeli fordítási gyakorlatok. Nehány anakreoni dal és szakaszok 
az uj testamentomból. Kk. Curtius-Abel nyelvtana és Hinter-Schill olvasó
könyve.

Magyar nyelv, hetenkint 3 óra Az írásművek szerkesztésének általános 
szabályai. Magyar nép- és műballadák, különösen Arany János balladáinak 
magyarázata és emlékelése. A tárgyalt balladák Íróinak életrajza. Prózai 
olvasmányul; értekezések: különösen Kölcsey Paraenesisének beható magya
rázata. Szavalatok. írásbeli havi dolgozatok Kk. Góbi: Szerkezettan, Gre- 
guss-Boethy: Magyar balladák.

Német nyelv, hetenkint 2 óra Rövidebb prózai olvasmányok és a 
lyrai költészet főbb műfajainak ismertetése a megfelelő példákon. Az ol
vasott költői műfajok nyelvtani és tárgyi magyarázata. Házi dolgozatok. 
Kk. Dr. Heinrich Gusztáv: Lesebuch II. Th.

Történet, hetenkint 4 óra. A rómaiak története A római hatalom és 
alkotmány fejlődése az egyes korszakokban: Róma mint községi szervezet, 
Róma mint itáliai nagyhatalom, Róma mint világbirodalom. Az egyes kor
szakok mivelődési története. A császárság története N Constantinig. A 
római államszervezet, római régiségek. A római birodalom földrajzi áttekin
tése a császárság korában. Vezérfonal a magyarázatok mellett. Ribáry: 
Ó-kor.

Mennyiségtan, hetenkint 4 óra. S z á m t a n :  Kéttaguaknak magasabb 
positiv egész hatványai. — Pascal-féle háromszög. — Számtani haladvány. 
— Négyzetgyök és az ismeretlennek kiszámítása másodfokú egyenletekben. 
Köbgyök. — Számolás gyökjelekkel. — Első fokú egyenletek két és három 
ismeretlennel. — Mért an:  A planimetria főtételei. Kk. Moönik-Klamarik- 
Wagner.

Növémjtan, hetenkint 2 óra. A növénytan alapvonalai. Kk. Dr. Roth 
Samu.

Torna, hetenkint 3 óra.

VI. osztály .
Osztályfőnök: Klein P á l .

Vallás, hetenkint 2 óra. A keresztény egyház története. Krisztus urunk 
születésétől a hitjavitásig. Kk Pálffy J.

Latin nyelv, hetenkint 6 óra. Nyelvtani ismétlések. Olvasmány: Sallus- 
tius Crispus: „De conjuratione Catilinaria“. Hindy Mih. kiadása szerint. — 
Virgil Aeneidos lib. I 1—37 sor és lib. II. egész terjedelmében, magya
rázva, fordítva és nagy részben emlézve. Kk. Veress Ignácz. Hetenkint 
irálygyakorlatok.
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Görög nyelv, hetenkint 5 óra. Alaktan a 11 végzetű és a rendhagyó
10 végzetű igék, megfelelő szó- és írásbeli fordítási gyakorlatokkal; szavak, 
mondatok és összefüggő darabok emlézése. Dávid István görög nyelvtana 
és elemi olvasókönyvének II. része szerint. — Olvásmány: Xenophon 
emlékiratai Sokratesről. (Dr. Engelmann G. kiadása szerint, III. k. 2.6—8. 
10.12. f .; IV. k. 1—2 f.)

Magyar nyelv, hetenkint 3 óra. A prózai Írásművek elmélete. Olvas
tattak: Pítt beszéde a rabszolgakereskedésről. Antonius beszéde Caesar 
holtteste felett. (Shakespeare.) Védelem P. J. számára (Kölcsey). Perikies 
emlékbeszéde a háború első halottai felett (Thukydides) Blair Hugo rhetorikai 
és aesthetikai leczkéiből. — Shakespeare; Coriolanus, ennek alapján a dráma 
szerkezete. írásbeli havi dolgozatok. Kk. Névy L : Rhetorika és Shakespeare 
Goriolanusa.

Német nyelv, hetenkint 2 óra. Balladák, románezok, mondák, regék: 
Die Bürgschaft. Der Taucher. Der Ring des Polykrates. Der gerettete 
Jüngling. Die Lorelei. Des Sängers Fluch. Des Sängers Wiederkehr. 
Alex. Petőfi s. a. t Az olvasott műfajok nyelvtani, tartalmi, tárgyi 
magyarázata és költ. méltatása. Az epikai műfajok áttekintése. Kk. Dr. 
Heinrich G: Lesebuch IT. Th. Házi dolgozatok.

Történet, hetenkint 3 óra. A középkor története. Kk. dr. Hunfalvy János. 
Mennyiségtan, hetenkint 3 óra. S z á m t a n :  A hatványozás általáno

sítása. Negativ kitevők és alkalmazásuk a tizedes számrendszerben; — tört 
kitevők, Brigg-féle logarithmusok. — Műveleti szabályok. — Logarithmusok 
kiszámítása és számítás logarithmusokkal. — Mértan:  A sikháromszögtan 
és a szabályos és szögletes testek felszíne és köbtartalmának kiszámítása. 
Kk, Moönik-Klamarik-Wagner.

Állattan, hetenkint 2 óra. Az állattan alapvonalai. Kk. dr. Roth Samu. 
Torna, hetenkint 2 óra.

YII. o sz tá ly
Osztályfőnök: Grósz Ernő.

Vallás, hetenkint 2 óra. A magyarhoni protestáns egyház története 
a legújabb időig. Kk. Pálfy J.

Latin nyelv, hetenkint 5 óra. A nyelvtani ismeretek ébrentartása 
mellett olvastatott: Ciceronis oratio pro lege Manilia, seu „De imperio 
Cnaei Pompei.“ Horatiusból 26 óda magyarázva, fordítva és emlézve. 
Kk. Gyurits Antal. Hetenkint irálygyókoriatok.

Görög nyelv, hetenkint 6 óra. Herodoti epitome, David István kiadása 
szerint I. II. V—VII., IX—XI. — tlomeros Odysseájának IV. és V. éneke. 
Veress Ignácz K. sz. Mondattani gyakorlatok, hét. 1 óra. Az alany, állít
mány, névelő és esetlan, Dávid J. görög nyelvtana és elemi olvasókönyvének
11 r. szerint. írásbeli görög compositiók.



60

Magyar nyelv, hetenkint 3 óra. A magyar irodalom történőié 1711-ig. 
Kk. Beöthy Zsolt. A drámai, epikai és lantos költészet. Kk. Névy László. 
Olvasmányok, szavalmányok. írásbeli dolgozatok.

Német nyelv, hetenkint 2 óra. Irodalomtörténet a hajdankortól kezdve 
Klopstockig. Kk. dr. Heinrich Gusztáv: Deutsches Lehr- und Lesebuch; 
olvasmányok, szavalmányok, dolgozatok.

Történet, hetenkint 4 óra. Az újkor története; az egyes korszakok: 
a renaissance, XIV. Lajos kora, a 18. század és a felvilágosodás kora 
mivelődés-történetének áttekintése. Kk. a magyarázatok mellett Szilágyi S.

Mennyiségtan, hetenkint 3 óra. S z á m t a n ;  A másodfokú egyenletek 
teljes elmélete. — A geometriai haladványok és alkalmazásuk (p. o. tőke, — 
lakosság — felszaporodás, szabad esés). — A végtelen geometriai haladvány, 
különös tekintettel a szakaszos tizedes törtekre. — Mé rt an:  A pont coor- 
dinátái. — Két pont távolsága — Egyszerű algebrai kifejezések graphikai 
ábrázolása. — A stereometria befejezése. — A gömb. — Kk. Moénik- 
Klamarik-W agner.

Természettan, hetenkint 4 óra. Bevezető természettani alapfogalmak. 
Mechanika. — Hangtan és fénytan. Kk. Fehér Ipoly.

Bölcsészett, hetenkint 2 óra. Logika. Kk. dr. Beck-Greguss.
Torna, hetenkint 2 óra.

VIII. o sz tá ly .
Osztá ly főnök: P a l o s ó  Is tván .

Vallás, hetenkint 2 óra. Hit- és erkölcstan. Kk. Batizfalvy J.
Latin nyelv, hetenkint 5 óra. A mondattan fontosabb részeinek ismét

lése. Olvasmány: Taciti Agricola és az Annales első könyve, Lampel H. 
kk. szerint. — Horatius levelei lib. I. 1., 2., 10., 16., 19., 20. Lib. II. 1.,
2. és de arte poetica. Horatius Satirái Lib. I. 1., 4., 9. A római iro
dalom történetének vázlata. Hetenkint irálygyakorlatok.

Görög nyelv, hetenkint 6 óra. Platonból szemelvények dr. Csengeri 
J. kiadása szerint: I. Symposion-, IV. Theaetetos-, V. Apologia- és VI. 
Kritonból. — Homeros Iliásának IV. és V. éneke, Veress Ignácz kiadása 
szerint. — Mondattani szó- és Írásbeli gyakorlatok: Egyszerű és összetett 
mondatok tekintettel az idők és módok használatára Curtius-Hintner gör. 
nyelvtana és Schill S. gyakorló könyve szerint. A görög irodalomtörténet 
vázlata.

Magyar nyelv, hetenkint 3 óra. Magyar irodalom-történet Bessenyeitől 
a jelenkorig. Kk. Beöthy Zsolt. Olvasmányok, szavalmányok, dolgozatok.

Német nyelv, hetenkint 2 óra. Német irodalom-történet Goethe-től a 
jelenkorig. Olvasmányok, szavalmányok, dolgozatok. Kk. dr. Heinrich 
Gusztáv.
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Történet, hetenkint 4 óra. Magyarország oknyomozó története. Kk. 
Varga Ottó.

Természettan, hetenkint 4 óra. Hőtan. Az anyag szerkezetére vonat
kozó főbb chemiai fogalmak, delejesség, villamosság. Befejezésül a kosmo- 
graphia elemei. Kk. Fehér Ipoly.

Bölcsészeti elötan, hetenkint 2 óra. Lélektan. Kk. dr. Beck-Greguss.
Mennyiségtan, hetenkint 2 óra. Combinatiók és binominalis együtt

hatók. Permutatiók és variátiók. A mathematika legfőbb tanainak ismét
lése. Kk. Moőnik-Klamarik-Wagner.

Torna, hetenkint 2 óra.

Nem kötelezett tantárgyak.
1. Franczia nyelv, hetenkint 2 óra (a kezdőkkel). Kk. Ploetz: Ele

mentargrammatik der französischen Sprache. Tanítja Votishj Károly 
gymnasiumi tanár.

2 Szabadkézi rajz, az al- és felgymnasiumból jelentkezők számára. 
Tanítja Kiszelly Ervin gymnasiumi tanár.

3 Zongora- és orgonatanitás, a leendő néptanítók számára. Tanítja 
Bayer Károly ev elemi tanító.
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V I.

Az 1889—90 tanévben követett tanterv átnézete a heti 
óraszámot tekintve.

*) Lásd: „Adatok az 1889—90. tanév történetéhez“ c/.iinü rovat 7. pontját: „Kor
cs 0 1 y á z á s. “

F
ol

yó
 

sz
.

T a n t á r y y a h
O s z t á l y

Ö
ss

ze
se

n

I. II. III IV. V. VI. VII. VIII.

1 V a llá s ta n  . . . . 2 2 2 2 2 2 2 2 16

2 L a tin  n y e lv  . . . G 6 7 6 G 6 5 5 47

3 G ö rö g  n y e lv  . — — — — 5 5 G 6 22

4 M a g y a r n y e lv  . . . 5 4 3 3 3 3 oO 3 27

5 N é m e t n y e lv  . . . 3 3 3 3 2 2 2 2 20

6 T ö r té n e le m  . . . — — 3 4 4 oO 4 4 22

F ö ld r a jz  . . . . 3 3 3 2 — — — — 11

8 T e rm é s z e t ta n  . — — — — — — 4 4 8

9 M a th e m a tik a  . . . 3 4 3 3 4 3 3 2 2 5

10 T e r m é s z e t r a j z . . . — — — 3 2 2 — — 7

11 R a jz o ló  m é r ta n  . 2 2 2 2 — — — — 8

12 B ö lc sé sz e ti e lő ta n  . — — — — — 2 2 4

13 S z é p írá s  . . . . 1 1 — — — — — — 2

14 T o r n a * ) ........................... 2 2 2 2 2 2 2 2 16

27 27 28 30 3 0 28 33 32 235
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A tanuló-ifjuság 1889—go. évi létszámának statisztikai kimutatása.
t
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V III.

A tanulók statisztikai kimutatása (hazájuk) megyék szerint.

O S Z T Á L Y I. ír. in. IV. V. VI. VII VIII.

Ös
sz

e
sen

Abaujból.............................. 1 2 1 1 2 7
A radb ól................. .... . . — — — — — — 1 1
Árvából .............................. — — — — 2 1 2 3 8
Baranyából .......................... 1 — — — — — 1
Békésből.............................. 1 — — — — — 1 — CYí*
Bereg-Ugoesából................. 1 — — — — 1 1 1 4
Biharból.............................. 1 — — 1 1 2 — 5
B orsod b ó l.......................... 2 3 1 — _ 1 — — 7
Csongrádból ...................... 1 — — — — - 2 6 9
Esztergomból..................... — — — 1 — — — — 1
Fehérből.............................. — — — ------- — 2 — — 2
G öm örb ől.......................... — 1 1 o

ü 6 Ó 2 1 17
Hajdumegyéből................. ‘ >

• J — — 1 4 4 4 6 22
Hevesből.............................. — — — _ — 2 2 7 11
Jász-N.-Kún-Szolnokból.  . — ------ ' — 1 — — 1 •>

i ) 5
Liptóból.............................. •>

O 5 1 3 2 1 3 1 19
Máramarosból..................... — — — — 2 2 1 3 8
N ógrádból.......................... — — — — — 1 2 2 5
Pest-P.-Zs.-megyéből.  .  . 5 — 3 1 3 1 3 1 17
Sárosból ........................................................................... — 1 1 1 — — 2 1 6
Som ogyból ................................................................. — — — — — — — 1 1
Szabolcsból................................................................. 1 — 4 — 2 — — 1 9
Szatmárból ................................................................. 2 — 1 — — — 2 — 5
S z e p e sb ő l ................................................................. 32 16 18 18 15 7 7 12 125
Tolnából............................................................................ — — — — — — — 1 1
Torontálból................................................................. — — — — — — 1 2 3
T u róczb ó l ................................................................. 2 — 2 1 3 — 1 — 9
Ungból....................................................................................... — — — — — — 2 1 3
Veszprém ből ...................................................... — - 1 — — — — — 1
Zemplénből.................................................................. 1 2 — — 1 2 2 3 11
Zólyom ból .................................................................. — 3 — — 1 — 1 — 5
Ausztriából.................................................................. 1 1
Gácsországból....................................................... 1 — — — — — — 1 2
Késmárkról................................................................. 12 12 7 7 15 8 6 1 68

69 44 42 39 57 37 53 60 401
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IX.

A szülők között, polgári állás és foglalkozás szerint
beosztva, volt:
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í. 8 27 3 2 2!) 60
n . 5 20 4 O 12 — 44

i n . 5 13 2 4 17 1 42
I V . 6 16 • )

O — 14 — 3 9
V . 12 1 1 3 OO 27 1 57

V I . 9 4 2 2 20 — 37
V I I . 10 13 8 2 10 1 53

V i l i . 22 14 3 3 18 — 60

401

X.

Adatok az 1889—90. tanév történetéhez.

1. A tanév kezdete. Intézetünkben a tanév szeptember 4-én nyittatott 
meg ünnepélyesen, mely alkalommal felolvashattak az iskolai törvények is.

A beiratkozások, a javító- és pótvizsgálatok szeptember négy első 
napjaiban folytak le s a tanítás szeptember 5-én vette kezdetét.

2. Elöljáróság. A lyceumi elöljáróságban történt változásról akarván 
szólani, emlékezzünk meg mindenek előtt Dr. Herczogh Árpád és Gresch 
Ágost urak érdemeiről. Nevezett urak, a kik a múlt év végén felügyelői 
állomásukról leköszöntek, évek hosszú során át odaadással és buzgósággal 
vezették a Lyceum szellemi és anyagi ügyeit oly időben, midőn az országos 
középtanodai törvény követelései, a Jóny Tivadar hagyatéka miatt a Lyceum 
ellen indított per sokszoros körültekintést igényeltek, és az újítások és alko
tások szüksége nagy mértékben vette igénybe a felügyelői állással járó 
kötelességeket. Legyen az ő jutalmok a közbecsülés, melyet a pártfogóságtól

5
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és mindazoktól nyertek, kikkel intézetünk szolgálatában közelebbről érint
keztek.

A lyceumi felügyelői hivatalt jelenleg Dr. Tátray Gergely, helybeli 
ev. egyházi volt felügyelő ur viseli, kit a szavazatok összesége választott 
e helyre. Viselje sokáig a tetterős férfiú e díszes hivatalt és értékesítse 
sokáig intézetünk javára képességét, tapasztalatait és jóindulatát

3. Az intézeti gondnokság. A lycealis alapokat 1889. Január 1-ig két 
gondnok, nevezetesen Kéler Pál és Weber Sándor urak kezelték évek hosszú 
során át, időt és fáradságot nem kiméivé híven és a legnagyobb pontos
sággal, a miért örök hálára kötelezték az intézetet.

1889. Január 1-től kezdve az összes lyc. alapok, közel 400.000 frt, kezelése 
Kertscher Sándor választott fizetéses pénztárosra van bízva, ki külön helyi
ségben a helybeli ev. egyházközség pénztárosa és egy napibiztos ellenőrzése 
mellett hetenkinti 2 órában hivataloskodik.

4 A rajzoló mértan állására, melylyel a magyar, esetleg a német 
nyelv tanitási kötelezettsége (az alsóbb osztályokban) van egybekötve, a 
pártfogói közgyűlés múlt évi május hóban ismételve hirdetett pályázatot. 
Miután ez alkalommal sem akadt okleveles tanár, e tanszék Bruckner 
Károly helyettes tanárral töltetett be. Évi javadalma 800 frt volt.

5. A kimutatott órák száma teljesen egyező a törvényesen előirt tan
óraszámmal.

6. Iskolai ünnepélyek. A tanévet megnyitó és berekesztő ünnepélyeken 
kívül October 4-én ő  F e l s é g e  I. F e r e n c z  J ó z s e f  dicsőségesen ural
kodó királyunk nevenapján a tanári kar és a tanuló ifjúság jelen volt a 
hálaadó ünnepélyes isteni tiszteleten.

ősszel és tavaszkor az ág. és helv. hitvallású tanulók a tanárokkal 
együtt járultak az Úr v a c s o r á j á h o z .

A r e f o r m a t i o  ü n n e p e  tartatott 1889. October 31-én a Lyceum 
nagytermében beszéddel és énekkel. Az ünnepi beszédet, mely mélyen 
meghatotta a jelen voltakat, Zvarínyi Sándor tanár tartotta.

M á r c z i u s  15-ének e m l é k é t  a most múlt tanévben is az intézet 
nagy termében méltó módon ünnepelte meg tanuló-ifjuságunk Votisky 
Károly tanár vezetése mellett.

G y á s z - ü n n e p é l y .  Intézetünk a kegyelet és hálás tisztelet adóját 
rovta le, midőn márczius hó 19-én, délelőtti 10 órakor a Lyceum nagy
termében a f. é. február 6-án Rozsnyón elhunyt nagynevű, vallásos hitben 
és hazafias tettekben egyaránt kimagasló főpásztornak, néhai m é l t ó s á g o s  
é s  F ő t i s z t e l e n d ő  C z é k u s  I s t v á n ,  tiszakerületi püspök ur emlékére 
gyászünnepélyt tartottunk. Megjelentek az ünnepélyen a tanári, tanítói karon 
és a tanuló-ifjuságon kívül a felügyelő, a lelkész és az egyház kép
viselői.

Az ünnepély következőképen folyt le:
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A tanuló-ifjusági dalkör megható éneke után Scholcz Frigyes lyceumi 
igazgató tartotta az emlékbeszédet a dicsőült felett, mely után Szabó Lajos 
VIII. osztálybeli tanuló mondá el Zvarínyi Sándor tanár ez alkalomra irt 
szép elegiáját. A dalkör gyászénekével véget ért az emlék-ünnepély.

H á l a  és  k e g y e l e t  ü n n e p é l y e .  Intézetünk dicsőült nagy jótevő
jének, Jóny Tivadarnak kegyeletes ünnepélyt szentelt 1889. deczember 17-én. 
Ezen a napon avattatott fel a helybeli temetőben nyugvónak hamvai felett 
emelkedő diszgula, melyet a hálás Lyceum a boldogultnak állíttatott. A 
hála és kegyelet ünnepélyének lefolyása az előző lapokon van leírva.

7. Korcsolyázás. Tornacsarnokunk nem lévén, a lycealis iskolai tanács 
azon czélból, hogy a tanuló-ifjuság téli időben is testgyakorlatok által edze 
meg magát, a téli idő beálltával jégpályát nyittatott a Poprád vizén, hol 
a növendékek mindaddig, mig a jég tartott, az arra kitűzött időben a torna- 
tanitó felügyelete alatt korcsolyáztak.

8. Főigazgatói látogatás. Spitko Lajos, beszterczebányai főigazgató ur 
november 26—29-én végezte intézetünknél a hivatalos látogatást.

9. Egészségügy. Egészségi viszonyaink, kivéve a január és február 
hónapokat, midőn városunkban is az influenza uralkodott, általában véve 
kedvező volt. Mind a mellett még is három haláleset fordult elő tanít
ványaink sorában. Ugyanis Figer János VII. oszt. tanuló tüdőbeteg lévén, 
hazavitetett Szásziba, Zólyom megyébe, hol a tél folyamában kimúlt. Sipka 
József IV. osztálybeli tanuló, ki régi bajban szenvedett, ápril 6-án meg- 
halálozott. A szép reményű ifjú halála az intézet tanárait és növendékeit 
a legfájdalmasabban érinté. Ép oly fájdalmasan érintett Hajts Samu Vili. 
osztálybeli lelkibeteg tanuló esete, ki önkezével vetett véget életének.

10. Jótékonysági mozzanatok. A tanuló-ifjuság ezen évben is adakozott 
a rozsnyói ág. liitv. ev. kerületi á r v a h á z  j av á r a ,  még pedig 37 frt 
63 krt; az ev. gyámintézet javára 40 frtot.

11. A védhimlö oltás a tanintézet összes osztályaiban november hó 
13. és 16-án eszközöltetett. Újra oltatott összesen 88 tanuló. K i h á g á s o k  
ez évben is származtak gyermeki gondatlanságból, melyek elkövetőit atyai 
szigorral megbüntette a tanári kar. Egy tanuló csendesen távolittatott el.

XI.

Ifjúsági egyesületek.
A magyar önképzö-kör Votisky Károly tanár elnöklete alatt szeptember 

első felében tartá alakuló gyűlését. Tisztviselői voltak: alelnök Csontos 
József VIII. o. t., főjegyző: Szabó Lajos VIII. o. t., aljegyző: Grosz Arnold 
VH. o. t., titkár: Fuchs Béla VIII. o. t., altitkár: Halmy István VII. o. t., 
főkönyvtárnok: Szépe László VIII. o. t., alkonyvtárnokok: Marton Pál VIII.

5*
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és Pongó József VII. o. t ,  pénztáros: Bleier Béla VIII., ellenőr: Gencsy 
Gézá VII. o. t. Tagjainak száma 46.

Beadatott és niegbiráltatott összesen 21 mü, melyek közül a kör meg
dicsért 3, méltányolt 3, tudomásul vett 12, és elvetett 3 müvet. A 43 
birálat közül 5 megdicsértetett, a többi bírálat tudomásul vétetett.

A szavalatok közül megdicsértett 5, méltányoltatott 4, tudomásul 
vétetett 11 szavalat.

Márczius 15-én körünk az elnök vezetése, az ifjúsági zenekar és dalkör 
közreműködése és nagy számú közönség részvétele mellett ünnepié meg a 
márcziusi napok 42-dik évfordulóját. Ez alkalommal Csontos József VIII. 
o. t., tetszést arató megnyitó beszédet mondott, Szépe László VIII. o. t., 
sikerült felolvasást tartott; Bleier Béla, Szabó Lajos és Várhidy Lajos VIII. 
o. tanulók pedig szép szavalataikkal emelték az ünnepély fényét.

A kör könyvtára es évien vétel utján következő müvekkel gyarapodott:
Macaulay: Anglia története, fordította Zichy Antal 3 k.
Thaly Kálmán: Rodostó és a bujdosók sírjai 1 k.
Arany János hátrahagyott műveiből: Prózai dolgozatok 1 köt., 

Levelezések 1 k.
Czecz János: Bem erdélyi hadjárata 1 k.
Kővári László: Erdély története 1848 — 49-ben 1 k.
Góbi Imre: Poétika 1 k
Pecz Vilmos: A görög tragoedia fejlődése és története 1 k.
Fischer Sándor: Petőfi élete és művei, ford. Tolnay Lajos 1 k.
Jókai Mór; A lélekidomár reg. 3 k.

„ „ Tengerszemű hölgy reg. 3 k.
„ „ A magyar nemzet története III kötet.

Mikszáth Kálmán: A beszélő köntös 1 k.
Szász Károly: Utitárcza, költemények 1 k
Szász Károly és Varga Emil: Schiller válogatott balladáinak ford 1 k.
dr. Barna Ignácz: Vergilius Aeneisének fordítása 1 k.
Cicero „de Oíficiis“, ford Csenged János.
A magyar tud. akadémia könyvkiadó vállalatának „Irodalmi soroza

tából : “
dr. Heinrich Gusztáv: A német irodalom története II k.
Simonyi Zsigmond: A magyar nyelv 1 k.
Ajándék utján:
Birányi Ákos: A pesti forradalom mar. 15. — 17. 1848. Egy szem

tanú feljegyzései.
„Tanulók olvasó tára“ 1 k., ajándékozta Votisky Károly elnök.
Szépe László VIII oszt. tanuló és önképzőköri könyvtárnok aján

dékozott 12 művet, Bereczky Andor VIII o. t. 6 művet.
A kör ez évben a következő folyóiratokat járatta:
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„Magyar Salon“ „A Hét“ és „Képes folyóirat“ (Vasárnapi Újság 
füzetekben).

A könyvtár 7 osztályában van összesen 607 mű; ez évi gyarapodás: 
52 kötet.

A német önképzőkör Palcsó István tanár elnöklete alatt a tanév elején 
alakult meg 48 taggal. Tisztviselői voltak: alelnök: Kozlik Ottó, titkár: 
Bartsch Arnold, főjegyző: Neumann Gyula, könyvtárnok: Baller Jenő, 
pénztáros: Lendvai József Vili.  o. tanulók; titkár-helyettes: Happich Gyula, 
aljegyző: Prokopy Imre, alkönyvtárnok: Melczer Kornél, ellenőr: Kotsch 
Mihály, VII. o. tanulók. Május-hó közepéig 21 rendesés 1 zárgyüléstarta
tott. Beadatott és megbiráltatott 86 mű (7 prózai, 29 verses mű); ezek 
közül megdicsértetett 7, méltánylást nyert 7, a többit a kör egyszerűen 
tudomázul vette.

A 34 szavazat közül 6 megdicsértetett, 10 méltánylást nyert, 17 tudo
másul vétetett, 1 elvettetett A kör az évzáró gyűlésre következő pálya- 
műveket tűzött ki: 1. egy ódát Petőfihez és 2. egy novellát. Az 1-ső 
számú pályázatra versenyzett 3 mű; a dijat két nyertes közt osztatta el a 
kör, még pedig úgy, hogy Prokopy Imre VII. oszt. tanuló 4 frtot, Krebsz 
Ernő V. oszt. tanuló 3 frtot kapott. A 2-dik számú pályázatra beérkezett 
egy „Die Zwillinge“ czimű novella, a melynek szerzője Schiff Izidor VII. 
őszi. tanuló 5 frtot nyert. Pályaszavalatra ki volt tűzve Körner Tivadar 
„Aufruf“ ez. költeménye; 3 szavalat közül Neumann Gyula VIII. oszt. 
tanuló szavalata 3 frtnyi dijat, Prokopy Imre VII. oszt. tanulóé dicséretet 
nyert.

A kör könyvtára vétel utján 28, és ajándék utján 7 kötetettel gyara
podott. A könyvek összes száma; 397 kötet.

A gyors-irókör. Grósz Ernő tanár elnöklete alatt október 9-én alakult 
meg 25 taggal. Tisztviselői voltak: pénztáros Szépe László, főjegyző: 
Griesmüller Gyula VIII. oszt. tanulók. A kezdők heti 2-2 órában, a hala
dók 1-1 órában tanultak. A haladókat tanitotta Klein Miklós VIII. oszt. 
t., a kezdőket Neumann Gyula VIII. oszt. t. A f. é. május-hó 10-én tartott 
verseny alkalmával a kezdők közül az első dijat: Arany János Toldiját 
(trilógiát) Szépe László VIII. oszt. t., a másodikat Szana Tamás „Magyar 
költők szerelmei“ ez. művét Hercz Sándor V. oszt. b, a harmadikat: Petőfi 
Sándor összes költeményeit Orosz József VI. oszt. t., a negyediket „Hatszáz 
magyar nemzeti dal- Szlabeyczius Samu V. oszt. tanuló nyerte el. Szét
osztattak továbbá a kör szorgalmasabb tagjai közt egyes havi folyó iratok, 
melyeket Markovics István ur szívességéből vett a kör. A haladók, mint
hogy csak kevesen vettek részt a tanfolyamban, ez alkalommal versenyt 
nem tartottak.

A vívókor alakult szept. 21-én 51 taggal. Elnöke volt Topperczer 
Rezső tornatanitó. Haladók voltak 17, kezdők 34. Tanítójuk volt Vásár
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helyi Dezső VII. oszt. tanuló. Jegyző: Nagy Béla, VIII oszt. t., aljegyző: 
Marton László VII. oszt. t., ellenőr: Pulszky János VII. tanuló. A befolyt 
tagsági dijakból vétettek kardpengék, kardmarkolatok, keztyük, fejvédek.

A zene-egylet 8 tagból állott. Elnöke Losonczy Lajos tanár, vezetője 
volt Kottier Vincze VII. oszt. tanuló. Az egylet hetenkint 2 órát tartott 
és 5 indulót, 10 tánczdarabot, 3 serenádét és sok népdalt gyakorolt be.

A dalegylet 16 tagból állott. Elnöke volt Zvarínyi Sándor, vezetője 
Schwarz Rezső VII. oszt. tanuló. Hetenkinti 2 órában összesen 15 darabot 
tanult és pedig 6 hazafias-, 2 gyász- és 7 vegyes dalt: szomorú és vig 
népdalt, bor- és üdvözlő dalt. —

XII.

T a n s z e r e k .

A lyccumi könyvtár ,  mely az 1888 -8 9 . tanév végén 21313 kötet- 
és 9417 füzetből állott, e tanév folyamában szaporitlatott:

a) Ajándékok által:
A m. tud. Akadémiától: kiadványaiból 12 kötet és 73 füzet.
Budapest fővárosától: Budapest fővárosa statisztikai hivatalának köz

leményei 11 füzet.
T. ez. Dr. Markusovszky Lajos úrtól: Egészség, folyóirat 1887 — 90. 

évfolyamai 24 füzet.
T. ez. Franklin társulattól: Isk. k. 6 kötet.
T. ez. Lampel Róbert úrtól: Isk. k. 6 kötet.
T. ez. Stampfel Károly úrtól: Isk k. 3 kötet.
T ez. Grósz Gusztáv úrtól: Isk. k 1 kötet
T. ez. Ráth Mór úrtól: Kőrössy Józs. Adalékok Hontmegye nemzet

ségi monographiájához 1 kötet.
T. ez. Daróczi Elek úrtól mint szerzőtől: Karczag város egyet, leírása 

1 füzet.
T. ez. Farkas Géza úrtól mint szerzőtől: Dr. Luther M. életrajza 

1 füzet.
T. ez. Harsányi Sándor úrtól mint szerzőtől: Egyházi beszéd 1 füzet.
T. ez Kemény Lajos úrtól mint szerzőtől: Egyházi beszéd 1 füzet.
T. ez. Weber Samu úrtól mint szerzőtől: A XVI. szép. város az el

zálogosítás ideje alatt 1 füzet.
T. ez. Király Ernő tanulótól: Biblia sacra 1 kötet.
T. ez. Läufer Vilmos úrtól: Isk. k. 1 kötet.
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T. ez Kacziány Nándor úrtól mint szerzőtől: Tisza — az aranyos — 
elkésett actiója 5 füzet

T. ez Neumann Gyula tanulótól: M. lat. és 1. m. szótár 1 kötet.
T. ez. Schwarz Rezső tanulótól: Homér Odysseája, ford. Szabó I. 

1 kötet.
b) Vétel utján szereztetett:
A Schwartner- f é l e  alapítványból: Thukydides, kiadta Zsoldos Benő, 

3 kötet. — Fischer Sándor: Petőfi élete és művei 1 kötet. — Magyar 
nyelvtörténeti szótár l —10 füzet. — Összesen 22 frt és 72 kron.

A Jóny Tivadar-féle alapítványból; Pecz Vilmos: A görög tragoedia 
1 kötet. — Lánczy Gyula: Történeti kor- és jellemrajzok 1 kötet. — 
Magyar történeti életrajzok 1890. évfolyama 5 füzet — Grünwald Béla: 
Uj Magyaroszág 1 kötet — Gelich R .; A magyar függetlenségi harcz 
története 21—31. füzete. — Összesen 19 frt 85 kron.

A f e l s z e r e l é s i  p é n z t á r b ó l :  Budapesti Szemle 1890. évfolyama. 
Freytag Gusztáv: Der Kronprinz u. die deutsche Kaiserkrone. — Lubbok 
John: Freuden des Lebens. — Fischer Kuno: Erklärungen des Goethe’schen 
Faust. — Lang H.: Martin Luther, Charakterbild. — Dr. Otto Henne am 
Rhyn: Deutsche Kunstgeschichte, 4 kötet. — Dr. Ratzel Fr.: Völkerkunde 
3 kötet — Felméry L : Neveléstudomány. — PetrikGéza: Bibliographia II 
1—2. — Könyvtári szemle 1887—88. évi folyama 2 kötet. — Egyetemes 
közoktatásügyi szemle 1890. folyama. — Danczer Alfons: A mi hadseregünk. 
— Langl Jos. : Bilder zur Geschichte, 31 kép. — Hölzel’s geogr Charakter- 
Bilder 1 kép. — Gondolat folyóirata. — Egyetemes philologiai közlöny. — 
Ev. egyház és iskola. — Protestáns egyházi és iskolai lap. — Országos 
középtanodai tanáregyesület közlönye — Ungarische Revue. Összesen 
225 frt. 56 kr.

A természettant muzeum részére szereztetett ez évben: Vízszivattyú 
üvegből; léggömb collodiumból; fényvisszaverődési készülék; üres orsó 
rézdróttekervényekkel; elektro-mágnes patkó; solenoid, továbbá bolognai 
palaczk; üvegcsepp; Cartesius-féle buváralakok ; kálium, natrium lőgyapot; 
Marton László VII oszt. tanuló ajándékozott egy maga készítette súrlódás- 
mérőt és kormányzatmintát a gőzgépekhez. A természettani múzeumban 
van összesen 334 darab.

A természetrajzi muzeum részére: Vadkan és korona majom praeparált 
fejvázai; 20 drb bogár; 40 éjjeli és szürkületi lepke Klein Frigyes VIII. 
oszt. tanuló ajándékából: egy szelíd galamb csontváza. Ezen múzeumban 
van: az állatországból 2540 drb; a növényországból 2445 drb ; az ásvány
országból 2478 drb. Kiadatott: 110 frt 58 kr.

Az érem- és pénz gyűjtemény áll: 885 darabból.
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Alumneum és Convictus.

Az a l u m n e u m  jótéteményét (ebédet) az év folyamában összesen 
94 tanuló élvezte, még pedig 48-an 16 frt, 24-en 12 frt, 7-ey 6 frt fizetése 
mellett; 15-en pedig ingyen

A néhai Stenczel Hugó- és Paulina-féle alapítvány kamatjaiból Kozlik 
Ottó VIII, Kotsch Mihály és Luczy Gusztáv VII., Orosz József VI oszt. 
tanulók; a Sólyomi József-, Steiner Samu- és dr. Szelényi Károly-féle ala
pítványok kamatjaiból Faix Mihály, Klein Pál és Stark Sándor VIII., Vrányi 
Tbeophil IV. oszt tanulók díjmentesen láttattak el. Azonkívül adatott a 
Stenczel Hugó- és Paulina-féle alapítvány kamatjaiból január 25-én és 
ápril 1-én ezen kegyes hagyományozok emlékére az összes alumnisláknak 
egy-egy beneficium

A C o n v i c t u s ba n  139 tanuló élelmeztetett, kik közűi ebédre és 
vacsorára járt 102, csak ebédre 5, csak vacsorára 32. Év közben többen 
kiléptek, mások beléptek. Ingyenes volt 1 senior és 3 protestáns; félfizetéses 
2 senior. Ebédre adatott 3 tál étel és egy negyedrész kenyér, vacsorára 
pecsenye burgonyával vagy káposztával, kétszer gulyás hetenként, egyszer 
túrós galuska, egyébkor más vastag étel és egy negyedrész 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 alumneumban és vacsorát a convictusban fogadtak, 
46 frt 50 krajczárt fizettek egész évre.

Felvétetik az alumneumba és a convictusba minden tanuló vallás- 
külömbság nélkül

Fogadják ezennel a szegény tanulók hálás köszönetét mindazon hely
beli és vidéki t. ez. pártfogók, kik kegyadományaikkal az alumneumot gyá
molították, nevezetesen Lindtner Kornél, Faigei Armin és Rainer Albert 
urak, kik a convictusban és az alumneumban elfogyasztott húst kilogram
monként 35 krajczárral szállították és azonkívül 14 klgr. szalonnát ado
mányoztak az alumneumnak.

XIII

XIV.

T a n d í j .

A felgymnasiumi rendes- és magántanulók évi tandíj fejében 20 frtot, 
az algymnasiumi rendes- és magántanulók 16 frtnyi tandijt fizetnek.

V
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Izraelita v. felgymnasiumi tanulók évi tandíj fejében 30 frtot, izr. v. 
algymnasiurni tanulók 24 frtnyi tandijt fizetnek

A tandíj első fele a beiratás alkalmával, második fele február hó 1-én 
fizetendő.

A magántanulók vizsgadija 21 frt.
A tanév elején minden tanuló beiratási dij fejében 2 frt 50 krt és 

1 frtnyi járulékot tartozik fizetni.

XV.

Helyi viszonyok.

Magán házaknál élelmezés lakással, fűtéssel, világítással, mosással és 
kiszolgálattal kapható havonkénti 16—30 forintért

Csupán lakásért fűtéssel, világítással, mosással, reggelivel, uzsonnával 
és kiszolgálattal különféleképen fizetnek 6 írttól 12 írtig.

Vasúti állomás: helyben.

XVI.

Szorgalom- és pályadijak, jutalom és egyéb segély*).

Az 1889 -  90. tanév végén következő szorgalomdijak osztattak k i:
1. Napravszky Zsuzsanna-féle lyceumi szorgalomdij 6 felgymnasiumi 

tanulónak adományoztatott egyenkint 16 írttal és pedig: Faix Mihály, Joób 
Árpád, Nauer Béla Vi l i , Luczy Gusztáv, Vozáry Miksa VII, Obercziány 
János VI. osztálybeli tanulóknak.

2. A S t e n c z e l  Sándor-féle lyceumi szorgalomdij egy fel- és egy 
algymnasiurni tanulónak, egyenkint 23 írttal. Megkapták: Bayer Arthur V , 
Beck Győző III. osztálybeli tanulók.

3. A G l e m e n t i s z  István-féle lyceumi szorgalomdij két felgymna
siumi, gömörmegyei tanulónak, egyenkint 15 írttal. Megkapták: Stefancsok 
Károly VI., Vrhovszky Otto V. osztálybeli lanulók.

*)  A Rajner János György-fele lyeeumi szorgalomdij (16—17) az 1890—91. tanév 
végén osztatik ki. (Lásd az előző lapokon előforduld „ R a j n e r  J á n o s  G y ö r g y  em
l é k e z e t e “ czimü rovatot.

1
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4. U j h á z y  Dánia 1-féle lyceumi szorgalomdij öt felgymnasiumi tanu
lónak egyenkint 6 írttal. Megkapták: Bartsch Ákos VI., Grünwald Elek VIII., 
Hensch Béla V., Szalagyi Egyed V., Szlabeyczius Samu V. oszt. tanulók.

5. A Pé c z e l y  József-tele 52 frtos lyceumi szorgalomdij magyar 
nyelven irt tudományos pályamunkáért. Pályáztak: Klein Pál, Szépe László 
VIII oszt. tanulók. Kiosztatott ekként, hogy Klein Pál 17 írt 34 krt, Szépe 
László 34 írt 6G krt kapott.

6. A Jóny  Tivadar-féle lyceumi pályadij két pályanyertes költe
ményért egyenként 9 írttal. Pályáztak Fehér Endre és Várhidy Lajos 
VILI. oszt. tanulók.

7. A H o r v á t h  Borbála-féle lyceumi jutalomdij 16 írttal egy oly 
felgymnasiumi német vagy tótajku tanulónak, ki magát a magyar nyelvben 
kitüntette. Adományoztatott Loysch Ödön V. oszt. tanulónak.

8. A W eb er M ihály-féle lyceumi jutalomdij 4 algymnasiumi tanuló
nak egyenként 5 írttal. Megkapták: Mozer Gyula L, Kiszelly Károly II., 
Roth Béla III., Vrány Theofil IV. oszt. tanulók.

9. A W e i s z  Vi l mos -  és Amál ia-féle lyceumi szorgalomdij egy 
tanulónak 10 írttal. Adományoztatott Goldberger József VI. oszt. tanulónak.

10. A D e m e t e r  S á mu e l -  és Julia-féíe 5 frtos jutalomdij, melyet 
a helybeli evangélikus egyház évenkint adományoz, Bayer Tivadar II. oszt, 
tanulónak jutott.

11. Pr ae mi um fejében adatott: Stark Sándor VII., Orosz József VI., 
Lipter Kornél V,, Rázsó Kázsmér IV., Stern Izidor III., Schiff Géza II., 
Szeőke Kálmán I. oszt. tanulóknak egyenként 4 frt.

12. A R ó t h - T e l e k y  J o h a n  na-féle szorgalomdij 4 tanulónak 
adományoztatott egyenként 38 frttal: Ivotsch Mihály VII, Melczer Kornél VII., 
Plenczner Lajos VIII, Prokópy Imre VII. oszt. tanulóknak

13. A S eh  o It z -Roxer  A n n a  Mária-féle alapítványból következő 
leibiczi születésű evang. tanulóink részesültek segélyben, még pedig az 
1888- 89. tanévre: Durst Ervin VIII. oszt. tanuló 57 frt 57 kr, Emericzy 
Tivadar IV. oszt. tanuló 20 frt, Fábry Vilmos V. oszt. tanuló 20 frt, 
Grodkovszky Gusztáv V. oszt. tanuló 20 frt, Krebsz Ernő V. oszt. tanuló 
35 frt. 14 kr., Loisch János V. oszt. tanuló 20 frtban.

14. A P l á n i t z  Károly-féle alapítványból következő leibiczi születésű 
róm. kath. tanuló részesült segélyben, még pedig az 1889—90. tan
évre Vaginyi Frigyes III. oszt. tanuló évenkénti ösztöndíj czimen 60 frtban 
és évenkénti rendkívüli segély czimén 20 frtban, összesen: 80 frtban.

15 A n a g y m é l t ó s á g u  m a g y a r  kir. p é n z ű g y m i n i s z t r i u m  
a jövedéki bírságalapból következő tanulóinknak utalványozott ki állami 
segélyt, illetőleg ösztöndíjakat: Buszek Géza IV. oszt. tanulónak 1887. évi 
szeptember-hó 19-én 44.318 sz. alatt kelt rendelete értelmében 100 frtot. — 
Pasiuth Árpád VI. oszt. tanulónak 1885. évi szeptember-hó 26-án 49.374.

A
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sz. a kelt rendelete értelmében 150 irtot. — Buszek László VII. oszt. 
tanulónak 1887. évi szeptember-hó 19-én 44.318 sz. a. kelt rendelete értel
mében 150 irtot. — Salamon János VII oszt. tanulónak 1885. évi octob. 
6-án 44 529. sz. alatt kelt rendelete értelmében 150 frtot. —

16. A Nagy  Sándor-féle (a szoboszlói ev. ref. egyház kezelése alatt 
álló) ösztöndíj-alapból Kozma Lajos VII. oszt. tanuló 100 frtnyi évi segélyt kap.

17. A gróf  N á d a s d y  X a v é r  Ferencz-féle a l ap í t ványbó l  a 
nagyméltóságu vallás és közoktatási magy. kir. minisztérium 1888. junius 1. 
21.697. sz. a. kelt intézvénye szerint Hollán Jenő .VII. oszt. tanulónak 
210 frtos nevelési segélydij adományoztatott.

Felemlítendő még, hogy beteg szegény tanulók ápolására van szintén 
egy alaptőkénk, melynek kamataiból, folyamodás esetében, az illető tanu
lók gyógytári tartozásai kifizettetnek.

XVII.

Tandíj- és járulék-elengedésben részesültek:
Palcsó István I. oszt. tanuló 19 frt 50 kr, Zvarínyi Andor I. oszt. 

tanuló 19 frt 50 kr ; Bayer Tivadar II. oszt. tanuló 19 frt 50 kr., Kiszelly 
Károly II. oszt. tanuló 19 frt 50 kr , Loysch Károly II. oszt tanuló 19 frt,
50 kr., Rajner Andor II. oszt. t. 8 frt, Gabrieny Samu III. oszt. t. 8 frt,
Herz Árpád III. oszt. t. 24 frt, Somp Rezső III. oszt. t. 8 frt, Stern Izidor
III, oszt. t. 8 frt, Votisky Géza III. oszt. t. 19 frt 50 kr., Burgovszky
IV. oszt. t. 16 frt, Gréb Géza IV. oszt. oszt. t. 8 frt, Plattner Victor IV. 
oszt. t. 8 frt, Ruppeldt Dusán IV. oszt. t. 8 frt, Schultz Oszkár IV. o. t. 8 frt, 
Vrány Teofil IV. oszt. t. 8 frt, Bayer Arthur V. oszt. t. 23 frt 50 kr., 
Hensch Béla V. oszt. t. 20 frt, Krivácsy László V. oszt. t. 10 frt, Linberger 
Albert V. oszt. t. 23 frt 50 kr., Loysch Ödön V. oszt t. 23 frt 50 kr., 
Votisky Elemér V. oszt. t. 23 frt 50 kr., Vrhovszky Otto V. oszt. t. 10 frt, 
Klopsch Oszkár VI. oszt. t. 10 frt, Loysch Andor VI. oszt. t. 23 frt 50 kr.,
Scholcz Gusztáv VI. ősz. t. 10 frt, Szláby Győző VI. oszt. t. 10 frt, Kotscli
Mihály VII. oszt. t. 10 frt, Kozma Lajos VII. oszt. t. 10 frt, Melczer Kornél
VII. oszt. t. 10 frt, Joób Árpád VIII. oszt. t. 10 frt, Klein Pál VIII. oszt. 
t. 10 frt, Kozlik Otto VIII. oszt. t. 20 frt, Neumann Gyula Vili. oszt. t. 
10 frt. — Elengedtetett összesen: 496 frt 50 kr.
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Érettségi vizsgák.

A folyó 1889—90. tanévben beíratott a VIII osztályba 60 tauuló. 
Ezek közül évközben elküldetett 1, kilépett 3, meghalálozott 1, az osztály
vizsgán megbukott 3.

E szerint összesen 53 tanuló bocsáttatott az Írásbeli érettségi vizs
gálatra. .

Az írásbeli érettségi vizsgálatok junius hó 5., 6., 7., 9. és 10-én tar
tattak meg.

Az Írásbeli dolgozatokra következő tételek tűzettek k i:
a) Önálló magyar dolgozatra: 1. A népies és a magyar tizek. 2. Ebül 

gyűlt, ebül költ. 3. Lengyelország viszonya Magyarországhoz Nagy Lajos 
idejében.

b) Fordítás magyarból németre: Jókai Mór: Mátyás halála 32 sor.
c) Forditás görögből magyarra : Gsengeri János magyar szövegéből 

Ciceronák a „kötelességekről“ ez. müvéből III. könyv II. fejezete.
d) Fordítás magyarból latinra: Xenophon Mem. Socr. IV. k. Vf. 1- 4.
e) A mennyiségtanból: 1. Ha az összes járadékok mostani értéke 

37.836 59 frt, mekkora a 20 éven keresztül minden évnek az elején élvez
hető járadék 5'/s °/0-os kamatok mellett? 2. Valamely kör területe 5'3066 
m.) mily nagy az illető körhöz tartozó szabályos húr nyolezszög oldala, 
kerülete és területe?

A szóbeli érettségi vizsga junius 24-én (jelen Értesitő kiadása után) 
veszi kezdetét és fog megtartatni Gresch Ágost, lyceumi volt felügyelő ur, 
mint egyházkerületi biztos és nagyságos Dr. Heinrich Gusztáv ur, budapesti 
egyetemi tanár és magyar tud. akadémiai tag, mint kormányképviselő 
jelenlétében



XIX.

;

A jövő 1890—01, tanévre vonatkosok,
A  b e i r a tá s o k  í. é v i s z e p te m b e r  h ó  h á r o m  első  

n a p já n  fo g n a k  e s z k ö z ö lte tn i az ig a z g a tó  la k á s á n .
A  b e i r a tá s  a lk a lm á v a l  m in d e n  ta n u ló  az  előző 

é v rő l szó ló  isk o la i b iz o n y i tv á n y á t  ta r to z ik  e lő m u ta tn i ,  
e  n é lk ü l se n k i n e m  v é te t ik  fel.

A  g y m n a s iu m  e lső  o s z tá ly á b a  lé p ő  és m in d  a z o n  
ta n u ló k ,  a  k ik  ta n in té z e tü n k  a n y a k ö n y v é b e n  m é g  
n e m  v o lta k  b e írv a , a  b e i r a tá s  a lk a lm á v a l  k e re sz t-  
le v e lü k e t  v a g y  sz ü le té s i iv ö k e t  ta r to z n a k  m a g u k k a l  
e lh o zn i.

A  ja v ító -  é s  p ó tv iz s g á k  s z e p te m b e r  h ó  i . ,  2., és 
3. n a p já n  fo g n a k  ta r ta tn i .

V é g r e  az 1 8 8 7 . év i X X I I .  tö rv é n y c z ik k  12. § -a 
é r te lm é b e n  m in d a z o n  ta n u ló k ,  k ik  é le tü k  12. é v é t 
b e tö l tö t té k , c s a k  a k k o r  f o g n a k  v é g le g e s e n  fe lv é te tn i, 
h a  ig a z o ljá k , h o g y  v é d h im lő v e l  ú j r a  o l ta t ta k ,  v a g y  
az  u jr a o l tá s  a ló l tö rv é n y s z e rű  m ó d o n  fe lm e n te t te k .
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A tanulók névjegyzéke.

I. osztály.
Alexander József, izr., Leibicz, Szepes.
Blázy János,, á. h., Nagy-Szalók, „
Bodvay Árpád h. h., Szeged, Cson- 

grád.
Demitter Gusztáv, á. h., Leibitz, Sz.
Devecska Rezső, á. h., Andrásfalu, 

Liptó
Dindai Albert, á h , Késmárk, Szép.
Dobálc Péter, á h , Bukovina, Liptó
*Domokos István, h. h., Vésés, Szatm.
Döller Antal, r. k , Késmárk, Szepes.
Dutkay János, r k , Egyek, Hajdú 

megye.
*Ehrlich János, izr, Mezőberény, 

Békés.
Eichner Bertalan, izr., Podolin, Sz.
Fábry Dezső, á h , Leibicz, Szepes
Ferencsik Fedor, gör. kath., Dávid- 

falva, Bereg m.
Freitag Emil, á. h , Felka, Szepesin.
Furman István, r. k., Mindszent

puszta, Pest m
Furman Lajos r. k., Mindszentpuszta, 

Pest m.
Galgon Mihály, á h , Viborna, Szép
Grósz László, á. h , Szepes-Szombat, 

Szepes.
Hárman Cyrill, á. h., Gerlachfalva, 

Szepes.
Hercz Hugo, izr, Haligócz, Szepes.
Húsz Béla, á. h., Leibicz, Szepes.
Javorniczky Sándor, á. h , Poprád, 

Szepes.
Jeszenszky Vladimir, á h , Szt.-Márton, 

Túró ez m
Kohn Izidor, izr., Késmárk, Szepes.
Konrád Árpád, á h., Debreczen, 

Hajdú m.

Kopper Antal, izr , Ménhárd, Szepes. 
Kornhäuser Márk, izr , Késmárk, Sz. 
Laczko Aurel, r. k , Gnezda, Szepes. 
Lányi Jenő, h h , Oros, Szabolcs m. 
*Lux Géza, á. h , Felka, Szepes m 
Molitor Otto, á. h , Leibicz, „ 
Mozer Gyula, á h , Duránd, „ 
Palcsó István, á h., Késmárk, , 
Pasiut Béla, r. k , Késmárk, „
Pelle József, r. k , Mező-Keresztes, 

Borsod m
Repper Károly, r k., Leibicz, Szepes. 
Roth Béla, á h , „ „
Roth Jenő, á. h., „ „
Roth József, izr , Késmárk, „ 
Rockéi Károly, á. h., Pest, Pest m. 
Schnell Albert, á h , Késmárk, Sz. 
Scholtz Géza, á. h., Leibicz, Szepes. 
Scholtz Kornél, á h ,  , „
Stefány Gyula, r. k. Lőcse, „
Stotter Mór, izr , Mátyásfalva, „ 
Skovira Ede, r. k , Késmárk, „ 
Szeőke Kálmán, h. h , Kis-Szekeres, 

Szatmár.
Szlatényi Imre, r. k , Vácz-Hartyán, 

Pest m.
Szilveszter Jenő, r k , Lubjencze,

Gácsország.
Szolkovy György, á. h., Felka, Szép. 
Tátray Gyula, á h , Késmárk, „ 
Thann József, r. k., Miskolcz, Borsod 
Tolnay Gyula, h. h., Novaj, Abauj. 
Willner Ede, izr, Késmárk, Szepes. 
Zimányi Sándor, á. h , Vyhodna, Liptó 
Zinner Miksa, izr., Ménhárd, Szepes. 
Zvarínyi Andor, á. h., Késmárk, Sz.

M a g á n t a n u l ó k :
Gzeising Lajos, h. h , Debreczen 

Hajdú m.
*) Kilépett.
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Gutmann Ilyés, izr, Nedecz, Szepes
Hensch Ödön, á h., Sz.-Szombat, 

Szepes.
Kolontáry Dezső, á.’ h , M.-Örvend, 

Bihar m.
Langer Simon, izr., Ófalu, Szepes.
Sperling, Károly, izr., „ „
Spiegel Mór, izr. Tótfalu, „
Szabó-Pavlicsek Lajos, h. h , Buda

pest, Pest m.
Teiehner Izidor, izr., Zsdjár, Szepes
Vogel Armin, izr. Valósa, Turóczm.
Zombori Géza, h l i , Megyaszó, Zem

plén m.
Összesen: G9 tanuló.

II. osztály.
Apostol Emil, h. h., Verbó, Borsod.
Bayer Tivadar, á. h., Késmárk, Sze

pes m.
Dobozy Lajos, h. h., Gesztely, Zem

plén m.
Eichmüller Ágost, á. h., Béla, Sze

pes m.
Eltscher Róbert, á. h., Nagy-Mihály, 

Zemplén m.
Erpf Arthur, h. h., Cliizsnyóviz, Gö- 

mör m.
*Gebhardt Lajos, r k., Pécs, Ba

ranya m.
Glücksmann Árpád, izr., Késmárk, 

Szepes m.
Gréb Arthur, á. h., Szép -Szombat, 

Szepes m.
Hensch Sándor, á. h., Késmárk, Sze

pes m.
Herz Frigyes, izr., Kriegh, Szép. m.
Herz Rezső, izr., Lipnik. Szepes m.
Kiszelly Károly, á h., Késmárk, Sze

pes m.
Kobialka Mihály, á. h., Topporcz, Sze

pes m.
Kohn Arthur, izr., Késmárk, Szép m.
Lányi Oszkár, á. h., Vágfalu, Liptó m
Lichtenberg Emil, izr., Késmárk, 

Szepes m
Littmann Arnold, izr., Hunfalu, Sze

pes m.

Littmann Oszkár, izr., Hunfalu, Sze
pes m.

Littmann Sándor, izr., Mahánfalu, 
Szepes m.

Loysch Károly, á. h., Késmárk, Sze
pes m.

Molitor Győző, á h., Leibitz, Sze
pes m.

Okályi Géza, á h., Vázsecz, Liptó m.
Pater Károly, á. h , Nagy-Szalók, 

Szepes m.
Piger Gyula, á. h., Svedlér, Szép. m.
Pollák Vilmos, izr., Késmárk, Sze

pes m.
Prepeliczay Árpád, á. h , Késmárk, 

Szepes m.
Rajner Andor, á. h , Késmárk, Sze

pes m.
Roth Emil, á. h., Ménhárd, Szép. m.
Schiff Géza, izr., Hunfalu, Szép. m.
Schmidt Frigyes, á. h.. Késmárk,

Szepes m.
Scholtz György, á. h , Vyhodna,

Liptó
Svehla Géza, á. h., Breznóbánya,

Zólyom.
Szelényi Tamás, á. h , Kapi, Sáros.
Szlabeczius János, á h , Breznóbánya. 

Zólyom.
Szmatek Kornél, á h , Német-Lipcse, 

Liptó.
Takács Jenő, r. k , Miskolcz, Borsod.
Várnay Sándor, h. h., Miskolcz,

Borsod.
Záborszky Zoltán, á h., Igló, Szepes.

M a g á n t a n u l ó k :
Moesz Gyula, á h., Szt -Miklós, Liptó.
Pollner Géza, izr, Ófalu, Szepes.
Pollner Kornél, izr., Ófalu, Szepes.
Spiegel Lipót, izr., Késmárk, Szepes.
Thebusz Zoltán, á. h,, Zólyom, 

Zólyo mmegye.
Összesen: 44 tanuló

III. osztály.
Ambrósz Károly, ág. h , Szucsány, 

Turócz m.

’) Kilépett.
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Beck Győző, á h , Késmárk, Szepes.
Benőik Béla, r. k., Grénicz, „
Berg Arthur, á h , Leibicz, „
Bohus Gusztáv, á. h , Béla, „
Gserépy Attila, á. h., Késmárk, „
Gabrieny Samu, á. h , Német-Lipcse, 

Liplónin.
Herz Árpád, izr., Poprád, Szepes m
Húsz Ottó, á. h., Felka, „
Jeszenszky Fedor, á. h , Szt-Márton, 

Turócz m
Kálmán Géza, r. k., Büd-Szt-Mihály, 

Szabolcs m.
Kazay László, li. h., Miskolcz, Bor

sod m.
Klein Ignácz, izr., Késmárk, Szepes.
Kurján Sámuel, á h., Gölniczbánya, 

Szepes megye.
Lazáry Győző, á h., Késmárk, Sze

pes megye.
Lipter Rezső, á h., Leibicz, Szepes.
Littmann Albin, izr , Mátyásfalu, Sze

pes megye.
Marsalko Gyula, r. k., Nyíregyháza, 

Szabolcs m.
Mauks Károly, á. h., Vereskő, Gömör 

megye
Mikecz János, h. h , Buly, Szabolcs 

megye.
*Paulovics Armin, á. h., Késmárk, 

Szepes m.
Pika Miklós, h. h , Nagy-Pelecske, 

Szatmár m
Pjetsch Ottó, r. k., Kurcsin, Sáros.
Polsz Erhard, á li., Uj-Leszna, Sze

pes m.
Rácz Sándor, h. h., Buly, Szabolcs 

megye
Renner János, á. h., Nagy-Szalók, 

Szepes m.
Roth Béla, á. h„ Rokusz, Szepes m.
Schmör Gábor, á. h., Szepes-Szom- 

bat, Szepes m.
Somp Rezső, á. h., Ménliárd, Sze

pes m.
Stern Izidor, izr., Szepsi, Abauj m.
Szakmáry Donát, á. h., Lucsivna, 

Szepes m.

Szelényi Győző, á. h., Késmárk, Sze
pes m.

Szibrinyi Gyula, á. h., Duránd, Sze
pes m.

Szlatényi Lajos, r. k., Vácz-Hartyán, 
Pest-Pilis-Zsolt-K -Kán m.

Teltsch Kornél, á. h., í'elka, Szepes 
megye.

Tokaji Dezső, h. h , Budapest, Pest- 
Pilis-Zsolt-K.-Iván m.

Varga Emil, li. h., Sziget-Monostor, 
Pest m.

Votisky Géza, á. h , Késmárk, Sze
pes m.

Vörös János, h. h., Fok-Szabadi, 
Veszprém m.

Wagini Frigyes, r. k., Ménliárd, Sze
pes m.

Wagner Vilmos, á. h., Poprád, Sze
pes m.

Szent-Iványi Béla, r.k., Kassa Abauj- 
megye.

Összesen: 42 tanuló.
IV. osztály. \ f

Békessy Béla, r. k., Debreczeis.llílajdu 
megye.

Burgovszky Károly, á. h., Ké,sy?iárk, 
Szepes m. n

Buszek Géza, r. k., Bártfa, Sár<  ̂ m.
Gseke Miklós, li. h , Szoboszló, H^jdu 

megye.
Dezsényi Ödön, r. k., Bikol, Eszter

gom m. ;xt.
Emericzy Tivadar, á. li., Leibicz, 

Szepes m. ^
Gabriel Bertalan, á. h., Béla, Sze

pes m.
Gencsi Gábor, h. h., Tisza-Keszi, 

Borsod m.
Greb Bruno, á. h., Szepes-Szombat, 

Szepes ni.
Greb Géza, á. h., Nagy-Lomnicz, 

Szepes m.
Hajts Bálint, á. h., Béla, Szepes m.
Havas Rezső, á. h , Budapest, Pest 

megye.
Jóny Frigyes, á. li., Leibicz, Szepes.

*) Kilépett.
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Kornhauser Dávid, izr., Késmárk, 
Szepes m.

Koromzay József, á. li., Késmárk, 
Szepes m.

Kuchta Gusztáv, á. h., Tiszolcz, Gö- 
mör m.

Lersch Andor, á. h , Leibicz, Szepes.
Leuchtag József, izr., Leibicz-fürdő, 

Szepes m.
Lumtzer Gusztáv, á h , Leibicz, Sze

pes m.
Maiéter Róbert, á. h., Felka, Szepes.
Mattyasovszky László, r. k., Késmárk, 

Szepes m.
Nagy Kálmán, á. h., Igló, Szepes ni.
Novák György, á. h., Tarnócz, Liptó.
Okályi Győző, á. h., Vázsecz, „
Plattner Győző, r le., Ófalu, Szepes.
Rásó István, h. h , Nádudvar, Hajdú.
Rázsó Kázmár, h. h , Kis-Ujszállás, 

Jász-N.-Kún-Szolnok ni.
Ruppeldt Dusán, á. h , Szt.-Miklós, 

Liptó m.
Schulcz Oszkár, r k., Késmárk, Sze

pes ni.
Schwr l Aurél, izr., Késmárk, Szepes.
*Sipka József, á. h., Szent-Márton, 

T>' ócz m.
Sterr, Dezső, izr, Késmárk, Szepes.
SzaKináry Adorján, á. h., Lucsivna, 

Szepes m.
Szakmáry Kálmán, á. h., Kassa, 

Ábauj m.
Szimonisz Bertalan, á. h , Béla, Sze-
"*'pes m.
Lakács Dániel, á. In, Kokova, Gö-
' mór m.
Teltsch László, á h , Felka, Szepes
Vrány Teofil, á. h., Felső-Sajó, Gö- 

mör m.
M a g á n t a n u l ó  :

HabókayBéla, h h , B.-Ujfalu, Bihar.
Összesen 39 tanuló

Y. osztály.
Albert Ferencz, h. h., Debreczen, 

Ilajdu m.

Bayer Arthur, á. h., Késmárk, Szepes. 
Bogsch László, á. h , Duránd, Sze

pes m.
Bulyovszky Miklós, á. h , Draskócz, 

Turócz m.
Dobozy Pál, h. h., Gesztely, Zemplén. 
Erdőhegyi Miklós, h. h , Gyüre, Sza

bolcs m.
Fábry Vilmos, á. h., Leibicz, Szepes 
Gaszner Béla, r. k , Debreczen, Hajdú. 
Grodkovszky Gusztáv, á. h , Leibicz, 

Szepes ni.
Grün Emil, izr., Kamjonka, Szepes. 
Gürtler Nándor, á. h , Leibicz, „ 
Gyulay Sándor, h. h., Berettyó-Uj- 

falu, Bihar m.
Hanasiewicz Oszkár, g. k., Késmárk, 

Szepes m
Hármaim János, á h , Gerlachfalva, 

Szepes m
Hederváry Lehel, izr, Uj-pest, Pest. 
Hensch Béla, á. h., Késmárk, Szepes 
Hercz Sándor, izr., Dobsina, Gömör 
Hevessy László, á h., Méhi, „ 
Hőnél Ede, á. h., Mühlenbach, Szép 
Irányi János, á h , Rozsnyó, Gömör. 
Jeszenszky János, á h., Szt.-Márton, 

Turócz m.
Jóny Lajos, á. h , Budapest, Pest m. 
Kailing Hugo, á. li., Dolha, Mára- 

maros m
Kéler Béla, á h., Késmárk, Szepes. 
Király Kálmán, á h , Szent-lván, 

Liptó m
Kiss Gusztáv, á h., Késmárk, Szepes. 
Koch Aurél, á h., Duránd „ 
Krebsz Ernő, á. h , Leibicz, „ 
Krivácsy László, r k., Késmárk, „ 
Linberger Albert, á h., „ »
Lipter Kornél, á h., Leibicz, Szepes. 
Littmann Arthur, izr , Hunfalu „ 
Loisch János, á h , Leibicz, „
Loyscli Ödön, á, h , Késmárk, „
Ludman Géza, h. h , Nádudvar, Hajdú 
Markovics Miksa, izr., Késmárk, Sze

pes megye.
Mauks Vilmos, á. h , Vereskő, Gömör 
Mayer Győző, r. k., Késmárk, Szepes.

■) Meghalt.
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Mile Pál, h. h., Debreczen, Hajdú.
*Müller Fülöp, izr., Késmárk, Szepes
Noszko István, á. h , Tiszolcz, Gö- 

mör m.
Novák Ferencz, r. k , Késmárk, Sze

pes megye.
Pulszky Mihály, g. k., Alsó-Szelistye, 

Máramaros m.
Prokopovich Bruno, r. k., Gnezda, 

Szepes m.
Purcz Ferencz, r. k , Késmárk, Sze

pes m.
Raáb László, á. h., FIolló-Lonmicz, 

Szepes m.
Rácz Pál, r. k , Késmárk, Szepes m.
Szalagyi Egyed, á h., Topporcz, „
Szkicsák Róbert, r. k., Kiin, Árva m.
Szlabeyczius Samu, á. h., Breznó- 

bánya, Zólyóm m.
Szmatek Oszkár, á. h , Német-Lipcse, 

Liptó.
Szontágh Győző, á. h., Namesztó, 

Árva m.
Szőlősy Sándor, h h , Rád, Sza

bolcs m.
Törék László, á. b., Rimabrézó, Gö- 

mör m.
Türk Rudolf, r. k., Budapest, Pest m.
Votisky Elemér, á. h , Késmárk, Sze

pes m.
Vrhovszky Ottó, á h., Szt.-Márton, 

Turócz m.
Összesen: 57 tanuló.

¥1. osztály.
Alföldi Zoltán, h. h , Debreczen, 

Hajdú m.
Binder Mihály, á. h., Gyura, Fehér m.
*Csohány Miklós, h. h., Nánás, Hajdú.
Bartsch Ákos, á. h , Sztrázsa, Sze

pes m.
Diószeghy Dezső, h. h., Kelemér, 

Gömör m.
Dudinszky Péter, g. k., Oszturnya, 

Szepes m.
Dutkai Dezső, r. k., Mező-Tárkány, 

Heves m.
Farkas Sándor, r. k., Kökényes,Nógrád.

Farnady Dezső, r. k., Késmárk, Sze
pes m.

Genersich Tivadar, á. h , Késmárk, 
Szepes m.

Goldberger József izr , Almás, Sze
pes m.

Grün Mór, izr., Kamjonka, Szepes m.
Halmy Károly, h. h., Szepsi, Abauj.
Jánossy Pál, á. h., Gödöllő, Pest m.
Király Ernő, li. h , Debreczen, Hajdú
Kiss Ernő. r. k , Sárbogárd, Fehér m.
Klimkovics Antal, r. k., Ó-Lubló, 

Szepes m
*Klopscli Oszkár, á. h., Késmárk, 

Szepes m.
Kovaliczky Vladimir, g. k , Kis-Bresz- 

nicz Zemplén m.
Loysch Andor, á. h., Késmárk, Sze

pes m.
Ludig István, r. k., Jolsva, Gömör.
Ludmann László, h. li., Nádudvar. 

Hajdú m.
Obercziány János, á. h., Medzihradne, 

Árva m.
Orosz József, r. k., Miskolcz, Borsod
Pasiut Árpád, r. k , Késmárk. Szepes.
Scholcz Gusztáv, á. h. Vichodna, 

Liptó m.
Schwarcz Sándor, izr., Késmárk, Sze

pes m.
Schwaiger Kálmán, r. k., Késmárk, 

Szepes m.
Simon József, izr., Szoboszló, Hajdú.
Stefancsok Károly, á. h., Nagy-Röcze, 

Gömör.
Stotter Adolf, izr., Mátyásfalva, Szép.
Szlabi Győző, r. k., Ó-Lubló, Szepes.
Vaszkó Gyula, g. k., Ilosva, Bereg m.
Vitális Pál, á. h., Hlinik, Liptó m.
Wildburg György, r. k., Késmárk, Szép.
Zloczky Óreszt, g.k., Iszka, Mármaros.

M a g á n t a n u l ó :
GoldblattMór, izr., Sárospatak, Zempl.

Összesen: 37 tanuló.
YII. osztály.

Albonczy Andor, lielv. h., Piskolt, 
Bihar m.

*) Kilépett,



83

Adamkovics Zoltán, g. k., Eperjes, 
Sáros m.

*Bazovszky Lajos, á. h., Závada, | 
Nógrád m.

Békssy Jenő, r. k., Debreczen, Hajdú. I
Berzeviczy József, á. h , Késmárk, 

Szépes m.
Braun Ignácz, izr., Pásztó, Heves m.
Buszek László, r k., Bártfa, Sáros.
Fekete Bertalan, r. k., Tiba Ung m.
**Figer János, á h., Szászi, Zólyom.
Gencsi Géza, h. h , Budapest, Pest m.
Grauza -János, r. k., Ludrófalu, Liptó.
Grósz Arnold, izr., Szeghalom, 

Békés m.
Grünbaum Mór, izr., Gyöngyös, 

Heves m.
Gyulai László, h. h., Berettyó-Ujfalu, 

Bihar m.
Halmy István, h. h., Szepsi, Abauj.
Happich Gyula, r. k., Késmárk, Szepes.
Heller Emil, izr, Turdossin, Árva.
Hollán Ernő, r k , Budapest, Pesl. j
*Jurecska János, r. k., Kis-Palugya. 

Liptó.
Justh Géza, á. h. Ménhárd, Szepes. j
König Andor, r. k., Korparét, Szatmár.
Kotsch Mihály, á. h., Holló-Lomnicz, 

Szepes.
Kozma Lajos, h. h., Szoboszló, Hajdú.
*Kottler Vincze, r. k., Késmárk, Szepes. ;
Krompeeher Ottó, á. h., Felka ,,
Kurczweil Károly, r. k., Sztakcsin, | 

Zemplén.
Lánczos Gyula, r. k., Alsó-Kubin, 

Árva.
Leszkay István, r. k., Beregszász, Bereg.
Luczy Gusztáv, á. h., Poprád, Szepes.
Marton László, á. h., Gsetnek, Gömör.
Mattyasovszky Béla, r. k., Késmárk, 

Szepes.
Melczer Kornél, á. h„ Késmárk, Szepes.
Mihalics Pál, gör. k., Ungvár, Ung.
Pongó József, h. h , Runya, Gömör.
Prokópy Imre, á. h., Késmárk, Szepes.
PruzsinszkyAntal, r. k., Nagy-Selmecz, 

Liptó.
*) Kilépett.
**) Meghalt.
***) Elküldetett.

Pulszky János, gör. k., Alsó-Szelistye, 
Máramaros.

Rácz Kálmán, h. h , Csomaköz, Szat
már m.

Salamon János, r. k., Béla, Szepes.
Schiff Izidor, izr Hun falu, „
Schwarz Rezső, á. h., Fehértemplom, 

Toron tál.
Sréter Ágost, r k , Szentes, Csongrád.
Stark Sándor, r. k., Erdő-Horváti, 

Abauj.
Starmann Géza, r. k., Kis-Gsepcse, 

Turócz.
Szalhmáry Zoltán, h h., Debreczen, 

Hajclu.
Szlávik Imre, r. k., Szentes, Hajdú.
Trón Lajos, r. k., Alsó-Körlvélyes, 

Zemplén.
Vásárhelyi Dezső, r. k., Lőkösháza, 

Arad.
Vozáry Miksa, á. h., Ófalú, Szepes.
Zsigmond Elek, h. h , Szoboszló, 

Hajdú.
M a g á n t a n u l ó k :

Rapaport Gyula, izr., Széchény,Nográd.
Turgonyi Elemér, h. h , Mező-Túr, 

Jász-N.-Kun-Szolnok.
Virosztkó Béla, r k., Budapest, Pest.

Összesen 53 tanuló.
Vili. osztály.

Baller Jenő, r. k., Losoncz, Nográd.
Barcs Arnold, á. h., Felka, Szepes.
Barcs Árpád, á. h , Merény, „
Barvulszky Ignácz, r. k., Podolin, Szép.
Berczely József, r. k , Gyöngyös, Heves.
Bereczky Andor. h. h., Tass, Pest.
Beust Károly, á h , Leibicz, Szepes.
Bleier Béla, izr., Szentes, Csongrád,
*Bolvanszky Péter, á. h., Hibbe, Liptó.
Breznai Ernő, r k., Ungvár, Ung m.
* ‘*Brünauer Lajos, izr., Jászberény, 

Szolnok.
*Budaházy Szilárd, h. h., Sámson, 

Hajdú.
Csiszár Kálmán, h. h., Magyar Izsép, 

Zemplén.
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Csontos József, r. k., Tállya, Zemplén. 
Csorvásy Miklós, h. h., Nánás, Hajdú. 
Divényi Ferencz, r. k., Gyöngyös, 

Heves.
Durst Ervin, á. h., Leibicz, Szepes. 
Faix Mihály, á. h., Forberg, ,, 
Farkas Mihály, h. h., Szentes, Cson- 

grád.
Fehér Endre, r k , Gyöngyös, Heves. ! 
Fuchs Béla, r. k , Böszörmény, Hajdú. | 
Gasparik Ödön, r k., A.-Szlatina, j 

Máramaros.
Glasel Frigyes, izr., A.-Kubin, Árva. | 
Griell Jenő, r. k , Rózsahegy, Liptó { 
Griesmüller Gyula, r. k , Felső-Visó, [ 

Máramaros.
Groó Gyula, á h , Lőcse, Szepes 
Grünvald Elek, á h , Tamási, Tolna 
*Hajts Samu, á h , Béla, Szepes. 
Hámory Zoltán, r. k., Balassa-Gyarmat, 

Nógrád.
Hoffmann Sándor, izr., Gyöngyös, 

Heves
Huba József, r k , Gyöngyös, Heves, 
Joób Árpád, á. h., Istvándi, Somogy, j 
Kádár Árpád, h h., Poroszló, Heves, j 
Klein Frigyes, izr, Jászfényszarú,

N -Kún-Szolnok.
Klein Miklós, r. k , N.-Ösz, Torontál. 
Klein Pál, á. h , Mühlenbach, Szepes. [ 
Kozlik Otto, r. k , Pettau, Stájeror

szág

Kricsfalusy Jenő, g. k., Darva, Mára
maros.

Lányi Imre, á. h , Böszörmény, Hajdú. 
Lendvai József, izr , Szentes, Csongrád. 
Marton Pál, á h , Csetnek, Gömör. 
Márlyák Mirosláv, g. k , N -Polena, 

Zemplén.
Michna Bertalan, h h.,Turdosin,Arva. 
Nagy Béla, h. h., Senyő, Szabolcs. 
Nagy Sándor, h h., Nánás, Hajdú m. 
Neuer Béla, á h., Késmárk, Szepes 
Neumann Gyula, izr , Turdosin, Árva 
Plenczner Lajos, á. h , Lucsivna, 

Szepes.
Polak Károly, r k , Pancsova,Tornatál. 
Rosenfeld Lipót, izr. Heves, Heves. 
Somody János. h. h , Szentes, Cson

grád m.
Stark Vilmos, á h., Sz.-Szombat, 

Szepes.
Szabó Lajos, h. h., Böszörmény, 

Hajdú.
Szarvady Pál, g k., Velejte, Ugocsa. 
Szépe László, h. h., Szentes, Csongrád. 
Tóth Dezső, r. k., Csongrád, Csongrád. 
Várhidy Lajos, r k , Gyöngyös, Heves. 
Véghseő Mihály, g k , Gelse, Szabolcs. 
Zipser Sándor, izr , Raszlavicza, Sáros.

M a g á n t a n u l ó :
Ferber Ede, izr., Szafláry, Gácsország 

Összesen 60 tanuló.

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

*) Meghalt.


